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APRESENTAÇÃO
Como parte essencial da política de gestão do PPA adotada pelo Governo do Estado, e de
acordo com o disposto na Lei nº 1.027, de 15 de janeiro de 2016, que instituiu o PPA 2016-2019, a
Avaliação do Plano Plurianual tem como base a observância tanto das disposições legais quanto
dos princípios norteadores do planejamento, o que consiste na gestão por programas orientada
para resultados, com foco no cidadão, na transparência e na responsabilização.
Desse modo, a avaliação exerce um papel essencial, pois se trata de um instrumento para
o aprimoramento da gestão pública, medindo os resultados dos programas e a capacidade de
implementação do governo, em confronto, sempre que possível, com a demanda e a satisfação da
sociedade.
Para esse efeito, a avaliação deve ser vista também como uma oportunidade para
estabelecer um processo periódico de consulta aos diversos segmentos da sociedade, visando à
convergência entre as expectativas da população e os esforços do setor público.
A Avaliação Anual dos Programas e Ações Governamentais constitui-se numa das mais
importantes etapas do ciclo de gestão do instrumento de planejamento - Plano Plurianual (PPA),
pois possibilita uma análise estratégica do desempenho dos programas e ações de cada órgão
setorial de forma a demonstrar maior transparência na aplicação dos recursos públicos, em
beneficio da sociedade roraimense.
Marcos Jorge de Lima
Secretário de Estado do Planejamento e Desenvolvimento

Diego Prandino Alves
Secretário Adjunto de Estado do Planejamento e Desenvolvimento
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INTRODUÇÃO
A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento - SEPLAN, visando a atingir o
aperfeiçoamento do planejamento governamental, busca, na prática da avaliação, fortalecer o
planejamento e a aprendizagem nas organizações governamentais, mediante a geração de
informações qualificadas sobre as metas alcançadas e as restrições enfrentadas na implementação
dos programas, fornecendo, ainda, recomendações para auxiliar a tomada de decisão.
É mediante esse processo de verificação do desempenho da gestão dos diversos órgãos
setoriais que o governo realiza mudanças e correções de rumo, permitindo que os resultados
futuros estejam devidamente alinhados com a sua vontade expressa nas orientações estratégicas
do governo.
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. A qualidade deste documento depende da participação interessada e consciente
dos envolvidos na construção coletiva das informações que irão compor a análise da execução de
sua programação anual.
A metodologia de avaliação aplicada foi elaborada por meio do módulo de Avaliação do
sistema FIPLAN, com base em instruções emanadas pela SEPLAN, e constantes do Manual de
Elaboração

do

Relatório

de

Avaliação,

disponibilizado

no

endereço

eletrônico

www.seplan.rr.gov.br.
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AVALIAÇÃO – CICLO DE GESTÃO
A Gestão do PPA deve promover acompanhamento e análise que propiciem informações
adequadas e tempestivas às decisões de governo, bem como conferir transparência aos resultados
da atuação pública. O ciclo de gestão dos programas que compõem o PPA compreende os eventos
que viabilizam o alcance dos objetivos de governo com vistas ao enfrentamento dos problemas e o
atendimento das demandas da sociedade.
O ciclo da Gestão Pública é caracterizado por 04 etapas de operacionalização: elaboração,
execução, avaliação e revisão das políticas públicas. O conhecimento detalhado dessas etapas fazse necessário, uma vez que qualquer processo que vise à consecução de políticas públicas deve
passar por essas etapas.

AVALIAÇÃO

EXECUÇÃO

Ciclo de
Gestão
do PPA

REVISÃO

ELABORAÇÃO

O processo de elaboração da programação do PPA constitui peça básica do ciclo de gestão
sob a perspectiva de médio prazo. Já a execução físico-financeira, a avaliação e a revisão das
ações e programas estão relacionadas à programação examinada no horizonte de um exercício.

SEPLAN/COGEPE
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Assim, o processo de avaliação do PPA representa uma importante etapa do ciclo de gestão
do Governo. Esse procedimento é anual e é utilizado para a obtenção e análise de informações
destinadas à tomada de decisão acerca das políticas públicas, com vistas à identificação de
restrições e, consequentemente, à correção das distorções que inviabilizem o alcance dos
objetivos pretendidos.
Essa etapa caracteriza-se, também, por assegurar a transparência da gestão pública. Ela
serve como um mecanismo de prestação de contas dos programas e ações em execução, por meio
de uma análise criteriosa e sistemática dos seus atributos e da aferição dos indicadores de
resultados alcançados com suas respectivas implementações, o que, em última análise, reflete o
volume dos bens e serviços produzidos pela expansão do Estado em beneficio da sociedade.

SEPLAN/COGEPE
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PROCESSO DE AVALIAÇÃO
O processo de Avaliação é coordenado pela Coordenadoria Geral de Planejamento
Estratégico da Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN/COGEPE, onde
são consolidados e analisados os dados sobre a implementação dos programas obtidos junto às
Unidades Setoriais.
Realizado em ambiente informatizado e de forma participativa, o processo de avaliação
proporciona a ampliação do conhecimento da equipe sobre o programa, fortalecendo a sua
capacidade de promover e articular a obtenção de resultados.
Levando em conta esses propósitos e visando a garantir a qualidade dos resultados e a
uniformidade de procedimentos, inicialmente são elaborados os Manuais, Técnico e Eletrônico,
pela SEPLAN/COGEPE, nos quais estão descritos a metodologia adotada, as rotinas, os prazos e os
instrumentos do processo.
A Avaliação dos Programas, efetuada pelas setoriais e sistematizado pela SEPLAN, é a etapa
que objetiva demonstrar o que mudou em relação ao problema para o qual o programa estava
orientado. Na medida do possível, além do indicador, foram utilizadas informações
complementares, de tal forma que foi possível fazer uma análise reflexiva acerca dos resultados
dos programas.
O processo de avaliação, realizado de forma eficiente e transparente, torna-se um
importante instrumento de feedback capaz de detectar erros, de indicar como corrigi-los e de
contribuir para gerar aprendizagem contínua. Assim, colhem-se subsídios que possam ser
retroalimentados no processo de planejamento e formulação de políticas públicas, de modo a
aumentar a sua efetividade, eficiência e eficácia.
As informações e as recomendações resultantes são consolidadas no Relatório Anual de
Avaliação do Plano Plurianual, de modo a reorientar o desenvolvimento de futuros programas e o
redesenho dos já existentes, visando subsidiar o processo de Revisão do PPA.
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As informações que integram este documento foram oriundos dos diversos órgãos do
governo estadual e contemplam os mais variados aspectos da execução do planejamento no
exercício de 2019, sendo estruturadas em 3 (três) etapas assim compreendidas:

ETAPAS DA AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA
1ª ETAPA
SETORIAIS
Avaliação e Análises
dos Programas,
Indicadores e Ações

2ª ETAPA
SETORIAIS
Alimentação do
Sistema

3ª ETAPA
SEPLAN
Consolidação das
Avaliações Setoriais

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO

a)

1ª etapa: Levantamento de Informações internas entre os setores/departamentos e

análises;
b)

2ª etapa: Alimentação do FIPLAN com os dados e análises;

c)

3ª etapa: Consolidação das avaliações setoriais, tendo como produto o Relatório

Anual de Avaliação do Plano.
Assim, para avaliação do plano é fundamental adotar uma metodologia capaz de extrair, da
melhor forma, as informações, tanto em nível gerencial quanto técnico.
O processo de avaliação é realizado a partir da análise das ações executadas no ano
anterior com o objetivo de identificar eventuais lacunas de planejamento e gestão, permitindo,
assim, o aperfeiçoamento dos programas por ocasião da revisão ou da elaboração de um novo
PPA.

SEPLAN/COGEPE
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Foi analisado, primeiramente, pelos órgãos setoriais responsáveis pelos programas, o
enfoque das informações e dos dados para a alimentação do sistema. Coube à SEPLAN, por meio
de sua equipe técnica de analistas dos programas, dar suporte aos órgãos durante a primeira parte
do processo avaliativo.
Após o levantamento das informações, realizada pelas Setoriais, as Unidades Executoras
responsáveis por programas e ações inseriram, no Módulo de Avaliação do FIPLAN, os dados e as
análises referentes à execução da programação contida no Plano Plurianual 2016-2019, referente
ao exercício 2109.
Como produto final da etapa de avaliação do PPA, foi implementado o Relatório de
Avaliação de Programas do PPA, elaborado SEPLAN/COGEPE, por meio de informações, análises e
interpretações sob a responsabilidade das Unidades Executoras.
Avaliação Anual do PPA (ANO BASE 2019) tem como objetivo a análise de adequação da
concepção, da implementação e dos resultados obtidos em 2019. Essa análise subsidiará a revisão
qualitativa da programação para período 2020/2023, reforçando o papel do Plano como um
instrumento efetivo de planejamento estratégico, transparência e controle social.

SEPLAN/COGEPE
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RESULTADO DA AVALIAÇÃO
O atual modelo de gestão pública está assentado em programas que se constituem em um
conjunto articulado de ações orientadas para a resolução de problemas e necessidades
reclamados pela sociedade.
Os programas podem ser classificados em:
1- Programas Quanto ao Tipo
No exercício 2019, foram avaliados 57 programas, distribuídos da seguinte maneira: 43
programas finalísticos (aqueles dos quais resultam bens e serviços ofertados diretamente à
sociedade); 9 programas 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

43

75

Gestão de Políticas Públicas

9

16

Serviços ao Estado

5

9

Total

57

100

FONTE: SEPLAN/COGEPE

2- Programas Quanto à Dimensão Estratégica:
Os Programas são organizados em 3 Dimensões Estratégicas de Governo, conforme
sintetizado no Quadro 2:

SEPLAN/COGEPE
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a) Eficiência e Transparência na Gestão Pública – composta por 18 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 16 programas, que visam à sintonia do
desenvolvimento sustentável nos seus pilares;
c) Inclusão Social – composta por 23 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.

QUADRO 2 - PROGRAMAS QUANTO Á DIMENSÃO
Programas Quanto à Dimensão

Quantidade

%

Eficiência e Transparência na Gestão Pública

18

32

Crescimento Sustentável

16

28

Inclusão Social

23

40

Total

57

100

FONTE: SEPLAN/COGEPE

3- Programas Quanto à Abrangência
Os Programas Setoriais são aqueles executados por apenas uma Unidade Orçamentária,
enquanto os Programas Multissetoriais são aqueles em que mais de uma Unidade Orçamentária
executa suas ações. O Quadro 3 apresenta a distribuição dos programas Setoriais e Multissetoriais:

QUADRO 3 - PROGRAMAS QUANTO À ABRANGÊNCIA
Programas Quanto à Abrangência

Quantidade

%

Setoriais

37

65

Multissetoriais

20

35

Total

57

100

FONTE: SEPLAN/COGEPE

SEPLAN/COGEPE
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4 - Indicadores
A avaliação do Programa conterá, entre outras informações, a análise comparativa das
metas propostas no PPA 2016- 2019 e das metas alcançadas. Isso permitirá uma reflexão crítica
sobre a adequação dos indicadores, possibilitando, se for o caso, a adoção de indicadores mais
sensíveis aos resultados e aos objetivos propostos pelos programas.
Os indicadores são importantes na sinalização do desempenho e da efetividade dos
programas e devem expressar seus resultados, captando os efeitos do conjunto de suas ações. A
análise da adequação desse instrumento para mensuração dos resultados do programa é de suma
importância para avaliação do impacto da Política do Governo.
O PPA 2016-2019 possui 62 indicadores. No exercício 2019, foram apurados 49 indicadores,
representando 79% do total, conforme exposto no Quadro 4:

QUADRO 4 - INDICADORES
Indicadores

Quantidade

Total de Indicadores Previsto no PPA

62

Indicadores apurados

49

Indicadores não apurados

13

Programas com indicadores

48

Programas com indicadores apurados

38

Programas sem indicadores apurados
FONTE: SEPLAN/COGEPE

10

5 - Restrições
Restrição é qualquer evento que impeça ou retarde a implementação de um programa ou
de uma ou mais ações. No exercício de 2019 foram elencadas um total de 183 restrições entre
todos os programas implementados, conforme indicadas no Quadro 5.

SEPLAN/COGEPE
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QUADRO 5 - RESTRICÕES IDENTIFICADAS NOS 57 PROGRAMAS
Restrições

Quantidade

%

Ambientais

01

0,55

Auditorias

01

0,55

Judiciais

01

0,55

Outras

06

3,30

Gerenciais

14

7,65

Técnicas

12

6,60

Tecnológicas

17

9,30

Licitatórias

17

9,30

Administrativa

30

16,40

Financeiras

38

20,80

Orçamentárias

46

25,00

FONTE: SEPLAN/COGEPE

I - ANÁLISE DOS RESULTADOS DA EXECUÇÃO FÍSICA DOS PROGRAMAS
No ano de 2019, dos 57 programas avaliados, considerando o Índice Médio Geral de
Realização – IMGR, 12 alcançaram ou superaram a meta proposta, o que corresponde a 21,05%.
O Índice Geral Médio de Realização – IGMR, obtido do FIPLAN, refere-se à consolidação das
metas realizadas nas ações de cada programa. O IGMR é a média, em percentual, da meta física
obtida pelo Programa.
O Relatório Analítico de Avaliação, apêndice deste Relatório Anual de Avaliação, detalha as
ações e respectivas análises realizadas pelas Unidades Orçamentárias Executoras.
Em relação às Dimensões, observou-se que 2 programas dos 16 elencados na dimensão
Crescimento Sustentável superaram a meta proposta, o que corresponde a 12,50%. Já para a
dimensão Eficiência e Transparência na Gestão Pública, dos 18 programas, 3 superaram a meta e 1
alcançou a meta, desta soma temos 4 programas com execução satisfatória, que corresponde a
22,22%. Por fim, na dimensão Inclusão Social, dos 23 programas, 4 superaram o previsto, o que
corresponde a 17,39%.

SEPLAN/COGEPE
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Abaixo apresentamos a íntegra das considerações feitas pelas Setoriais na Avaliação dos
Resultados dos Programas sobre discrepâncias nos percentuais de metas físicas apresentadas no
IGMR (resultados acima de 100% ou iguais ou próximos de zero), referentes às metas dos
programas conforme informações sintetizadas nos quadros que representam o Índice Geral Médio
de Realização – IGMR, de acordo com as seguintes dimensões: Eficiência e Transparência na
Gestão Pública (Quadro 6), Crescimento Sustentável (Quadro 7) e Inclusão Social (Quadro 8).
QUADRO 6 - EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
ÍNDICE GERAL MÉDIO DE REALIZAÇÃO – IGMR
Nome do Programa

Meta Física (%)

Atuação do Poder Legislativo

48,79

Execução do Controle Externo

131,43

Prestação Jurisdicional da Justiça Estadual
Defesa da Ordem Jurídica e dos Interesses Sociais e Individuais
Indisponíveis

100,70

Divulgação e Difusão de Informações

53,80

Segurança e Defesa do Estado

180,38

Fortalecimento e Modernização da Gestão Fiscal
Operacionalização da Representação Civil e Política do Governo
Estadual

29,63

Operações Especiais

80,00

Registro Mercantil

47,41

Gestão da Logística de Transporte

50,00

Gestão da Previdência Social do Estado de Roraima

70,0

Extinção e Liquidação de Entidades Públicas Estaduais

50,00

Gestão de Recursos Humanos

80,00

Gestão de Patrimônio

2,03

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

0,00
100,00

Execução do Controle Interno

88,23

105,06

93,35

FONTE: FIPLAN/SEPLAN-RR
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QUADRO 7 - CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL
ÍNDICE GERAL MÉDIO DE REALIZAÇÃO – IGMR
Nome do Programa
Gestão do Planejamento Governamental
Defesa Agropecuária

Meta Física (%)
79,91
2.804,80

Abastecimento Agroalimentar

0,14

Regularização Fundiária

23,27

Inovação Tecnológica nas Telecomunicações

10,00

Execução de Obras Públicas e Urbanismo

40,00

Geração de Energia Elétrica

0,00

Transmissão, Distribuição e Comercialização de Energia Elétrica

9,76

Infraestrutura do Saneamento Básico

72,54

Assistência Técnica e Extensão Rural

9,73

Desenvolvimento dos Setores Produtivos

38,63

Desenvolvimento do Agronegócio

52,98

Infraestrutura do Sistema Viário

10,75

Fortalecimento da Agropecuária Familiar

0,00

Gestão Ambiental e Promoção do Desenvolvimento Sustentável
Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento

119,47
0,00

FONTE: FIPLAN/SEPLAN-RR

QUADRO 8 - INCLUSÃO SOCIAL
ÍNDICE GERAL MÉDIO DE REALIZAÇÃO – IGMR
Nome do Programa

Meta Física (%)

Defesa Civil

109,23

Desenvolvimento da Educação Profissional

82,47

Qualificação de Profissionais para a Educação

23,68
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Desenvolvimento do Desporto e do Lazer

66,80

Proteção, Produção e Difusão Cultural

20,95

Gestão do Sistema Penitenciário

117,50

Segurança e Defesa do Cidadão

224,71

Vigilância em Saúde

69,33

Programa Estadual de Habitação de Roraima – Bem Morar HabitaRR

25,00

EmpregaRR

51,20

Proteção Social Especial

32,08

Proteção e Segurança ao Consumidor

63,34

Desenvolvimento da Educação Superior

38,69

Segurança Alimentar e Nutricional

0,00

Atenção Integral à Saúde

79,29

Gestão da Política de Saúde

86,67

Desenvolvimento da Educação Básica

57,69

Proteção Social Básica

3,35

Desenvolvimento Social

14,30

Gestão das Políticas de Etnodesenvolvimento

62,22

Gestão das Políticas de Trabalho, Combate à Fome, Habitação e da
Assistência Social

58,33

Proteção Integral à Criança e ao Adolescente

38,89

Prestação da Defesa Jurídica e da Cidadania

133,09

FONTE: FIPLAN/SEPLAN-RR

Programa 15 – Segurança e Defesa do Estado – PROGE
No exercício de 2019, na ação de Assessoramento Jurídico, foram realizadas 21.110
manifestações o que representou um índice de 753,92% em relação à meta para o exercício que
era de 2.800. Na ação Acompanhamento de Processo, foram realizadas 23.105, a meta para o
exercício de 2019 era de 18.000 consultorias, apresentando um índice de 128,36% acima da meta
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para o exercício de 2019. Essas ações contribuíram para que o programa apresentasse uma
execução de 180,38% do conjunto das metas previstas.
“Considerado 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 e falta de recursos humanos”.

Programa 33 - Defesa Agropecuária (ADERR): (2.804,80%)
As metas da Diretoria de Defesa, Inspeção e Classificação Animal foram superadas devido à
elevação na quantidade das ações previstas, dentre elas:
1. Execução do convenio nº 822253/2015-MAPA/SFA/ADERR
2. Atualização de regulamento relacionada às pragas quarentenárias Instrução Normativas
37/2016 e 28/2017 elevou a necessidade de ações ampliando a demanda dos serviços da DDA;
3. Fluxo migratório da Venezuela para o país demandou intensificação da fiscalização de
produtos e subprodutos de origem animal
4. Andamento na execução do Plano de Ação Nacional de retirada da vacina contra Febre
Aftosa no Brasil e do Plano de execução da QUALI-SV
5. Aumento das ações de vigilância e estruturação da Defesa agropecuária, visando a
manutenção de status de livre de Febre Aftosa sem vacinação;
7. 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;
“Roraima conquistou em 2018, na OIE - Organização Mundial de Saúde Animal, o
reconhecimento internacional por estar livre de febre aftosa por meio de 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
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internos e externos aos produtos aqui produzidos, uma vez que as principais barreiras comerciais
mundiais são sanitárias.
Ação: Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal
A Erradicação da Febre Aftosa sempre foi o carro chefe da Diretoria de Defesa e Inspeção
Animal desta Agência, pois seu objetivo, não só no Estado, mas como em todo o país, é de grande
impacto comercial e financeiro.
Ação: Serviço de Inspeção e Fiscalização Vegetal
As ações de Defesa Sanitária Vegetal desenvolvida em Roraima, e regulamentadas pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, são voltadas para monitoramento e
controle de pragas, o que visa a garantir a sanidade das áreas e espécies cultivadas, seja para
consumo interno, seja para permitir o acesso ao mercado de exportação.
As ações de levantamento, monitoramento e controle de pragas, compreendem, dentre
outras, os monitoramentos de armadilhas Jackson e Mcphail para captura da mosca da
Carambola. Nos Municípios do Estado de Roraima, essas ações são realizadas semanalmente no
Município de Boa Vista, e quinzenalmente nos Municípios de Mucajaí, Alto Alegre, Cantá, São Luiz
do Anauá, São João da Baliza, Amajarí, Rorainópolis, Caracaraí e Iracema.
O Monitoramento de Pragas dos citros compreende o acompanhamento de pragas
quarentenárias dos citros, dentre elas, o cancro citríco, o ácaro hindustâncio, o greening (HLB) e
outras de importância econômica, como a mosca negra dos citros e a gomose dos citros.
O Programa de Erradicação do Cancro Cítrico no estado de Roraima-RR consiste em
levantamentos de delimitação e procedimentos de eliminação/erradicação de focos
eventualmente detectados. Em 2019, o trabalho foi realizado em todos os municípios no período
de Janeiro a Novembro.
São fiscalizadas Unidades de Produção no Estado de Roraima, regularmente, verificando o
livro de acompanhamento, os dados cadastrais da UP, a estimativa de produção, as condições de
plantio aplicando notificações e apurando eventuais irregularidades.
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São fiscalizadas, ainda, unidades de consolidação no Estado de Roraima, verificando o livro
de acompanhamento, os dados cadastrais da UC, estimativa de beneficiamento, verificação dos
CFO's que geraram os CFOC's, acondicionamento e transporte, aplicando notificações e apurando
eventuais irregularidades.
Essas são atividades essenciais para que se possam definir as áreas de atuação do setor de
Defesa Vegetal e para que áreas e produtos sejam regularizados por meio da Certificação
Fitossanitária de Origem, ferramenta que traz como benefício principal a rastreabilidade, fazendo
com que a ADERR e os consumidores possam conhecer a origem do produto comercializado e os
processos envolvidos na produção. Além disso, tais medidas permitem regularizar as cargas de
produtos de origem vegetal, o que traz arrecadação para o Estado de Roraima.

Programa 77 - Programa Fortalecimento da Agropecuária Familiar - SEAPA/ CODESAIMA
(0,00%)
O Programa de fortalecimento da agropecuária familiar foi drasticamente comprometido
devido a cortes orçamentários em razão do estado de calamidade pública no âmbito da
administração financeira do Estado, o que resultou em aportes de recursos insuficientes para
suprir

as

execuções

das

ações

planejadas,

bem

como

restrições

resultantes

de

contingenciamentos e remanejamentos de recursos.
Verificou-se que os recursos planejados inicialmente para o programa foram de R$
10.000,00 para o exercício de 2019, não sendo executada nenhuma ação.

Programa 47 - Geração de Energia Elétrica - CERR (0,00%)
A Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição
de energia elétrica, conforme Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 425, de 03 de agosto
de 2016. Em abril de 2019, o Governo do Estado entregou a PCH Jatapu para ser gerida pela
Roraima Energia. Diante do exposto a despesa relacionada à execução financeira de R$ 6.682,24
foi somente em relação a diárias da Diretoria Técnica para tratar a assuntos relacionados a área.
No exercício em análise não houve execução das metas físicas dentro de nenhumas das
ações que compõem o programa.
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Programa 70 - Segurança alimentar – SETRABES (0,00%)

O Programa não apresentou resultados devido a não realização das ações que ficaram
suspensas em decorrência do estado de calamidade pública no âmbito da administração financeira
do Estado de Roraima, determinado por meio dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de
2018, e nº 27.163, de 26 de junho de 2019. Além disso, houve reestruturação do plano de trabalho
do Convênio nº 017/2016, pela equipe que compõe a CAISAN (Câmara Intersetorial de Segurança
Alimentar e Nutricional), o que também prejudicou a realização das ações.
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A composição da estrutura governamental que executou os programas do PPA, no
exercício 2019 é composta por 77 Unidades Orçamentárias, conforme Quadro 9.

QUADRO 9 - UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS QUANTO À ESTRUTURA
Unidades Orçamentárias Quanto à Estrutura

Quantidade

%

Administração Direta

32

42

Autarquia

8

10

Empresa Pública

2

3

Fundação

4

5

Sociedade de Economia Mista

3

4

Fundos

28

36

Total

77

100

FONTE: SEPLAN/COGEPE

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 CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL
Nome do Programa
Gestão do Planejamento Governamental
Defesa Agropecuária
Abastecimento Agroalimentar
Regularização Fundiária
Inovação Tecnológica nas Telecomunicações
Execução de Obras Públicas e Urbanismo
Geração de Energia Elétrica
Transmissão, Distribuição e Comercialização de
Energia Elétrica
Infraestrutura do Saneamento Básico
Assistência Técnica e Extensão Rural
Desenvolvimento dos Setores Produtivos
Desenvolvimento do Agronegócio
Infraestrutura do Sistema Viário
Fortalecimento da Agropecuária Familiar

Tipo de Programa
Gestão de Políticas Públicas
Finalístico
Finalístico
Finalístico
Finalístico
Finalístico
Finalístico

Abrangência
Multissetorial
Setorial
Setorial
Setorial
Setorial
Setorial
Multissetorial

Finalístico
Finalístico
Finalístico
Finalístico
Finalístico
Finalístico
Finalístico

Multissetorial
Multissetorial
Setorial
Multissetorial
Setorial
Multissetorial
Setorial
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Gestão Ambiental e Promoção do
Desenvolvimento Sustentável
Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento
FONTE: SEPLAN/COGEPEn

Finalístico
Finalístico

Multissetorial
Setorial

QUADRO 11- DIMENSÃO EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Nome do Programa
Atuação do Poder Legislativo
Execução do Controle Externo
Prestação Jurisdicional da Justiça Estadual
Defesa da Ordem Jurídica e dos Interesses Sociais
e Individuais Indisponíveis
Divulgação e Difusão de Informações
Segurança e Defesa do Estado
Fortalecimento e Modernização da Gestão Fiscal
Operacionalização da Representação Civil e Política
do Governo Estadual
Operações Especiais
Registro Mercantil
Gestão da Logística de Transporte
Gestão da Previdência Social do Estado de Roraima
Extinção e Liquidação de Entidades Públicas
Estaduais
Gestão de Recursos Humanos Estadual
Gestão de Patrimônio
Governo Eletrônico
Gestão de Informação, Estudo e Pesquisa para o
Desenvolvimento Sócio-econômico
Execução do Controle Interno
FONTE: SEPLAN/COGEPE

Tipo de Programa
Finalístico
Finalístico
Finalístico

Abrangência
Setorial
Setorial
Setorial

Finalístico
Finalístico
Serviços do Estado
Finalístico

Setorial
Multissetorial
Multissetorial
Setorial

Serviços do Estado
Serviços do Estado
Finalístico
Gestão de Políticas Públicas
Serviços do Estado

Multissetorial
Multissetorial
Setorial
Multissetorial
Multissetorial

Serviços do Estado
Gestão de Políticas Públicas
Gestão de Políticas Públicas
Gestão de Políticas Públicas

Multissetorial
Setorial
Setorial
Setorial

Gestão de Políticas Públicas
Gestão de Políticas Públicas

Setorial
Setorial

QUADRO 12 – DIMENSÃO INCLUSÃO SOCIAL
Nome do Programa
Defesa Civil
Desenvolvimento da Educação Profissional
Qualificação de Profissionais para a Educação
Desenvolvimento do Desporto e do Lazer
Proteção, Produção e Difusão Cultural
Gestão do Sistema Penitenciário
Segurança e Defesa do Cidadão
Vigilância em Saúde
Programa Estadual de Habitação de Roraima - BEM MORARR
EmpregaRR
Proteção Social Especial
Proteção e Segurança ao Consumidor
Desenvolvimento da Educação Superior
Segurança Alimentar e Nutricional

Tipo de Programa
Finalístico
Finalístico
Finalístico
Finalístico
Finalístico
Finalístico
Finalístico
Finalístico
Finalístico
Finalístico
Finalístico
Finalístico
Finalístico
Finalístico

Abrangência
Setorial
Setorial
Multissetorial
Setorial
Setorial
Setorial
Multissetorial
Setorial
Multissetorial
Setorial
Setorial
Multissetorial
Multissetorial
Setorial
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Atenção Integral à Saúde
Gestão da Política de Saúde
Desenvolvimento da Educação Básica
Proteção Social Básica
Desenvolvimento Social
Gestão das Políticas de Etnodesenvolvimento
Gestão das Políticas de Trabalho, Combate à Fome, Habitação
e da Assistência Social
Proteção Integral à Criança e ao Adolescente
Prestação da Defesa Jurídica e da Cidadania
FONTE: SEPLAN/COGEPE

Finalístico
Gestão de
Políticas Públicas
Finalístico
Finalístico
Finalístico
Finalístico
Gestão de
Políticas Públicas
Finalístico
Finalístico

Multissetorial
Setorial
Setorial
Setorial
Setorial
Setorial
Setorial
Setorial
Setorial
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CONSIDERAÇÕES
Com a intenção de progressivamente atingir um melhor nível na Avaliação de Programas,
devem ser considerados alguns pontos verificados durante o registro de dados e informações
relativos ao resultado da implementação dos programas.
O processo de avaliação deve ser participativo e as informações referentes à avaliação do
Plano deverão ser prestadas após a análise de todas as ações que o compõem. O processo,
obrigatoriamente, deve incluir várias percepções, mediante a consulta à equipe responsável pelo
programa, aos dirigentes da Setorial (ou organizações de execução descentralizada), às partes
interessadas nos resultados e, finalmente aos usuários e beneficiários do programa.
De acordo com a maioria das análises realizadas pelas Setoriais pode-se verificar que o
fluxo de desembolso de recursos foi um problema comum a todos. Esse problema, em grande
parte, deve-se ao grave desequilíbrio financeiro vivenciado pelo Estado de Roraima, o que
culminou com a declaração de calamidade financeira no Estado pelo prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, por meio do Decreto n° 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018, prorrogado
posteriormente por mais 180 (cento e oitenta) dias pelo Decreto nº 27.163-E de 26 de junho de
2019.
Conforme as informações registradas pelas setoriais, verificamos que na maioria dos
programas foi detectado algum tipo de restrição. As restrições mais comuns foram:
contingenciamento orçamentário, dificuldades administrativas, atraso na liberação de recursos,
dificuldades em licitação e celebrações de contratos.
Devido à crescente imigração venezuelana, intensificada nos últimos 2 anos, houve um
aumento populacional considerável no Estado. Esses imigrantes, em grande medida, são de
pessoas e famílias em situação vulnerável, o que gerou um aumento significativo da demanda por
bens e serviços, principalmente nas áreas de saúde, educação, segurança e assistência social. Essa
também é uma das razões que alteraram o desempenho de alguns programas.
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Os Indicadores são parâmetros utilizados para mensurar o andamento de um programa.
Por isso, esses indicadores devem ser monitorados pelos executores do programa a fim de que
possa avaliar seu resultado, seu alcance e seu impacto.
Alguns programas mostraram, de acordo com a sua avaliação a necessidade de ajustes e
atualização em seus respectivos indicadores, para que possam melhor mensurar o desempenho e
resultado apurado ao final do exercício. Essas considerações foram demonstradas em análises
realizadas dentro do sistema FIPLAN, e podem ser verificadas no Relatório Analítico, que compõe
o apêndice deste documento.
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RECOMENDAÇÕES
O objetivo principal da avaliação é obter informações úteis sobre o desempenho dos
programas, além de identificar problemas, listar alternativas e recolher subsídios que possam
retroalimentar o processo de planejamento e formulação de políticas públicas a fim de aumentar
a sua efetividade, eficiência e eficácia.
Porém, para que a avaliação seja cumprida de forma eficaz é preciso assegurar que os
principais interessados no programa avaliado sejam envolvidos no processo desde o início. Assim,
além de se conferir legitimidade à avaliação, estimula-se a utilização das informações e
recomendações geradas pelos tomadores de decisão.
É central atentar que, para consolidação da cultura de avaliação, ainda persistem alguns
pontos a serem trabalhados, a fim de que se possam tomar medidas corretivas que venham
garantir a efetividade da implementação dessa etapa do processo de gestão pública.
Nesse cenário, a fim de melhorar o processo da avaliação e de identificar oportunidades de
melhoria do ciclo de gestão do PPA, recomenda-se:
- O fornecimento de informações confiáveis e tempestivas: deve ser feita uma descrição
sobre a realidade do projeto/atividade com a riqueza de detalhes permitida pelo espaço reservado
no formulário disponibilizado. A descrição deve conter observações mais relevantes sobre as
ações que compõem o programa (detalhes sobre a meta física, justificativa sobre mudanças e a
correlação com o objetivo do programa no decorrer da execução);
- Evitar comentários e utilizações de frases curtas e genéricas, como “ação não executada”,
“tudo transcorreu como esperado”, ou detalhes minuciosos que demonstram o desempenho
qualitativo da ação na contribuição do alcance do resultado final.
- A avaliação deve ser incumbência conjunta das equipes das áreas envolvidas na execução
das ações do programa;
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- É altamente desejável a participação do público-alvo na avaliação dos programas. Para
tanto, recomenda-se a adoção de mecanismos de mensuração de satisfação dos beneficiários dos
programas;
- O desempenho financeiro de cada ação deve ter correspondência com a informação
física. A falta de informação compromete a avaliação do programa;
- Recomenda-se uma maior integração entre os servidores responsáveis pela execução do
programa e as áreas de planejamento e orçamento, a fim de superar as dificuldades quando da
sua implementação;
A avaliação referente ao exercício de 2019 demonstrou que ainda pendem de atendimento
algumas recomendações já feitas no exercício anterior, como as relacionadas a: necessidades de
normatização dos processos do ciclo de gestão do PPA; implantação de rotina de monitoramento
sistemático das ações desenvolvidas anualmente pelas setoriais; e adequações da infraestrutura
para o melhor desempenho das equipes/ou profissionais responsáveis pela avaliação do Plano
Plurianual.

SEPLAN/COGEPE

30

Relatório Anual de Avaliação - Plano Plurianual 2016-2019
Exercício 2019

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA

APÊNDICE

AVALIAÇÃO ANALÍTICA DOS PROGRAMAS E AÇÕES
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Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
Finalístico
1-Atuação do Poder Legislativo
Formular e apreciar proposições legislativas, execer a fiscalização e controle externo do poder público e
desempenhar as demais funções constitucionais,legais e regimentais.
População do Estado
01101-Assembléia Legislativa do Estado de Roraima
INDICADORES

Descrição

Taxa de
Apreciação de
Proposições
Legislativas

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Anual

Percentual

91.98

85

85

Apurado
2019

99,75

Data Apuração

31/12/2019

Fórmula: Número
de Proposições
Apreciadas /
Número de
Proposições
Apresentadas X
100
Fonte: ALE/RR

Análise de Indicadores do Programa:
O índice apurado no exercício de 2019 foi de 99,75%, expressando crescimento de 17,35% em relação à média percentual anual
estabelecida no Plano Plurianual 2016- 2019, prevista em 85% a.a. Tal crescimento expressa o aprimoramento contínuo e permanente do
Processo Legislativo aliado à eficiência do esforço institucional compatibilizado com as metas programáticas finalísticas em prol do
atendimento às 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 aliados à otimização de alocações das metas financeiras foram suficientes para o atendimento das
atividades finalísticas e de apoio durante o exercício.

Avaliação dos resultados:
O índice do indicador apurado no exercício de 2019 foi de 99,75% obtendo crescimento de 17,35% em relação à média anual estabelecida
no Plano Plurianual 2016- 2019, prevista em 85% a.a, significando superação das metas programáticas e que o objetivo do Programa foi
alcançado, havendo, ainda, eficiência e efetividade na execução das metas das ações do programa ao longo do período
Destacaram-se, entre as atividades de grande atuação do Poder Legislativo, a apreciação de ´proposições inerentes ao processo
legislativo (elaboração e aprovação de leis) e 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

Participação Social:
A natureza da atividade legislativa é eminentemente participativa. Os mecanismos de participação social utilizados na execução do
Programa estão definidos na Constituição Federal, Constituição Estadual e Regimento Interno da Casa e, são sistematicamente utilizados
no processo Legislativo, como elaboração e apreciação de leis, audiências públicas, Controle Externo através da fiscalização das contas
públicas, atendimento direto aos cidadãos pelos parlamentares, entre outros, para atendimento das demandas sociais.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
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META FÍSICA
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2011-Implementação das Atividades Legislativas
Atividade
01101-Assembléia Legislativa do Estado de Roraima
Proposição Apreciada
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

2.415,00
Total:

2.415,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1.000,00

2.415,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
241,50

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 2019 superou a Meta Física Prevista em cerca de 141,5%.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Gestão Legislativa

100

A Gestão Legislativa, compôs
cerca de 15,90 % do total das
dotações em 2019. Os
recursos foram destinados à
implementação do Processo
Legislativo e do
Fortalecimento Institucional,
especialmente, para a
qualificação parlamentar e de
servidores e agentes políticos,
bem como para a articulação
entre os diversos setores
organizacionais, objetivando a
inclusão e o atendimento
célere das demandas sociais.

2

Gestão do Gabinete Parlamentar

100

A Gestão do Gabinete
Parlamentar compôs cerca de
21,40 % do total das dotações
em 2019. Os recursos foram
destinadas ao fortalecimento
da Atuação Legislativa da
Casa, especialmente, àquelas
relacionadas à elaboração,
apreciação e aprovação de
proposições legislativas, às de
representação do Poder
Legislativo e da atividade
parlamentar dos Gabinetes e,
ainda, as relativas à execução
da fiscalização e controle
externo.

3

Gestão Administrativa

99.88

A Gestão Administrativa é a
Medida mais expressiva.
Compôs cerca de 62,70% do
total das dotações em 2019.
Os recursos foram destinadas
ao Apoio Administrativo ao
Apoio Logístico. Foram
empenhados cerca de 99,9%
dos recursos para a execução
das atividades de apoio,
especialmente, recursos
humanos, planejamento,
orçamento e finanças, CPL,
controle interno; serviços
gerais, material e patrimônio,
transporte; tecnologia da
informação, ações de
segurança e projetos
estruturantes relacionados
com obras e instalações,
dentre outros.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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Análise da Execução Financeira:
As metas físicas e financeiras programadas atenderam as necessidades de execução conforme o cronograma físico-financeiro. Contudo,
realizaram-se adequações por meio de alocações de recursos para melhor implementação das atividades institucionais.

Ação:

2441-Operacionalização da Fundação Rio Branco de Educação, Rádio e
Televisão - FUNDALEGIS
Atividade
01201-Fundação Rio Branco de Educação, Rádio e Televisão
Projeto Executado
Unidade

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
10,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Não houve execução orçamentária e financeira, tendo em vista a
não operacionalização na FUNDALEGIS.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

PROGRAMAS DE RÁDIO E TELEVISÃO DA
ASSEMBLEIA

0

Não houve execução
orçamentária e financeira,
tendo em vista a
não operacionalização na
FUNDALEGIS.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve execução orçamentária e financeira, tendo em vista a
não operacionalização na FUNDALEGIS.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2442-Escola do Legislativo - ESCOLEGIS
Atividade
01201-Fundação Rio Branco de Educação, Rádio e Televisão
Pessoa Capacitada
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
25.000,00

0,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00
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Não houve execução orçamentária e financeira, tendo em vista a
não operacionalização na FUNDALEGIS.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

0

Não houve execução
orçamentária e financeira,
tendo em vista a
não operacionalização na
FUNDALEGIS.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve execução orçamentária e financeira, tendo em vista a
não operacionalização na FUNDALEGIS.

Ação:
Tipo de Ação:

2443-Procon Assembléia
Atividade

Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

01201-Fundação Rio Branco de Educação, Rádio e Televisão
Pessoa Atendida
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
7.000,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Não houve execução orçamentária e financeira, tendo em vista a
não operacionalização na FUNDALEGIS.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

DEFESA E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR

0

Não houve execução
orçamentária e financeira,
tendo em vista a
não operacionalização na
FUNDALEGIS.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve execução orçamentária e financeira, tendo em vista a
não operacionalização na FUNDALEGIS.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2444-Procuradoria da Mulher
Atividade
01201-Fundação Rio Branco de Educação, Rádio e Televisão
Pessoa Atendida
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
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Região de Planejamento

Meta

Estado

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1.000,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Não houve execução orçamentária e financeira, tendo em vista a
não operacionalização na FUNDALEGIS.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER

0

Não houve execução
orçamentária e financeira,
tendo em vista a
não operacionalização na
FUNDALEGIS.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve execução orçamentária e financeira, tendo em vista a
não operacionalização na FUNDALEGIS.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2445-Cine ALE
Atividade
01201-Fundação Rio Branco de Educação, Rádio e Televisão
Pessoa Beneficiada
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
3.400,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Não houve execução orçamentária e financeira, tendo em vista a
não operacionalização na FUNDALEGIS.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL E
CIDADANIA

0

Não houve execução
orçamentária e financeira,
tendo em vista a
não operacionalização na
FUNDALEGIS.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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Não houve execução orçamentária e financeira, tendo em vista a
não operacionalização na FUNDALEGIS.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2318-Operacionalização do Fundo Especial do Poder Legislativo - FUNESPLE
Atividade
01601-Fundo Especial do Poder Legislativo
Projeto Executado
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
20,00

20,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Análise da Meta Física:
A Meta física prevista foi atingida e destinou-se a Implementação das Atividades de Aprimoramento Organizacional e ao Suprimento de
Material Permanente à ALE/RR

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Execução de Projetos de Suporte às Atividade
Legislativas

100

A Meta física prevista foi
atingida e destinou-se a
Implementação das Atividades
de Aprimoramento
Organizacional e ao
Suprimento de Material
Permanente à ALE/RR

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Os valores orçados inicialmente foram insuficientes para atender às demandas relativas à finalidade do Fundo, ou seja, à execução de
planos, programas e projetos de aprimoramento, descentralização e aprimoramento dos serviços afetos à administração da Assembleia
Legislativa. Daí, necessidade de suplementação utilizando-se como fontes o superávit do Balanço do próprio Fundo, o excesso de
arrecadação do superávit da ALE-RR e o excesso de arrecadação oriundo de concurso público.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
Finalístico
2-Execução do Controle Externo
Zelar pela correta aplicação dos recursos públicos do Estado e auxiliar a Assembléia Legislativa na
função de exercer o controle externo.
Sociedade, Órgãos e Entid. da Administ. Direta e Indireta,entidad constituídas ou mantid. pelo Estado
ou Munic
11101-Tribunal de Contas do Estado de Roraima
INDICADORES

Descrição

Taxa de
Deliberações
Colegiadas

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Anual

Percentual

23.19

40

40

Apurado
2019

12,79

Data Apuração

31/12/2019

Fórmula: Relação
entre o Nº de
Deliberações
Colegiadas e o Nº
de Processos
Autuados X 100
Fonte: TCE-RR

Análise de Indicadores do Programa:
No exercício de 2019, foi apurado o valor de (12,79%), referente ao indicador mencionado acima. Conforme os dados apurados pela
DIPLE, foram julgados 294 (duzentos e noventa e quatro) processos.
Portanto, apresentamos os quantitativos de processos em 2019, descritos abaixo:
- Em trâmite: 2.297
- Autuados: 286
- Julgados: 294
O índice foi calculado conforme nova fórmula de cálculo: Relação entre o N° de Deliberações (julgados) e o N° de Processos em Trâmite X
100. Conforme ofício 222/2015/PRESI/TCERR.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
O TCERR está em constante processo de aperfeiçoamento para zelar pela correta aplicação dos recursos públicos do Estado e auxiliar a
Assembleia Legislativa na função de exercer o Controle Externo.
MPC: Sem recomendações.

Análise da Execução Financeira:
De acordo com o QDD do exercício de 2019 do TCERR, (sem o valor da PAOE 2311) e do FMTCERR, os valores PPD e do COFD são os
seguintes:
UO
DOTAÇÃO INICIAL NA LOA
DOTAÇÃO FINAL APÓS SUPLEMENTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
DISPONÍVEL
TCERR
68.211.543,00
71.810.543,00
70.822.108,02
69.344.447,58
988.434,98
FMTCERR 535.619,00
4.527.622,00
2.688.619,53
1.209.117,59
1.839.002,47

LIQUIDADO
68.160.076,23
1.209.117,59

% PPD (Empenhado em relação à Dotação Inicial) = 104,56
% COFD (Empenhado em relação à Dotação Final - Valor Contingenciado) = 96,16
Os valores apresentados acima, divergem dos valores demonstrados no FIPLAN, dos QDD'S do TCERR + FMTCERR, devido estarem
inclusos as Ações do MPC, que faz parte do Programa.
De acordo com o QDD do exercício de 2019 do MPCRR e do FMMPCRR, os valores PPD e do COFD são os seguintes:
UO
DOTAÇÃO INICIAL NA LOA
DOTAÇÃO FINAL APÓS SUPLEMENTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
DISPONÍVEL
MPCRR 16.880.872,00
16.780.872,00
16.149.745,09
15.966.129,40
631.126,91
FMMPC
119.679,00
119.679,00
0,00
0,00
119.679,00

LIQUIDADO
15.643.742,31
0,00

MPC: Iniciamos o exercício com um orçamento ideal para nossa execução. Fizemos alguns remanejamentos ao longo do exercício para
que a despesas pudessem ser realizadas de forma satisfatória e as necessidades do órgão fossem atingidas.

Avaliação dos resultados:
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1. O Programa, a Ação e os Objetvos continuam alinhados com a finalidade do Órgão.
2. A Execução está excelente, em conformidade com oo percentuais do PPD e COFD, DE 104,56% e 96,16%, respectivamente.
O MPCRR: O MPCRR, teve uma execução dentro das previsões legais. o Programa, a Ação e o Objetivo continuam alinhados com a
finalidade do Órgão.
MPC: Com o principal objetivo de fiscalização e controle externo, continuamos realizando nossas ações voltadas para atingir tal demanda.
Através de ferramentas como Procedimento Investigatório Preliminar ¿ PIP, pareceres, representações, manifestações, o MPC/RR vem
realizando suas tarefas de forma que supram as necessidades da sociedade em geral

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

As dotações iniciais são distribuídas de forma que deve ser realizado, sempre, um crédito
adicional, com o objetivo de atender corretamente as demandas do TCERR.

Orçamentárias

MPC/RR: As dotações iniciais são distribuídas de forma que ao longo da execução, se fazem
necessários créditos adicionais para que as despesas possam se ajustar as necessidades do
órgão.

Participação Social:
O Programa possui os seguintes mecanismos de participação social:
1. Serviço 0800 - da Ouvidoria.
2. Página da Ouvidoria e Portal da Transparência no Sítio do TCERR, na internet.
3. Face, Instagran, Youtube e site do TCERR.
3. TCERR e a Cidadania.
MPC: Temos ouvidoria própria onde os usuários podem fazer sugestões, reclamações ou elogios. Também são realizados atendimentos
por meio de uma linha telefônica específica. As informações coletadas, são repassadas para os setores envolvidos para que sejam
tomadas as providências cabíveis.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2012-Realização de Fiscalização Orçamentária, Financeira e Contábil
Atividade
11101-Tribunal de Contas do Estado de Roraima
Auditoria Realizada
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Boa Vista

151,00

Caracaraí

7,00

Mucajaí

12,00

Alto Alegre

6,00

Bonfim

18,00

Normandia

9,00

São Luiz

9,00

São João da Baliza

13,00

Pacaraima

3,00

Uiramutâ

4,00

Cantá

3,00

Rorainópolis

5,00

Caroebe

6,00

Iracema

8,00

Amajarí

11,00

Estado

401,00
Total:

666,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

Estado de Roraima
250,00

666,00

266,40

Análise da Meta Física:
A Meta Física realizada foi de 266,40%, que consideramos um excelente desempenho, dentro de sua totalidade.
Destacamos o quantitativo de 401 auditorias realizadas na Região de Planejamento do Estado de Roraima, Código nº 9900, que
representam 60,21% das Auditorias realizadas.
Informamos, que no PPA 2020/2023, elaboramos um novo indicador, com nova fórmula, para termos uma realização da meta física, em
consonância com os objetivos previstos.

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

100

Foram realizadas 666
Auditorias, na totalidade das
Regiões de Planejamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Os resultados alcançados, foram atribuídos, principalmente, a dois fatores:
1. Os Recursos Financeiros que foram aprovados e liberados, obedecendo o cronograma de desembolso previsto; e
2. Ao Crédito Adicional autorizado, efetivado e liberado, durante o exercício em tela.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2152-Operacionalização do Fundo de Modernização
Atividade
11601-Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado de Roraima
Tribunal Modernizado
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
1,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Análise da Meta Física:
A Meta Física, no FMTCERR foi realizada em sua totalidade, no exercício de 2019, com ótima realização.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

40

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS
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1

MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA

100

Ação de Capacitações:
Cursos e Treinamentos.
O Plano de Capacitações do
FMTCERR, por meio da
Escon - 2019, contemplou 13
capacitações, sendo 11 curos,
01 treinamento e 01
workshoping.
Foram capacitados 166
servidores do TCERR, com
carga de 188h.
Foram capacitados 532
jurisdicionados do TCERR,
com carga de 146h.
Perfazendo um total de 698
capacitações, com carga
horária de 334h.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Os percentuais de 501,96% para o PPD E 59,38% para o COFD, devem-se aos Créditos Adicionais por Superavit Financeiro, nos
seguintes valores e fontes:
1. R$ 535.619,00 (quinhentos e trinta e cinco mil, seiscentos e dezenove reais), na Fonte 150.
2. R$ 3.307.829,00 (três milhões, trezentos e sete mil e oitocentos e vinte e nove reais), na Fonte 301.
3. R$ 316.654,00 (trezentos e dezesseis mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais), na Fonte 302.
4. R$ 367.520,00 (trezentos e sessenta e sete mil, quinhentos e vinte reais), na Fonte 650.
O Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado de Roraima-FMTCERR, tem a sua Dotação Inicial, na Fonte 150, e somente
após a Apuração do Superavit, com seus respectivos valores e fontes, se define os valores alocados nas fontes, 301, 302 e 650.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2422-Fiscalização e Controle Externo
Atividade
33101-Ministério Público de Contas
Processo Analisado
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

356,00
Total:

356,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
600,00

356,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
59,33

Análise da Meta Física:
As metas físicas quantitativas na ação de responsabilidade do MPC/RR, foram realizadas no ano de 2016 e 2017 em sua totalidade bem
superior ao definido na elaboração do PPA, contudo na revisão, foi verificada a necessidade de ajustar essas metas de forma que sua
execução atendesse as demandas de atividades dos Procuradores, portanto para o exercício de 2019 o PPA 2016/2019 teve as metas
físicas reprogramadas, no entanto a meta não foi executada em sua totalidade. No exercício de 2019, foi apurado o valor de 59,33% da
meta física conforme a Produtividade dos gabinetes que foi de: Atos de pessoal 164 e Outros Processos 192, totalizando 356 processos
analisados.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Fiscalização da aplicação da Lei no âmbito do
TCE

100

164 Atos de pessoal, 192
processos analisados,
totalizando 356 processos
demandados e analisados.

2

Capacitação e valorização dos membros e
servidores

40

Com objetivo de reduzir
custos para o órgão, essa
ação não foi executada em
sua totalidade.
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3

Operacionalização das ações administrativas

100

O MPC/RR manteve todas as
suas ações administrativas em
funcionamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Houve a necessidade de remanejamento de recursos para atender as necessidades do MPC/RR, no valor de R$ 3.117.165,23, totalizando
18,5%. Esse valor se deu pelo fato de uma alocação inicial muito elevada no elemento 3.3.90.39.00 e por se fazer necesário a aquisição
de bens patrimoniais para reposição.
Ação:

2433-Operacionalização do Fundo de Modernização e Aparelhamento do
Ministério Público de Contas do Estado de Roraim
Atividade
33601-Fundo de Modernização e Aparelhamento do Ministério Público de
Contas
Fundo Operacionalizado
Unidade

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Análise da Meta Física:
O Fundo de Modernização do MPC/RR tem como meta 01 fundo operacionalizado.

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

Não houve qualquer despesa
nessa medida pelo fato de não
ter sido registrado superávit
financeiro na conta principal.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não foi executada nenhuma ação no Fundo de Modernização do MPC/RR pois estava aguardando a alocação e entrada de recursos
provenientes de superávit financeiro da conta principal, o que só ocorreu ao final do exercício de 2019.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
Finalístico
3-Prestação Jurisdicional da Justiça Estadual
Realizar justiça para promoção da paz social por meio de uma prestação jurisdicional acessível, célere,
efetiva, transparente e sustentável.
Indivíduos e organizações da sociedade que buscam a tutela jurisdicional.
12101-Tribunal de Justiça do Estado de Roraima
INDICADORES

Descrição

Taxa de
Crescimento no
Índice de
Atendimento à
Demanda
Jurisdicional

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Anual

Percentual

106.3

108

105

Apurado
2019

Data Apuração

109,87

31/12/2019

Fórmula: IAD é
igual (processos
baixados no ano /
casos novos
distribuídos no
ano -1) x 100
Fonte: Relatório
do Programa
Justiça em
Números - CNJ

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 2019, o IAD do TJRR foi de 109,87%, significa que de cada 100 processos novos que entraram, o TJRR arquivou 9,87% 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 2019.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Análise da Execução Financeira:
Considerando que no exercício de 2019 não houve atrasos no repasse dos valores do duodécimo, foi possível realizar a execução das
despesas conforme a programação estabelecida. Assim, com base nos valores efetivamente executados, avalia-se como ÓTIMA a
execução da ação em análise.

Avaliação dos resultados:
O Plano Estratégico do TJRR subsidiou a elaboração do Plano Plurianual 2016-2019, 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 2016-2019 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 crise migratória, falência do sistema
penitenciário do Estado, atrasos nos repasses de duodécimo; nosso tribunal conseguiu atingir 100% da meta estabelecida, graças ao
compromisso diário de todos os Desembargadores, Juízes, Servidores, Estagiários, Terceirizados e Parceiros com os Valores
Institucionais do Poder Judiciário de Roraima.
Fica provado que enquanto estivermos unidos em torno de celeridade, excelência, credibilidade, efetividade, ética, transparência,
probidade, acessibilidade, parceria e sustentabilidade, seremos sempre 100%.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

Orçamento aprovado inferior ao orçamento solicitado por este Poder
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Participação Social:
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 busca
do 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, no exercício de 2018, este tribunal realizou 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:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2337-Prestação Jurisdicional
Atividade
12101-Tribunal de Justiça do Estado de Roraima
Processo Baixado
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

61.749,00
Total:

61.749,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
66.000,00

61.749,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
93,56

Análise da Meta Física:
Em 2019 o Tribunal de Justiça de Roraima atingiu um índice de 93,56% da meta física estabelecida para a ação. Esta corte teve sua
eficiência demonstrada por meio do Índice de Atendimento à Demanda (IAD), onde foi evidenciado que julgamos 9,87% a mais do volume
de processos que tiveram o ingresso nesta Corte. Desta forma a Ação 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 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
magistrados e servidores.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Considerando que no exercício de 2019 não houve atrasos no repasse dos valores do duodécimo, foi possível realizar a execução das
despesas conforme a programação estabelecida. Assim, com base nos valores efetivamente executados, avalia-se como ÓTIMA a
execução da ação em análise.
Ação:

2437-Modernização em Tecnologia da Informação e Comunicação
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Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

Atividade
12101-Tribunal de Justiça do Estado de Roraima
Tecnologia Disponibilizada
Percentual

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

68,00
Total:

68,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
75,00

68,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
90,67

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 68% das demandas inicialmente planejadas, o que
representa um desempenho de 90,67% com relação à meta física prevista para 2019.

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 e
aquisição e continuidade na
implantação de servidor
hiperconvergente, implantação
da plataforma analítica e de
inteligência empresarial
corporativa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima possui o sistema GRP-THEMA para gerenciamento das informações orçamentárias,
financeiras e administrativas. Este sistema não está totalmente integrado ao FIPLAN, assim, os valores acima demonstrados estão
desatualizados. Conforme dados do sistema utilizado pelo TJRR, os valores reais apurados na referida ação são: EMPENHADO: R$
8.717.703,04. LIQUIDADO: R$ 3.430.629,09. Desta forma, o percentual apurado no PPD é de 117,49% e com o COFP 100%. Com base
nos valores efetivamente executados, avalia-se como ÓTIMA a execução ação em análise, em virtude de que os recursos financeiros
foram aplicados no atendimento de demandas estratégicas desta Corte.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2454-Manutenção das Atividades de Apoio
Atividade
12101-Tribunal de Justiça do Estado de Roraima
Serviço Mantido
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
1,00

1,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00
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Em 2019 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.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima possui o sistema ERP-THEMA para gerenciamento das informações orçamentárias,
financeiras e administrativas. Este sistema não está totalmente integrado ao FIPLAN, desta forma, os valores acima demonstrados estão
desatualizados. Conforme dados do sistema utilizado pelo TJRR, os valores reais apurados na referida ação são: EMPENHADO: R$
29.861.815,06. LIQUIDADO: R$ 25.774.376,12. Desta forma, o percentual apurado no PPD é de 120,34% e com o COFD 100%. Avalia-se
como ÓTIMA a execução da ação em análise, cujos recursos financeiros acompanharam o fluxo, demonstrando-se compatíveis com a
programação estabelecida.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2455-Modernização e Expansão da Infraestrutura das Instalações Físicas
Atividade
12101-Tribunal de Justiça do Estado de Roraima
Obra Realizada
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
1,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
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 ano de 2019 foi executada a obra prevista na ação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Gestão da Infraestrutura Física

100

No ano de 2019 foi realizada
obra para adequação do
ambiente destinado a
implantação do berçário e a
contratação de empresa
especializada para elaboração
de projetos de engenharia.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Considerando que o orçamento deste tribunal permaneceu inalterado em relação ao exercício anterior, foi necessária a utilização da
dotação orçamentária inicialmente prevista nesta ação para complemento do pagamento das despesas de pessoal, custeio e outros
investimentos de maior prioridade.
Ação:

2124-Gestão das Atividades do FUNDEJURR
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Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

Atividade
12601-Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Roraima
Fundo Gerenciado
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
1,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
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 2019 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

Apoio às atividades jurisdicionais

100

Foram abarcadas despesas
com: locação de imóveis;
aquisição de material
permanente em geral;
prestação de serviço de
organização de documentos e
aplicação do código de
classificação e da tabela de
temporalidade documental; e
serviços financeiros.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima possui o sistema GRP-THEMA para gerenciamento das informações orçamentárias,
financeiras e administrativas. Este sistema não está totalmente integrado ao FIPLAN, desta forma, os valores acima demonstrados estão
desatualizados. Conforme dados do sistema utilizado pelo TJRR, os valores reais apurados na referida ação são: EMPENHADO: R$
1.724.638,00. LIQUIDADO: R$ 1.126992,29. Desta forma, o percentual apurado no PPD é de 83,14% e com o COFD 99,79%. Com base
nos valores efetivamente executados, por se tratar de ação do Fundo Especial e em virtude do empenho de 99,79% da dotação disponível
na ação, mediante a priorização das necessidades contidas no Plano de Contratação, avalia-se como ÓTIMA a sua execução.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2430-Desenvolvimento e Capacitação de Servidores e Magistrados
Atividade
12601-Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Roraima
Pessoal Capacitado
Percentual

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

62,00
Total:

62,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
55,00

62,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
112,73

Análise da Meta Física:
Em 2019 a Escola do Poder Judiciário - EJURR capacitou 608 servidores e magistrados, o que representa um percentual de 62,48% do
total de 973 servidores que compõem o quadro do TJRR. Com isso, a meta física realizada atingiu 113,60% da meta física prevista. O que
demonstra que as ações de Escola do Poder Judiciário de Roraima foram superiores ao planejamento inicial. Contudo, esta Corte entende
que este resultado configura um ótimo desempenho.
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ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Gestão da Escola do Poder Judiciário de
Roraima

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:
O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima possui o sistema GRP-THEMA para gerenciamento das informações orçamentárias,
financeiras e administrativas. Este sistema não está totalmente integrado ao FIPLAN, assim, os valores acima demonstrados estão
desatualizados. Conforme dados do sistema utilizado pelo TJRR, os valores apurados na referida ação são: EMPENHADO: R$
983.805,94. LIQUIDADO: R$ 813.236,73. Desta forma, o percentual apurado no PPD é de 74,23% e com o COFD 99,69%. Com base nos
valores efetivamente executados, avalia-se como ÓTIMA a execução da ação em análise.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:

2438-Gestão da Infraestrutura das Instalações Físicas
Atividade
12601-Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Roraima

Produto:
Unidade de Medida:

Obra Realizada
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
4,00

5,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
125,00

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 2019 foram realizadas obras em alinhamento ao Plano de Obras
desta Corte.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Gestão da infraestrutura física

100

Adequação das Instalações
Elétricas, Construção de
Subestação e Abrigo para
Grupo Gerador. Serviços
Comuns de Engenharia para
Adequação de Ambiente
destinado a Implantação do
projeto "berçario"; 3. Reforma
e ampliação da Comarca de
Mucajaí; 4. Reforma e
ampliação da Comarca de
Rorainópolis; 5. Adequação de
Ambientes no Fórum Criminal
e Construção da Casa de Gás
do Palácio da Justiça.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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 e superávit apurado em balanço patrimonial do exercício
anterior. Com base nos valores efetivamente executados e por se tratar de ação em Fundo Especial, avalia-se como ÓTIMA a execução
em análise, em virtude de que os recursos financeiros foram aplicados no atendimento das demandas estratégicas desta Corte.
Ação:
Tipo de Ação:

2456-Desenvolvimento das Atividades de Fiscalização, Auditoria e Correição
Atividade
48

Estado de Roraima
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

12601-Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Roraima
Atividade Realizada
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
1,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
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. Em 2018 foi aberta a ação Desenvolvimento das Ativ. De Fiscalização. Auditoria e Correição para atender
Resolução CNJ, sendo mantida em 2019. Foram realizadas 26 correições ordinárias judiciais, em atendimento ao calendário de correição
Geral Ordinária.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Gestão das ações da Corregedoria

100

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

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira direta por meio da Ação 2456 ¿ Desenvolvimento das Ativ. de Fiscalização, Auditoria e Correição, sendo a
execução financeira desta ação realizada por meio de demandas executadas em outra ação.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2457-Gestão de Infraestrutura Tecnológica
Atividade
12601-Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Roraima
Tecnologia Disponibilizada
Percentual

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

68,00
Total:

68,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
80,00

68,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
85,00

Análise da Meta Física:
A ação Gestão da Infraestrutura Tecnológica que visa promover a celeridade e transparência na prestação jurisdicional por meio da
expansão das ferramentas de tecnologia da informação realizou o percentual de 68% das demandas planejadas. Este resultado é
considerado BOM e em consonância ao resultado inicialmente programado.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA
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% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
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,
soluções e plataformas
corporativas de TIC.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima possui o sistema GRP-THEMA para gerenciamento das informações orçamentárias,
financeiras e administrativas. Este sistema não está totalmente integrado ao FIPLAN, assim, os valores acima demonstrados estão
desatualizados. Conforme dados do sistema utilizado pelo TJRR, os valores reais apurados na referida ação são: EMPENHADO: R$
4.683.607,91. LIQUIDADO: R$ 1.112.708,58. Desta forma, o percentual apurado no PPD é de 156,12% e com o COFP 99,99%. Com base
nos valores efetivamente executados, avalia-se como ÓTIMA a execução ação em análise, em virtude de que os recursos financeiros
foram aplicados no atendimento de demandas estratégicas desta Corte.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:

2458-Aprimoramento da Segurança do Poder Judiciário
Atividade
12601-Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Roraima

Produto:
Unidade de Medida:

Aprimoramento Efetivado
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
1,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Análise da Meta Física:
Em 2018 foi aberta a ação Aprimoramento da Segurança do Poder Judiciário para atender Resolução CNJ, sendo mantida em 2019.
Foram abarcadas despesas com aquisição de coletes balísticos; instalação de botões do pânico; adequação do sistema de combate a
incêndio e sistema de gás GLP do Fórum Sobral Pinto e do Palácio da Justiça; fornecimento e instalação de cerca elétrica nas Comarcas
de Bonfim, Alto Alegre, Caracaraí, e São Luis; Instalação de motor de portão, execução de serviços de engenharia para melhoria da
segurança. Com isso, a meta física realizada atingiu 100% da meta física prevista.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Gestão da segurança institucional

100

Foram abarcadas despesas
com aquisição de coletes
balísticos; instalação e
configuração de 20 botões do
pânico, adequação do sistema
de combate a incêndio e
sistema de gás GLP do Fórum
Sobral Pinto e do Palácio da
Justiça, fornecimento e
instalação de cerca elétrica
nas Comarcas de Bonfim, Alto
Alegre, Caracaraí, e São Luis;
Instalação de motor de portão,
execução de serviços de
engenharia para melhoria da
segurança.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima possui o sistema GRP-THEMA para gerenciamento das informações orçamentárias,
financeiras e administrativas. Este sistema não está totalmente integrado ao FIPLAN, assim, os valores acima demonstrados estão
desatualizados. Conforme dados do sistema utilizado pelo TJRR, os valores apurados na referida ação são: EMPENHADO: R$
1.617.466,30. LIQUIDADO: R$ 185.075,66. Desta forma, o percentual apurado no PPD é de 161,75% e com o COFD 100%. Com base
nos valores efetivamente executados, avalia-se como ÓTIMA a execução da ação em análise.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
Finalístico
4-Defesa da Ordem Jurídica e dos Interesses Sociais e Individuais Indisponíveis
Defender a Ordem Jurídica, o Regime Democrático e os Interesses Sociais e Individuais.
População do Estado
25101-Ministério Público do Estado de Roraima
INDICADORES

Descrição

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Anual

Percentual

99.5

100

100

Taxa de
Processos com
Manifestação
Ministerial

Apurado
2019

104,00

Data Apuração

29/12/2019

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

Análise de Indicadores do Programa:
Recebemos para análise um numero maior do que a previsão inicial. Contudo os mesmos foram devidamente analisados, com posterior
manifestação.O índice atingido ultrapassou os 100% previsto em razão dos processos recebidos no final do exercício.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Análise da Execução Financeira:
O exercício de 2019 teve como previsão a execução de um Programa (Defesa da Ordem Jurídica e dos Interesses Sociais e Individuais
Indisponíveis) e duas Unidades Orçamentárias: 25.101 - Procuradoria-Geral de Justiça e 25601 - Fundo Especial do Ministério Público.
A Primeira Unidade Orçamentária - 25101, responsável por proporcionar a realização das atividades inerentes ao Órgão, obteve um
percentual de execução orçamentária de 99,96% (noventa e nove vírgula noventa e seis por cento).
E a segunda Unidade Orçamentária - 25601, responsável por proporcionar o aparelhamento do Órgão, obteve um percentual de execução
orçamentária de 11,22% (onze vírgula vinte e dois por cento)

Avaliação dos resultados:
Dentro do que foi previsto inicialmente para 2019, pode-se dizer que o Programa foi eficaz, já que foi realizado 104% (cento e quatro por
cento) 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:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2182-Garantia dos Direitos Difusos e Coletivos
Atividade
25101-Ministério Público do Estado de Roraima
Processo Analisado
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta
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Estado

37.440,00
Total:

37.440,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
34.000,00

37.440,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
110,12

Análise da Meta Física:
Em relação a meta física prevista este Órgão ministerial ultrapassou em 8,17% o resultado esperado, demonstrando dessa forma que este
Parquet tem cumprido com seu papel perante a sociedade Roraimense.

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 êxito na
capacitação de membros e
servidores do MPRR.

3

Realização de atividades relacionadas à
produção de obras técnico-jurídica 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:
O valor total investido no decorrer do exercício foi voltado exclusivamente ao desenvolvimento da atividade fim do Ministério Público do
Estado de Roraima.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2249-Operacionalização do Fundo Especial do MPE
Atividade
25601-Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Roraima
Fundo Operacionalizado
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
1,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

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

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Complementação de recursos financeiros
indispensáveis ao aparelhamento e
modernização do Ministério Público do Estado
de Roraima.

100

Todo recurso inicialmente
previsto e parte do
suplementado, foi utilizado na
aquisição de equipamentos de
informática destinados a
melhorar o aparelhamento da
Procuradoria Geral de Justiça
e Comarcas do interior.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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Análise da Execução Financeira:
A execução do FUEMPRR foi realizada dentro do esperado. 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 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
Finalístico
13-Divulgação e Difusão de Informações
Promover a Divulgação de Informações de Interesse Público e Difusão do Sistema de Rádio.
População do Estado
13104-Secretaria de Estado da Comunicação Social
INDICADORES

Descrição

Índice de
Divulgação de
Matérias
Institucionais

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Anual

Percentual

73.48

83

75

Apurado
2019

14,20

Data Apuração

31/12/2019

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

Análise de Indicadores do Programa:
Em virtude do decreto de 27.163-E de 26 de junho de 2019, prorrogando estado de calamidade financeira decretado pelo executivo
estadual "DECRETO Nº 26.404-E DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018 DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, NO ÂMBITO DA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO ESTADO DE RORAIMA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS." ficou prejudicada a realização dos nos
planejamentos iniciais, não sendo executado nada do previsto no nosso orçamento do ano de 2019. Apenas divulgações em redes sociais
e mídias eletrônicas.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
SECOM: Face aos contingenciamentos orçamentários e financeiros realizados nos últimos anos, o Governo do Estado tem deixado de
divulgar em ampla escala, seus programas e realizações durante o ano de 2019.
RADIORAIMA: Para o bom funcionamento a Rádio Roraima é necessário 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: Em virtude do decreto de 27.163-E de 26 de junho de 2019, prorrogando estado de calamidade financeira decretado pelo
executivo estadual "DECRETO Nº 26.404-E DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018 DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, NO
ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO ESTADO DE RORAIMA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS." ficou prejudicada a
realização dos nos planejamentos iniciais, não sendo executado nada do previsto no nosso orçamento do ano de 2019. Apenas
divulgações em redes sociais e mídias eletrônicas.
RADIORAIMA é uma Empresa Pública, prestadora de serviços 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 2019 foi todo planejado no ano de 2018, tendo cuidado na elaboração da proposta orçamentária com o
levantamento das principais despesas da empresa. Face aos entraves financeiros, deixamos de realizar diversos outros programas, onde
afetou o planejamento desta empresa.
Em 2019, foram efetivados 02 créditos adicionais, nas fontes 100, 101, 102 e 150 para atender tanto as despesas de capital como
também para cobrir despesas de anos anteriores, quitação de obrigações tributárias e contributivas, despesas com custas judiciais e ainda
para sanar despesas com o principal da dívida contratual resgatado, em detrimento da Intervenção Federal, foi suplementado na Fonte
Federal 179 para proporcionar o pagamento dos valores de folha salarial, bem como, os encargos dessa folha referente aos meses de
agosto a novembro de 2018 e a 2ª parcela do 13º salário do mesmo exercício, visto que o Estado passava por grandes dificuldades
financeiras, que impossibilitava o cumprimento das obrigações trabalhistas em todo o território estadual.
Reafirmo que o principal fator que interfere na realização das metas programadas para o exercício, é o contingenciamento que todo
início de exercício já vem contingenciado, e só é possível fazer o descontigenciamento após votação na assembleia Legislativa.

Avaliação dos resultados:
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SECOM: Em virtude do decreto de 27.163-E de 26 de junho de 2019, prorrogando estado de calamidade financeira decretado pelo
executivo estadual "DECRETO Nº 26.404-E DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018 DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, NO
ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO ESTADO DE RORAIMA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS." ficou prejudicada a
realização dos nos planejamentos iniciais, não sendo executado nada do previsto no nosso orçamento do ano de 2019. Apenas
divulgações em redes sociais e mídias eletrônicas.
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 a informação ao maior número de ouvintes
em tempo real todo o acontecimento, e sempre contando 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 todos os municípios.
Os resultados poderiam ter sido melhores, caso houvesse repasse financeiro conforme o cronograma previsto em 2018, a Empresa
RADIORAIMA não dispõem de meios financeiros para suprir à emissora.
Iniciamos o exercício de 2019 com contingenciamento que comprometeu as atividades por um breve período de tempo, no mais
todos os pedidos de créditos adicionais foram atendidos pela SEPLAN e SEFAZ.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

Redução do orçamento previsto, e Decreto de Calamidade Publica,

Financeiras

Não autorização de realização de licitação das agencias e por conseguinte não empenho,
liquidação e pagamento das mesmas.

Financeiras

Todas as suplementações orçamentárias foram atendidas pela SEPLAN e SEFAZ, totalizando em
02 créditos adicionais, desde o inicio do exercício 2019.

Orçamentárias

A dotação orçamentária foi insuficiênte, com isto efetivei 02 creditos adicionais, onde houve a
dificuldade de efetivação devido o longo período de espera.

Participação Social:
SECOM: A participação Social ficou prejudicada, tendo em vista a não realização de nossos objetivos e programações para 2019.
RADIORAIMA: Por se tratar de empresa de radiodifusão, mantemos contato direto com os ouvintes através da rádio on-line, telefone da
rádio, celular dos radialistas, mensagens, cartas, 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 como Ações Ambientais (CAER), ADERR (Combate Aftosa), Todas
solenidades que aconteceram no Salão Nobre e em frente do Palácio Senador Hélio Campos, tiveram cobertura jornalísticas da emissora
entre outros programas desenvolvidos pelo Governo de Roraima.
Os programas de maior audiência são: Direto ao ponto (Luiz Valério), Show do povo (Sebastião Cortez), 360º graus (Consuelo
Oliveira), Domingo 590 (Laranjeira), Casa de Bamba (Jorge Salgado Aragão) e Música que o tempo não apaga (Benjamim Monteiro).

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2017-Produção e Divulgação de Matérias Institucionais
Atividade
13104-Secretaria de Estado da Comunicação Social
Matéria Divulgada
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

8.520,00
Total:

8.520,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
60.000,00

8.520,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
14,20

Estado de Roraima
Em virtude do decreto de 27.163-E de 26 de junho de 2019, prorrogando estado de calamidade financeira decretado pelo executivo
estadual "DECRETO Nº 26.404-E DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018 DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, NO ÂMBITO DA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO ESTADO DE RORAIMA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS." ficou prejudicada a realização dos nos
planejamentos iniciais, não sendo executado nada do previsto no nosso orçamento do ano de 2019. Apenas divulgações em redes sociais
e mídias eletrônicas, onde foram publicadas apenas em mídias sociais release (fece, watts, instagram, ...).Vacina contra febre aftosa terá
redução na dosagem, RAIO-X, Secretário fala sobre situação financeira da Sesau, COOPERAÇÃO Caerr e Procon firmam parceria para
agilizar conciliação entre a empresa e clientes, CASA DA MULHER BRASILEIRA Servidores recebem capacitação sobre a política para
mulheres, Seapa vai incentivar a agricultura comercial e familiar de Roraima, Educação lança seletivo para contratação de docentes para
Capital e Interior.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Monitoramento dos atos do Governo do
Estado de Roraima divulgados através da
Mídia Eletrônica.

10.3

Acompanhamentos dos atos
de governo através de mídias
sociais e eletronicas.

2

Produção de matérias institucionais.

6

divulgação de materiais em
rede sociais e midias
eletronicas

3

Divulgação dos Atos do Governo do Estado.

8

Foram divulgados atos do
governo apenas em espaço
eletronicos e mídias sociais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Em virtude do decreto de 27.163-E de 26 de junho de 2019, prorrogando estado de calamidade financeira decretado pelo executivo
estadual "DECRETO Nº 26.404-E DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018 DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, NO ÂMBITO DA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO ESTADO DE RORAIMA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS." ficou prejudicada a realização dos nos
planejamentos iniciais, não sendo executado nada do previsto no nosso orçamento do ano de 2019. Apenas divulgações em redes sociais
e mídias eletrônicas. Os pagamentos acima descrito referem-se a reconhecimento de dividas de exercícios anteriores.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2018-Operacionalização das Ações de Radiodifusão
Atividade
13401-Empresa Rádio e Televisão Difusora de Roraima
Tempo de Programação
Hora

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

8.069,00
Total:

8.069,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
8.640,00

8.069,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
93,39

Análise da Meta Física:
RADIORAIMA - O objetivo da Rádio Roraima é manter 8640 horas de programação anual, por ser uma empresa de radiodifusão a
transmissão pode ser interompida por vários fatores em 2019, nossas transmissões foram interrompidas por apagões e tivemos uma
manutenção na rede elétrica fazendo a trocas dos cabos, transformador, quadro de energia e substituição dos disjuntores, tendo em vista
o impacto no objetivo final da meta em questão.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA
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% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

Transmissão de Serviços de Radiodifusão de
som e som e imagem

90

Foram divulgados os
programas sociais, Bom dia
Roraima, Roraima Rural,
Assembleia de Deus, Direto
ao Ponto, Central de Noticias,
360º, O mundo em 60
Minutos, Os Reis da Rádio,
590DP, Arena Sertaneja,
Show do Povo, Resumo de
Noticia, Voz do Brasil,
Assembleia Legislativa, Mix
Brasil, Rádio Retro, Igreja
Quadrangular, A voz do
Campo, Espanha, Sábado
Show, Musicas que o tempo
não apaga, Casa de Bamba,
Forró Pesado, Escudo da Fé,
Sábado do Brega, Disco
Classic, A hora do pescador
Coração Sertanejo e entre
outros.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
RADIORAIMA é uma empresa Pública, prestadora de serviços 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 2019 foi todo planejado no ano de 2018, tendo cuidado na elaboração da proposta orçamentária com o levantamento das
principais despesas da espresa. Face aos entraves finasceiros, deixamos de realizar diversos outros programas, onde afetou o
planejamento desta empresa.
Em 2019, foram efetivados 02 créditos adicionais, nas fontes 100, 101, 102, e 150 para atender tanto as despesas de capital como
também para cobrir despesas de anos anteriores, quitação de obrigações tributárias e contributivas, despesas com custas judiciais e
ainda para sanar despesas com o principais da dívida contratual resgatado, em detrimento da Intervenção Federal, foi suplementado na
Fonte Federal 179 para proporcionar o pagamento dos valores de folha salárial, bem como, os encargos dessa folha referente aos mês de
agosto e novenbro de 2018 e a 2º parcela do 13º salário do mesmo exercício, visto que o Estado passava por grandes dificuldades, que
impossibilitava o cumprimento das obrigações trabalhistas em todo o território estadual.
Reafirmo que o principal fator que interfere na realização das metas programadas par ao exercício, é o contingenciamento que todo início
de exercício já vem contingenciado, e só é possível fazer o descontigenciamento após votação na Assembleia Legislativa.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
Finalístico
51-Fortalecimento e Modernização da Gestão Fiscal
Fortalecer a Administração Tributária, modernizar o Sistema de Arrecadação e promover a justiça fiscal
do Estado.
Governo do Estado
22101-Secretaria de Estado da Fazenda
INDICADORES

Descrição

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Taxa de
Incremento da
Receita Tributária

Semestral

Percentual

22

32.5

32.5

Apurado
2019

30,75

Data Apuração

31/12/2019

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

Análise de Indicadores do Programa:
Considerando as cotas financeiras e visando melhor desempenho, foram realizado remanejamentos, assim chegou o resultado de 30,75,
o índice a ser alcançado seria de 32,50 para o exercício de 2019.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Análise da Execução Financeira:
A programa "PROFISCO" não realizou nenhuma ação orçamentaria e financeira no exercício de 2019, a execução financeira sofreu
descontinuidade orçamentaria, havendo cotas trimestrais para empenho, credito de suplementares para atingir as metas.

Avaliação dos resultados:
O resultado do resultado programa foi de 30,75 o índice estimado a ser atingido seria de 32,50 no exercício de 2019.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

Havendo remanejamento e suplementação orçamentaria para atender as despesas,
contingenciamentos orçamentário e concessões assim dificultando os resultados.

Licitatórias

Não houve dificuldade relativas a execução dos processos licitatórios para prestação de serviço e
compra de bem.

Financeiras

Devido as limitações parciais financeiras, tivemos dificuldade de pagamentos dos contratos
vigentes.

Participação Social:
Não houve participação.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2215-Gestão Tributária Estadual
Atividade
22101-Secretaria de Estado da Fazenda
Incremento na Arrecadação
Percentual
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META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

10,00
Total:

10,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
15,00

10,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
66,67

Análise da Meta Física:
Verifica-se que foi executado 66,67%, sendo realizados remanejamentos orçamentários para atender as necessidades administrativas
desta Secretaria, alcançado um índice regular.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Melhoria no processo de tributação,
arrecadação e fiscalização fazendaria.

32.64

Despesas com
reconhecimento de divida
TABELA FIPE e LACRES e
multa do DCTFS

2

Promoção da Educação Fiscal Cidadã

0

Não foram foi gerado nenhum
procedimento licitatório para
atingir as metas fisicas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira, verifica-se que motivo que contribui no desempenho desta ação, foi a realização de remanejamentario orçamentário
no exercício de 2019.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2294-Aperfeiçoamento da Gestão Financeira e Contábil
Atividade
22101-Secretaria de Estado da Fazenda
Processo Aperfeiçoado
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
2,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Analisando a ação, verifica-se que não houve atividade, por não ter sido celebrado nenhum contrato no exercício de 2019.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Acompanhamento da execução financeira e
contábil

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 financeira, por não ter sido gerado nenhum processo licitatório no exercício de 2019.
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Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2372-Reforma de Unidades do Aparelho Arrecadador
Atividade
22101-Secretaria de Estado da Fazenda
Unidade Reformada
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
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Analisando a ação, verifica-se que não houve atividade, devido não ter gerado nenhum processo licitatório para essa ação no exercício de
2019.

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 financeira, devido não ter gerado nenhum processo licitatório para essa ação no exercício de
2019.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3168-Aperfeiçoamento da Tecnologia de Informação Fazendária
Projeto
22101-Secretaria de Estado da Fazenda
Módulos Aperfeiçoados
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
2,00

2,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Análise da Meta Física:
Analisando a ação, Verificou o índice ótimo, houve remanejamento orçamentário para atender as despesas no exercício de 2019.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Ampliação da capacitação de comunicação de
dados.

99.9

Serviço de link de dados e
internet

2

Modernização dos sistemas fazendários

99.9

Aquisição de licença do IDEA.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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Análise da Execução Financeira:
Analisando a execução financeira, verifica-se esta ação houve remanejamento orçamentário para atender as despesas no exercício de
2019.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3315-Aparelhamento de Unidades do Aparelho Arrecadador
Projeto
22101-Secretaria de Estado da Fazenda
Unidade Aparelhada
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
11,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Analisando meta física desta ação, verifica-se que não executou nenhuma atividade, por não ter nenhum processo licitatório no exercício
de 2019.

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 2019, houve anulações para atender despesas
administrativas.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3317-Construção de Unidades do Aparelho Arrecadador
Projeto
22101-Secretaria de Estado da Fazenda
Unidade Construída
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
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Analisando meta física desta ação, verifica-se que não executou nenhuma atividade, devido não ter gerado processo licitatório no exercício
de 2019.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA
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% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

Construção de anexo na área do edifício sede
da SEFAZ.

0

Não foram realizados
nenhuma atividade por não ter
contrato.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A ação não executou nenhuma atividade, por não ter gerado nenhuma licitação para construção de unidades no exercício de 2019.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3468-Ampliação de Unidades do Aparelho Arrecador
Projeto
22101-Secretaria de Estado da Fazenda
Unidade Ampliada
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
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Analisando meta física, verifica-se que ação não executou nenhuma atividade, por não ter gerado nenhuma licitação para contratação no
exercício de 2019.

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:
Analisando a execução financeira, ação não executou nenhuma atividade financeira, devido não ter gerado nenhum processo para
contratação no exercício de 2019.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3538-Programa de Modernização da Gestão Fiscal - PROFISCO
Projeto
22101-Secretaria de Estado da Fazenda
Programa Implantado
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
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
A meta física não executou nenhuma atividade, devido à operação de crédito não ter sido contratada no exercício de 2019.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
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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
credito.

2

Administração tributaria e contencioso fiscal

0

Não foram realizadas
atividades em razão da não
contratação da operação de
credito.

3

Administração financeira, patrimonial e
controle interno da gestão fiscal

0

Não foram realizadas
atividades em razão da não
contratação da operação de
credito.

4

Gestão de recursos corporativos

0

Não foram realizadas
atividades em razão da não
contratação da operação de
credito.

5

Administração do Projeto

0

Não foram realizadas
atividades em razão da não
contratação da operação de
credito.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A analisando a execução financeira, ação não executou nenhuma atividade, devido a não contratação da operação de credito no exercício
de 2019.
Ação:

2252-Operacionalização do Fundo de Modernização e Desenvolvimento
Fazendário-FUNSEFAZ
Atividade
22601-Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário
Fundo Operacionalizado
Unidade

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Análise da Meta Física:
Na análise, tivemos um índice ótimo de meta física de processos de operacionalização aperfeiçoada, portanto 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.

19.15

Devido a limitação normativas
referente a crise financeira no
Estado, foram abertos apenas
processos essenciais:
passagens aéreas, fitas de
backup, baterias para
nobreak, relógio de ponto,
aquisição de van. Sendo
apenas alguns executados em
sua totalidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:

64

Estado de Roraima
A execução financeira alcançou o índice altamente deficiente devido as limitações normativas devido a calamidade financeira do Estado.
Foram abertos processos para aquisição de Desktop, aquisição de veículo tipo van, aquisição de fitas de backup, aquisição de relógio de
ponto, serviços de agenciamento de passagens, processos esses considerados essenciais para a continuação dos serviços públicos,
porém apenas alguns processos foram executados no exercício de 2019, o que justifica o índice.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
Finalístico
63-Registro Mercantil e Integração
Expandir os Serviços Mercantis da JUCERR no Estado de Roraima.
Empresas Mercantis, Instituições Públicas e Privadas e Cidadãos Comuns
22301-Junta Comercial do Estado de Roraima
INDICADORES

Descrição

Taxa de
Empresas
Constituídas

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Anual

Percentual

96

100

100

Apurado
2019

100,00

Data Apuração

31/12/2019

Fórmula:
Empresas
constituídas /
solicitação de
constituição de
empresas X 100
Fonte: JUCERR

Análise de Indicadores do Programa:
Em 2019 foi alcançado o indicador previsto em 100%; devido a:
a) integração dos municípios à REDESIM, uma vez que no ano de 2019, todos os municípios passaram a fazer parte do sistema
integrador;
b) Integração dos órgãos de registro e fiscalização, quais sejam: SEFAZ, VISA, BOMBEIROS, FEMARH, RECEITA FEDERAL,
PREFEITURAS;
c) O Sistema de Registro Mercantil, e a ferramenta utilizada para simplificar o registro e legalização de empresas, minimizando a
burocracia de deslocamento entre os de registro e fiscalização já citados anteriormente.
Por meio de um único acesso o usuário consegue realizar procedimento de constituição alteração e extinção.
A possibilidade termos atendido 100% do previsto, deu-se em razão do Sistema ser composto de pré-requisitos para a obtenção do NIRE Número de Inscrição de Registro Empresarial, ou seja, o ato de registro só se concretiza se todos os documentos necessários forem
protocolados no Sistema.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
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, partir do ano de 2020, na 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:
A execução financeira durante o ano de 2019 foi comprometida em razão da expedição do Decreto nº 26.404-E de 28/12/2018 e Decreto
nº 27.163-E de 26/06/2019, os quais decretaram estado de calamidade pública Financeira no âmbito da administração direta e indireta do
poder executivo estadual de Roraima.
Esta Autarquia em atendimento aos referidos Decretos não executou o planejado no PPD devido à situação que se encontrava o Estado
de Roraima, que inclusive passou por intervenção federal iniciada em dezembro de 2018. Portanto só executamos o essencial para
funcionamento dos serviços do órgão.
Um ponto relevante da execução financeira foi a redução significativa na quantidade das reuniões do Conselho Deliberativo desta
JUCERR, pertencente a despesa para pagamento dos membros do Conselho Deliberativo da JUCERR (JETONS e sua tributação), que
por sua vez reflete mais de 50% do previsto no Programa 063, Ação 2248.
Outro ponto relevante foi a redução da contratação de estagiários em menos de 50% do previsto.
Essas duas despesas foram mencionadas separadamente, vez que são as maiores dentro desta ação.
Ressaltamos que investimentos na tecnologia da informação não foram realizadas e nem treinamento e capacitação de pessoal.
Do exposto, justifica-se o índice "altamente deficiente" apontado na análise do sistema.

Avaliação dos resultados:
Em 2016 foi dado início à implantação da REDESIM, sendo finalizada no ano de 2019, com a integração de todos os órgãos de
fiscalização e registro, onde todos os atos de registro das empresas tornaram-se simplificados e consequentemente mais rápidos.
O sistema de acesso permitiu acessibilidade dos usuários de forma 100% digital, sem a necessidade da presença física para efetuar
qualquer tipo de registro.
A efetividade do programa foi alcançada de acordo com o indicador.

RESTRIÇÕES
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Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Tecnológicas

Dificuldade de acesso à internet de qualidade e à equipamentos de alto desempenho, serviços
especializados em tecnologia da informação.

Financeiras

Em razão dos Decretos de calamidade não houve aquisição de equipamentos e contratações de
serviços para ampliar a prestação dos serviços fins desta Autarquia.

Participação Social:
Sim.
O portal da JUCERR possui três ferramentas de participação social:
a) "Chat" que possibilita a comunicação entre o usuário e esta Autarquia;
b) Link específico para agendamento de atendimento presencial;
c) Link específico para a Ouvidoria;
A JUCERR promoveu capacitação dos servidores de todos os municípios integrados, para operar o sistema integrador REDESIM.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:
Tipo de Ação:

2248-Serviços de Registros Mercantis
Atividade

Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

22301-Junta Comercial do Estado de Roraima
Registro Efetivado
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

9.458,00
Total:

9.458,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
9.975,00

9.458,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
94,82

Análise da Meta Física:
Com a integração de todos os órgãos de fiscalização e registro, os atos de registro 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.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Atendimento de clientes (demandantes) que
necessitam constituir, alterar, e extinguir
empresas comerciais.

100

Todos os serviços
demandados referentes a
formalização de inscrições,
alterações, extinções,
registros de livros, balanços,
emissões de certidões foram
devidamente analisados e
respondidos.

2

Acompanhamento dos Registros Efetuados

100

Todos os registros efetuados
foram devidamente
acompanhados, em razão da
JUCERR ser a administradora
de todo o processo de
registros junto aos órgãos
integrados do Estado de
Roraima que formam a base
da REDESIM.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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A execução financeira durante o ano de 2019 foi comprometida em razão da expedição do Decreto nº 26.404-E de 28/12/2018 e Decreto
nº 27.163-E de 26/06/2019, os quais decretaram estado de calamidade pública Financeira no âmbito da administração direta e indireta do
poder executivo estadual de Roraima.
Esta Autarquia em atendimento aos referidos Decretos não executou o planejado PPD devido à situação que se encontrava o Estado de
Roraima, que inclusive passou por intervenção federal iniciada em dezembro de 2018. Portanto só executamos o essencial para
funcionamento dos serviços do órgão.
Um ponto relevante da execução financeira foi a redução significativa na quantidade das reuniões do Conselho Deliberativo desta
JUCERR, pertencente a despesas para pagamento dos membros do Conselho Deliberativo da JUCERR (JETONS e sua tributação), que
por sua vez reflete mais de 50% do previsto no Programa 063, Ação 2248.
Outro ponto relevante foi a redução da contratação de estagiários em menos de 50% do previsto.
Essas duas despesas foram mencionadas separadamente, vez que são as maiores dentro desta ação.
Ressaltamos que investimentos na tecnologia da informação não foram realizadas e nem treinamento e capacitação de pessoal.
Do exposto, justifica-se o índice "altamente deficiente" apontado na análise do sitema.
Ressaltamos que os recursos inicialmente previstos traduzem a real necessidade da ação, sendo o ano de 2019 uma exceção na
execução financeira.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3519-Estruturação de Unidades da JUCERR no Interior do Estado
Projeto
22301-Junta Comercial do Estado de Roraima
Unidade Equipada
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
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Com a implantação da REDESIM, o sistema permitiu acessibilidade dos usuários de forma 100% digital, sem a necessidade da presença
física para efetuar qualquer tipo de registro.
Portanto não foi executada a meta desta ação, a qual se resumia em instalação de central fácil e contratação de serviços de terceiros.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Promover a interiorização da Central Fácil.

0

Com a implantação da
REDESIM, o sistema permitiu
acessibilidade dos usuários de
forma 100% digital, sem a
necessidade da presença
física para efetuar qualquer
tipo de registro.
Portanto não foi executada a
medida desta ação, a qual se
resumia em instalação de
central fácil e contratação de
serviços de terceiros.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Com a implantação da REDESIM, o sistema permitiu acessibilidade dos usuários de forma 100% digital, sem a necessidade da presença
física para efetuar qualquer tipo de registro.
Portanto não foi executada a meta desta ação, a qual se resumia em instalação de central fácil e contratação de serviços de terceiros.

68

Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
Finalístico
99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Destina ao atendimento de passivos contigentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
xxx
39901-Reserva de Contingência
INDICADORES

Descrição

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Anual

Percentual

41

51

51

Taxa de
Assessoramento
ao Governo

Apurado
2019

Data Apuração

Fórmula: Nº de
assessoramentos
prestados/ Nº de
assessoramentos
solicitados X 100
Fonte: Casa Civil

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:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

9999-Reserva de Contigência
Reserva de Contingência
39901-Reserva de Contingência
Análise Processual Realizada
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
5,00

0,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00
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ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

1

Atendimento de Passivo Contingente

0

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:

70

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
Gestão de Políticas Públicas
64-Gestão da Logística de Transporte
Otimizar o Gerenciamento dos Meios de Transporte do Governo do Estado.
Órgãos da Administração Pública do Estado
15101-Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Análise da Execução Financeira:
Observa-se uma deficiência em relação ao Planejamento PPD e uma ótima Execução COFD, em razão da utilização do recurso que ficou
após ter sido efetuado remanejamento de recursos entre PAOE(S) em uma mesma UO, entre grupos e regiões, bem como crédito
suplementar via transposição de recursos de uma UO para outra, para atender despesas com reconhecimento de dívidas, entre outras de
maior necessidade junto aos órgãos contemplados com a Ação. Outro fator positivo foi às atividades promovidas pela Coordenadoria Geral
de Transporte e Abastecimento - CGTA, que obteve boa execução, sem envolverem dispêndio, a exemplo da parceria com a SEJUC para
realização de atividades de oficina (mecânica e elétrica, lanternagem e posto de lavagem) e Atualização de Cadastro Geral de Veículos
pertencentes ao Governo/RR e atividades realizadas pela Comissão Permanente de Leilão Público, o que levou a um índice de otimização
da meta física.

Avaliação dos resultados:
O Programa obteve boa efetividade, visto seu gerenciamento na utilização do remanejamento de recursos entre PAOE(S) em uma mesma
UO, bem como crédito suplementar via transposição de recursos de uma UO para outra, para atender despesas necessárias na realização
do mesmo.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Administrativas

Procedimentos burocráticos internos e externos, e, determinação conforme DECRETO Nº 26.404E DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018, que ¿DECRETA estado de Calamidade Pública, no âmbito da
Administração Financeira

Técnicas

SEGAD - A falta de mão de obra qualificada para serviços específicos de oficina (mecânica,
lanternagem, elétrica, etc) para um melhor resultado nas atividades de ordem técnica.

Financeiras

SEGAD - recursos financeiros escassos para realizar os serviços necessários ao atendimento da
Logística de Transporte.

Participação Social:

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2128-Manutenção do Serviço de Transporte Aéreo
Atividade
13103-Casa Militar
Hora de vôo realizada
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
1.900,00

0,00
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00
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Análise da Meta Física:
Com o DECRETO Nº 26.404-E DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018, que ¿DECRETA estado de Calamidade Pública, no âmbito da
Administração Financeira do Estado de Roraima, e dá outras providências¿ e DECRETO Nº 27.163-E DE 26 DE JUNHO DE 2019.
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 o Transporte Aéreo Interno e
Externo juntamente com as ações de Apoio
Complementar.

0

Não foram realizado os voos
previstos, em virtude do
DECRETO Nº 26.404-E DE 28
DE DEZEMBRO DE 2018,
que ¿DECRETA estado de
Calamidade Pública, no
âmbito da Administração
Financeira do Estado de
Roraima, e dá outras
providências¿.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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 pela Chefa
do Executivo Estadual.
Por tanto, em razão da contenção de despesas, o DECRETO Nº 26.404-E DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018, que ¿DECRETA estado de
Calamidade Pública, no âmbito da Administração Financeira do Estado de Roraima, e dá outras providências¿ e DECRETO Nº 27.163-E
DE 26 DE JUNHO DE 2019, sendo assim, o programa não atingiu satisfatoriamente a expectativa do índice esperado financeiramente, não
sendo utilizado o orçamento dessa ação de governo planejada.
A dotação orçamentária destinada na para as despesas com montante de R$ 546.027,37 (Quinhentos e quarenta e seis mil, vinte e sete
reais e trinta e sete centavos), essa Unidade Orçamentária, liquidou e efetivou pagamento no montante de R$ 530.526,31 (Quinhentos e
trinta mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos), sendo R$ 319.155,08 (trezentos e dezenove mil, cento e cinquenta e
cinco reais e oito centavos) para o pagamento de reconhecimentos de dívidas junto a empresa INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE
INFRA ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA referente ao CONTRATO nº 004/09 do processo nº 13103.001336/09-36, cujo objeto é
Contratação de Serviços de Concessão da área do hangar do Governo do Estado de Roraima no Aeroporto, e, o valor de R$ 211.371,23
(duzentos e onze mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e três centavos) para pagamento das despesas referente ao CONTRATO Nº
02.2009.006.0004 do processo nº 13103.00362/19-40, Termo de Cessão de Uso de Área da Área do Hangar do Governo, perfazendo um
total de 97,16% utilizado do valor orçado para custear as despesas no exercício de 2019, nessa ação de governo, é importante informar
que esse valor liquidado e pago foram utilizados com as despesas de Cessão de uso de área aeroportuária de propriedade da União e que
se encontra sob a jurisdição e posse da CEDENTE, situada no Aeroporto Internacional de Boa Vista Atlas Brasil.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2161- Administração da Logística de Transporte
Atividade
15101-Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração
Serviço Mantido
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
1,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Análise da Meta Física:
O programa apesar de se mostrar com orçamento deficiente na ordem financeira no que tange as ações promovidas pela Coordenadoria
Geral de Transporte e Abastecimento - CGTA, obteve de forma geral boa execução em atividades que não envolveram dispêndio, a
exemplo da parceria com a SEJUC para realização de atividades de oficina (mecânica e elétrica, lanternagem e posto de lavagem);
Atualização de Cadastro Geral de Veículos pertencentes ao Governo/RR e atividades realizadas pela Comissão Permanente de Leilão
Público, o que levou a um índice de otimização da meta física

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
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CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Coordenação e modernização, implementando
instrumentos tecnológicos necessários a
logística de transporte do Estado.

80

Leilão Público( serviços
diversos); Registro e Controle
de Veículos; Manutenção dos
veículos da carga do Governo
em diversas secretarias;
Oficina/Projeto (SEJUC e
SEGAD)

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Observando o percentual altamente deficiente entre o Planejamento PPD e Execução COFD, percebe-se que a não realização foi
motivada principalmente pela falta de abertura de processo administrativo para realização de projetos e/ou atividades que demandam
despesa orçamentária financeira devido a escassez de recursos, de acordo com o Decreto de Calamidade Pública no âmbito da
Administração Financeira do Estado de Roraima - nº 26.404-E de 28/12/2018, vigorando pelo prazo de 180 dias, o qual foi prorrogado por
igual período pelo Decreto 27.163-E de 26/06/2019.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:

01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
Gestão de Políticas Públicas
68-Gestão de Recursos Humanos Estadual
Coordenar e implementar medidas administrativas, realizando tarefas e atividades específicas, visando
o controle efetivo de pessoal
Órgãos da Administração Pública do Estado
15101-Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração

Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Análise da Execução Financeira:
Quanto ao programa, podemos observar que em virtude do desempenho das atividades desenvolvidas pela Escola de Governo, conforme
demonstrado nas avaliações inerente as ações do mesmo, não houve êxito na Execução Financeira direcionada ao desenvolvimento do
programa, pelo fato da falta de abertura de processo administrativo para atender as demandas pertinentes ao mesmo, em razão do
cenário econômico financeiro conforme Decreto de Calamidade Pública, que contribuiu de forma negativa para o bom desempenho das
ações.

Avaliação dos resultados:
A efetividade foi razoável, visto que ficou comprometida por falta de profissionais especializados em algumas áreas específicas para
atender o público alvo.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Financeiras

Restrição de despesas financeiras de acordo com Decreto de Calamidade Pública nº 26.404-E de
28/12/2018, pelo prazo de 180 dias, prorrogado por igual período pelo Decreto 27.163-E de
26/06/2019.

Técnicas

Falta de corpo técnico específico para atender o público alvo.

Ambientais

A estrutura é inadequada para desenvolver as atividades do Programa de Qualidade de Vida ao
Servidor, havendo necessidade de uma melhor acomodação à Escola de Governo para realização
das mesmas.

Participação Social:
O Programa é voltado aos servidores e seus familiares.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:

2164-Formulação e Implementação do Programa Qualidade de Vida do
Servidor
Atividade
15101-Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração
Programa Implementado
Percentual

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

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
25,00

15,00
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
60,00
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Análise da Meta Física:
A meta física prevista desta Ação foi realizada com o percentual total de 60% (sessenta por cento), haja vista a realização de atividades
inerentes a mesma, sendo ainda deficitária, visto que foi realizada 15%(quinze por cento) em relação a prevista que é de 25% (vinte e
cinco por cento) no exercício. Explicando 25 x 60:100 = 15. Houve um esforço para realizá-las em razão de não haver corpo técnico
inerente a área de atuação para execução das atividades da Escola de Governo e as mesmas são realizadas através de parcerias com
outros órgãos.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Implementação de atividades que
proporcionem melhor qualidade de vida ao
servidor.

60

Podemos citar atendimentos
de parceria com uma Rede
Colaborativa de outros órgãos
estaduais e privados
(ESTÁCIO, UNAMA, GEAP)
para o evento "Cuidando do
Servidor" nas áreas de
serviço social, nutrição,
fisioterapia, enfermagem,
educação física e
atendimentos realizados pelo
PROCON.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O programa apesar de se mostrar com orçamento deficiente no que tange as ações promovidas pela Escola de Governo obteve de forma
geral boa execução em atividades que não envolveram dispêndio, a exemplo de convênios com instituições de ensino que oferecem
descontos para o servidor público, havendo também descontos em academias, cinemas e opções de lazer, entre outros. Podemos citar
atendimentos de parceria com uma Rede Colaborativa de outros órgãos estaduais e privados (ESTÁCIO, UNAMA, GEAP) para o evento
"Cuidando do Servidor" nas áreas de serviço social, nutrição, fisioterapia, enfermagem, educação física e atendimentos realizados pelo
PROCON. Um fator que incorreu no resultado se deu em virtude de não instauração de processos inerentes as ações e atividades
constantes no programa, em razão do cenário econômico e financeiro de escassez de recursos, conforme Decreto de Calamidade Pública
no âmbito da Administração Financeira do Estado de Roraima - nº 26.404-E de 28/12/2018, vigorando pelo prazo de 180 dias, o qual foi
prorrogado por igual período pelo Decreto 27.163-E de 26/06/2019, que não possibilitou alguma execução financeira.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2165-Implementação da Política de Qualificação do Servidor
Atividade
15101-Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração
Pessoa Qualificada
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
600,00

600,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Análise da Meta Física:
O percentual atingido foi contemplado pela realização de Palestras realizadas em Parcerias Estratégicas com o Ministério Público do
Estado/RR, o qual realizou 04 palestras com 180 participantes e o Tribunal de Justiça/RR, com cerca de 1.030 servidores beneficiados.
Foram contemplados 02 cursos pela Fundação Telefônica Vivo com 108 certificados emitidos, o que resultou num resultado eficiente.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA
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% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

Qualificação técnico profissional do servidor
público estadual.

100

Palestras realizadas em
Parcerias Estratégicas com o
Ministério Público do
Estado/RR, o qual realizou 04
palestras com 180
participantes e o Tribunal de
Justiça/RR, com cerca de
1.030 servidores beneficiados.
Foram contemplados 02
cursos pela Fundação
Telefônica Vivo com 108
certificados emitidos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira desta Ação não obteve evolução no exercício por motivo de não haver processos administrativos abertos para
atender as necessidades inerentes a mesma, em razão do cenário econômico e financeiro de escassez de recursos de acordo com
Decreto de Calamidade Pública no âmbito da Administração Financeira do Estado de Roraima - nº 26.404-E de 28/12/2018, vigorando pelo
prazo de 180 dias, o qual foi prorrogado por igual período pelo Decreto 27.163-E de 26/06/2019.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:

01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
Gestão de Políticas Públicas
69-Gestão de Patrimônio
Aperfeiçoar a Máquina Administrativa, incrementando os Mecanismos Legais, Operacionais,
Administrativos e Tecnológicos necessários à Gestão de um Estado Moderno e Empreendedor.
Órgãos do Governo Estadual
15101-Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração

Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Análise da Execução Financeira:
O Programa não teve um resultado esperado como podemos observar o percentual altamente deficiente entre o Planejamento PPD e
Execução COFD, visto que a não realização das atividades foram motivadas principalmente pela falta de recursos financeiros,
aparelhagem necessária e técnicos especializados para composição da equipe que compõe a execução do mesmo. Ressalto que mesmo
diante destas dificuldades foram realizas a regularização de 06 (seis) imóveis em nome do Estado/RR, como também vistorias e
elaboração de relatórios fotográficos de imóveis do Estado no município de Alto Alegre, Boa Vista e na cidade de Manaus/AM.

Avaliação dos resultados:
O objetivo para efetivação do Programa foi insatisfatório em razão de algumas dificuldades já elencadas nas análises das Ações inerentes
ao mesmo.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Administrativas

Falta de materiais específicos para realização das atividades.

Financeiras

Escassez de recursos, de acordo com o Decreto de Calamidade Pública no âmbito da
Administração Financeira do Estado de Roraima - nº 26.404-E de 28/12/2018, e sua prorrogação.

Técnicas

Falta de técnico especializado na área específica para regularização das plantas dos imóveis.

Participação Social:

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2167-Administração dos Bens Patrimoniais
Atividade
15101-Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração
Patrimônio Gerenciado
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Boa Vista

6,00
Total:

6,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
74,00

6,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
8,11

Estado de Roraima
A meta física desta ação não obteve resultado satisfatório, motivado principalmente pela falta de solicitação de processo inerente a ação
em razão da contenção de gastos via decreto nº 26.404-E de 28/12/2018, vigorando pelo prazo de 180 dias, fincando desse modo
prejudicado sua execução no decorrer do exercício. Ressalto que apesar das dificuldades foram regularizados 06 (seis) imóveis em nome
do Estado/RR, dos 1.229 que constam no Inventário Geral de Imóveis do Estado de Roraima.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Gerenciamento dos bens imóveis
pertencentes ao patrimônio público Estadual.

6

Foram regularizados 06 (seis)
imóveis em nome do
Estado/RR

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Conforme observado nos índices de Planejamento - PPD e Execução - COFD, foi deficiente em relação ao desembolso financeiro devido a
falta de execução na abertura de processo administrativo para atender a algumas atividades e/ou projetos inerentes a Ação que
necessitam de ordem financeira devido a contenção de gastos via decreto nº 26.404-E de 28/12/2018, vigorando pelo prazo de 180 dias,
prorrogável por igual período, ficando desse modo prejudicado sua execução no decorrer do exercício.

Ação:

2366-Reforma de Edificações das Unidades da SEGAD

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

Atividade
15101-Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração
Unidade Reformada
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
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
O índice altamente deficiente da Ação foi motivado pela falta de realização de atividade, visto a contenção de gastos Decreto de
Calamidade Pública no âmbito da Administração Financeira do Estado de Roraima.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Reforma das unidades da SEGAD
(Coordenadoria Geral de Gestão e Logistica CGGL, Coordenadoria Geral de Transporte e
Abastecimento - CGTA e Clube do Servidor.

0

Não houve realização de
atividade

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Conforme observado nos índices PPD/COFD, não houve desembolso financeiro haja vista falta de solicitação de processo administrativo
inerente a ação, de acordo com a contenção de gastos via decreto nº 26.404-E de 28/12/2018, vigorando pelo prazo de 180 dias,
prorrogado por igual período, ficando desse modo prejudicado sua execução no decorrer do exercício.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3458-Aparelhamento das Unidades da SEGAD
Projeto
15101-Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração
Unidade Aparelhada
Unidade
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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
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
O índice altamente deficiente da Ação foi motivado pela falta de realização de atividade, visto a contenção de gastos Decreto de
Calamidade Pública no âmbito da Administração Financeira do Estado de Roraima.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Aparelhamento das Unidades da SEGAD, com
mobiliário geral, maquinas e equipamentos de
manutenção.

0

Não houve realização de
atividade na Ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Conforme observado nos índices PPD/COFD, não houve desembolso financeiro haja vista a falta de solicitação de processo administrativo
inerente a Ação, de acordo com a contenção de gastos via decreto nº 26.404-E de 28/12/2018, vigorando pelo prazo de 180 dias,
prorrogado por igual período, ficando desse modo prejudicado sua execução no decorrer do exercício.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3527-Construção do Edifício Sede da SEGAD
Projeto
15101-Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração
Unidade Construída
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
25,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
O índice altamente deficiente da Ação foi motivado pela falta de realização de atividade, visto a contenção de gastos Decreto de
Calamidade Pública no âmbito da Administração Financeira do Estado de Roraima.

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:
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Conforme observado nos índices de Planejamento - PPD e Execução - COFD, foi deficiente em relação ao desembolso financeiro em
virtude da falta de execução na abertura de processo administrativo para atender a algumas atividades e/ou projetos inerentes a Ação que
necessitam de ordem financeira devido a contenção de gastos via decreto nº 26.404-E de 28/12/2018, vigorando pelo prazo de 180 dias,
prorrogável por igual período, o que comprometeu sua execução no decorrer do exercício.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:

01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
Gestão de Políticas Públicas
89-Governo Eletrônico
Viabilizar, Normatizar, Regulamentar e Coordenar a Gestão da Informatização, provendo os Meios para
a Modernização e Desenvolvimento da Administração Pública.
Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual
15101-Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração

Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
O Programa deve ser excluÍdo do Plano Plurianual - PPA, em razão da sua transferencia para o CETIF/SEFAZ.

Análise da Execução Financeira:
Não houve execução do Programa

Avaliação dos resultados:

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Participação Social:

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3497-Estruturação da Rede Governo de Serviços Integrados
Projeto
15101-Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração
Rede Estruturada
Percentual

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
25,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
O programa ficou com resultado altamente deficiente em razão do remanejamento do Programa referente ao Governo Eletrônico da
composição da Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração - SEGAD para a Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ,
em janeiro de 2018.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Estruturação, manutenção, ampliação,
integração de sistemas e modernização da
Rede de T.I

0

Não houve realização de
atividades

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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Análise da Execução Financeira:
O Programa referente ao Governo Eletrônico funcionava através do Centro de Tecnologia da Informação - CTI, não sendo possível realizar
avaliação da Ação, visto que houve remanejamento do mesmo para a Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, para compor a estrutura
do Centro de Tecnologia de Informação Fazendária - CETIF, sendo transferido o acervo, móveis, materiais e eventuais contratos e
convênios vigentes, conforme descreve o Art. 9° e Art. 10 da Lei N° 1247 de 02 de fevereiro de 2018, que passou a vigorar a partir de 1°
de janeiro de 2018, conforme publicação no Diário Oficial do Estado N° 3173 de 02 de fevereiro de 2018.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
Gestão de Políticas Públicas
90-Gestão de Informação, Estudo e Pesquisa para o Desenvolvimento Sócio-econômico
Produzir e difundir informações sócio-econômicas.
Setores Públicos e Privados do Estado
16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
- SEPLAN: Recomendamos que haja aumento da dotação orçamentária para o desenvolvimento dos projetos

Análise da Execução Financeira:
- SEPLAN: Diante do cenário econômico e financeiro de escassez de recursos, houve restrição de despesas e controle de gastos de
acordo com Decreto de Calamidade Pública no âmbito da Administração Financeira do Estado de Roraima - nº 26.404-E de 28/12/2018,
vigorando pelo prazo de 180 dias, o qual foi prorrogado por igual período pelo Decreto 27.163-E de 26/06/2019.

Avaliação dos resultados:
SEPLAN: Os resultados do Programa foram aceitáveis mas ressaltamos que o orçamento restrito gera dotações insuficiente para
atendimento das Ações.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Participação Social:

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2265-Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicas
Atividade
16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento
Estudo Realizado
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

8,00
Total:

8,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
8,00

8,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Análise da Meta Física:
Convenio de Cooperação Técnica e Financeira/2011 GER/SEPLAN/CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA DA AMAZONIA - CEPEAM.
Tendo como objetivo realizar o curso de mestrado em Antropologia - Minter e Doutorado.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA
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% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS
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5

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.

100

Curso de Mestrado em
Antropologia - MINTER

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução das metas financeiras foram severamente austeras dadas as contenções de despesa.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2267-Gestão de Sistemas de Informações Sócio-Econômicas e Gerenciais
Atividade
16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento
Documento Elaborado
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
4,00

4,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Análise da Meta Física:
- O comprometimento e a integração da equipe da CGEES foi o fator que mais influenciou para o alcance das metas.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS PARA
CONSTRUÇÃO DAS CONTAS REGIONAIS

100

- Envio e recebimento de
dados de empresas e órgãos
(Eletrobrás/CER/IBGE/GCEA;
- Participação em nos
encontros de Contas
Regionais em Manaus e RJ (2
técnicos);
- Recebimento de dados do
SISPEP/CONAC/IBGE,
análise, envio e
retroalimentação permanente;
- Publicações de releases e
artigos técnicos: PIB Estadual
e Municipais

2

ESTUDOS, PESQUISAS E PARECERES
SOBRE CONJUNTURA
ECONÔMICA/SOCIAL DE RORAIMA

100

- Pesquisas de informações e
dados sobre a conjuntura
socioeconômica de Roraima e
região no IBGE, IPEA, FJP,
MDIC, DIEESE, FGV,
SUFRAMA, Governo Federal,
Governo de Roraima,
SUDAM, UFRR e EMBRAPA;
- Fornecimento de dados
locais sobre a imigração
internacional para o IBGE
visando o cálculo da
estimativa da população de
Roraima e municípios, no
âmbito do Sistema de
Projeções e Estimativas
Populacionais (SISPEP) do
IBGE;
- Estudos e análises diversas
de assessoramento do
Secretário e Secretário
Adjunto de Planejamento da
SEPLAN;
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3

GERAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO
DE DADOS SOCIOECONÔMICOS DE
RORAIMA

100

- Elaboração de 40 artigos
técnicos e 30 estudos técnicos
de temas socioeconômicos de
Roraima;
- Publicações: atualizações
dos anuários: Estado de
Roraima e dos Municípios de
Roraima; Anuário de Artigos
Técnicos e conclusão do
estudo Finanças Públicas de
Roraima;
- Atualização do app
"Estatísticas RR" e "SEPLAN
Roraima";
- Publicações e atualizações
do Facebook CGEES,
Instagram, Youtube e Lintree;
- Participação de 5 (cinco)
técnicos em diversas
Comissões e Conselhos:
SSAD, COERR, CETER e
PAD.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução das metas financeiras foram severamente austeras dadas as contenções de despesas frente ao ajuste fiscal estadual do ano
2019.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:

Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
Gestão de Políticas Públicas
94-Execução do Controle Interno
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.
Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta e Indireta e Entidades constituídas ou mantidas
pelo Estado
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 2019.
O orçamento inicial foi de R$ 4.865.330,00 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e trinta reais). No decorrer do
exercício houveram movimentações orçamentárias, que totalizaram R$ 1.018.824,00 (novecentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e
quarenta e três reais e sessenta e seis centavos). Dos quais, R$ 697.975,23 (seiscentos e noventa e sete mil novecentos e setenta e cinco
reais e setenta e três centavos), consistiram em suplementações provenientes de anulação de dotação dentro do mesmo órgão, com
objetivo de adequar a execução do orçamento às necessidades atuais da Controladoria, tais como regularização da Folha de Pagamento
do mês de dezembro/2018, reforço das dotações de Folha de Pagamento para o exercício e reforço da dotação referente à ressarcimento
de servidor requisitado.
Houve ainda suplementação no valor R$ 2.975,23 (dois mil novecentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos), na Fonte 379,
recursos decorrentes da Intervenção Federal ocorrida em 2018, referente a exercícios anteriores, para atender ao pagamento de
consignações de Folha de Pagamento do mês de julho/2018.
Ao final do exercício, foram anulados R$ 323.824,00 (trezentos e vinte e três mil oitocentos e vinte e quatro reais), para atendimento de
despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS e OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS/ IPER do mês de DEZEMBRO/2018 da Secretaria
de Estado de Educação e Desporto, conforme processo FIPLAN nº. 987 e Decreto nº. 28.305-E, de 27/12/2019.
Desta forma, a Dotação Final (Atualizada) do orçamento da Controladoria-Geral do Estado ¿ COGER importou em R$ 4.544.481,23
(quatro milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e três centavos).
No exercício 2019, o Programa 94 - Execução do Controle Interno executou (empenhou) o montante de R$ 4.534.809,36 (quatro milhões
quinhentos e trinta e quatro mil oitocentos e nove reais e trinta e seis centavos), o que corresponde a 93,21% em relação à dotação
orçamentária inicial disponibilizada.
Os recursos utilizados atenderam integralmente as necessidades da COGER no que tange a manutenção de recursos de humanos do
órgão, mesmo o Estado estando sob calamidade pública financeira durante praticamente todo o exercício de 2019, conforme Decreto nº.
26.404-E, de 28/12/2018, prorrogado pelo Decreto nº. 27.163-E, de 26/06/2019. Portanto, as despesas correntes restringiram-se ao
essencial para o 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:
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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 2019, 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 Daniel
Miranda de Albuquerque, nomeado pelo Decreto nº. 107-P, de 17/01/2019, a contar de 01/01/2019; depois Marília Padilha Pires, nomeada
pelo Decreto nº. 928-P, de 07/05/2019; e finalmente por Maria Perpétua Socorro Grangeiro Magalhães, nomeada pelo Decreto nº. 1623-P,
de 30/08/2019.
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 2019, 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. Nesse sentido, a COGER realizou 2 edições do curso "Instrução Processual: Fase Interna e sua Tramitação na ControladoriaGeral do Estado", o qual teve como objetivo orientar os servidores que instruem processos quanto a sua composição e sua tramitação na
Controladoria-Geral do Estado. Além de reuniões técnicas pontuais com servidores das Secretarias, cujos processos apresentam maior
número de achados.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

O Estado esteve sob calamidade pública financeira durante todo o exercício de 2019, conforme
Dec. 26.404-E, de 28/12/2018, pror. pelo Dec. 27.163-E, de 26/06/2019, limitando as despesas ao
essencial.

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, além da necessidade da realização de concurso público específico para à
COGER.

Tecnológicas

Não foram adquiridos novos equipamentos no exercício, e os existentes estão obsoletos,
dificultando a execução de programas e sistemas necessários ao desenvolvimento das atividades
do órgão.

Tecnológicas

Internet precária e por vezes lenta; ferramentas essas extremamente necessárias para a
movimentação de processos e documentos via Sistema Eletrônico de Informação - SEI.

Tecnológicas

Sistema Eletrônico de Informação - SEI, implantado nesta COGER desde 03/12/2019, conforme
Decreto nº. 28.053-E, de 29/11/2019, trazendo morosidade aos procedimentos. Vide item 3.1.

Outras

Parte das orientações e recomendações passadas pela COGER, não são tempestivamente, ou
ainda nem adotadas, o que prejudica a efetividade do Programa.

Outras

E ainda há processos e documentos que não são submetidos a análise da COGER, o que também
prejudica a efetividade do Programa.

Participação Social:
A Controladoria Geral do Estado ao longo do exercício de 2019, 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.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2328-Acompanhamento e Controle da Aplicação dos Recursos Públicos
Atividade
13105-Controladoria-Geral do Estado
Atividade de Controle Realizada
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

12.793,00
Total:
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
14.500,00

12.793,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
88,23

Análise da Meta Física:
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 foi de 14.500 atividades, composta das atividades abaixo:
1)Auditoria, fiscalização e controle contábil - 635;
2)Acompanhamento e controle de processos - 13700;
3)Análise de execução e prestação de contas de convênios - 247;
4)Suporte técnico e logístico às atividades de controle interno.
Análise da Med. 1
Na Tarefa ¿Auditoria de gestão e operacional nos órgãos da Administração Direta e Indireta¿, houve previsão de meta para a realização
de Auditoria nos fundos vinculados às Secretarias. Todavia, essas Auditorias foram realizadas quando da fiscalização do órgão
correspondente, gerando apenas um relatório, superestimando a meta prevista. Já na Tarefa ¿Certificados das Unidades Jurisdicionadas¿,
ocorreu o inverso: não houve previsão da emissão de certificados para os Fundos. Entretanto, há certificação para essas Unidades,
subestimando a meta prevista.
Quanto a Tarefa ¿Análise de Processos quanto as formalidades dos autos¿, as análises incluem os Processos enviados para o
Departamento de Auditoria. A base para a Previsão de análise processual foram os Processos Administrativos analisados em
reconhecimento de dívida de exercícios anteriores. No entanto, com o advento do Dec. de calamidade Financeira nº 26.404-E de
28/12/2018, prorrogado pelo Dec. nº 27.163-E de 26/06/2019, houve uma redução no montante de Processos, dificultando a atingimento
da meta prevista. Cabe salientar que o atingimento desta meta depende completamente da instauração de processos pelas Unidades
Jurisdicionadas e sua remessa à COGER para análise.
Em relação às Tarefas ¿Conferência dos Relatórios da LRF¿ e ¿Fiscalização e Controle da Aplicação dos Índices Constitucionais¿Saúde
e Educação¿, a conferência dos valores que compõem os Relatórios da Execução Orçamentária¿RREO e o Relatório de Gestão
Fiscal¿RG são efetuadas ao final de cada bimestre ou quadrimestre. Por fim, nas Tarefas ¿Relatório de Acompanhamento da Execução
orçamentária¿ e ¿Relatório de Avaliação de Programas das Diretas, Fundos e Fundações¿, ambos foram absorvidos pelo Relatório de
Auditoria Programada pertinente.
Análise da Med. 2
Conforme já explicitado na análise da medida anterior, o Dec. de calamidade Financeira nº 26.404-E de 28/12/2018, prorrogado pelo Dec.
nº 27.163-E de 26/06/2019, limitou a execução orçamentária dos órgãos e, por conseguinte, a formalização de processos de despesa,
refletindo diretamente no atingimento das metas.
Outrossim, destacamos que o atingimento destas metas independe dos esforços da Controladoria, uma vez estas que correspondem ao
total de análises realizadas nos processos de despesas encaminhadas a este órgão. Como já exposto no item 3 ¿RESTRIÇÕES¿, já
foram detectados processos e documentos que não são encaminhados a COGER para análise. Tais aspectos influenciam negativamente
no atingimento da meta.
Análise da Med. 3
Importante destacar quais instrumentos foram informados para mensuração de tais índices de execução, tendo em vista que ao verificar as
informações referentes aos anos anteriores de 2017 e 2018 não se vê uma uniformidade quanto aos números apresentados, refletindo de
forma equivocada, as metas atingidas nos exercícios mencionados.
Em Relação a Tarefa "Análise, acompanhamento e controle das transferências voluntárias", o instrumento utilizado para quantificá-lo é o
Despacho prévio de conferência de toda documentação necessária para formalização de Convênio e Projeto de Cultura. Quanto a Tarefa
"Análise da aplicação de recursos repassados através de Convênios", o instrumento utilizado para quantificá-lo são as Fichas de Análise,
para prestações de contas parcial ou final, de Convênios e Projeto de Cultura.
A Tarefa "Auditoria operacional na aplicação de recursos repassados através de Convênios", é avaliada pela elaboração de Pareceres
Técnicos, onde é opinado sobre a aprovação, aprovação com ressalvas ou reprovação da prestação de contas apresentada.
No tocante a Tarefa "Auditoria Operacional no prazo de comprovação de recursos financeiros", é verificada as Notificações emitidas para
regularização da prestação de contas por parte do Convenente.
Em Relação a Tarefa "Auditoria prévia nos processos de convênios com o GER", é visto as Certidões de Adimplência junto a COGER para
posterior formalização de Convênio ou Projeto de Cultura.
Quanto ao baixo índice referente as tarefas realizadas, é importante enfatizar que durante o exercício em avaliação só houve formalização
de quatro convênios, devido a Calamidade Financeira: Dec. 26404-E de 28/12/2018 prorrogado pelo Dec. 27.163-E de 26/06/2019, tendo
sido dois com Associações de Quadrilhas Juninas e outros dois com Grupos Folclóricos de Caracaraí, já em novembro, e que tais ainda
estão em processo de prestação de contas.
No entanto, há de se destacar um aumento de 200% nas Auditorias prévias nos processos de convênios

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA
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% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS
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1

AUDITORIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
CONTÁBIL

86.61

1)Auditoria de gestão e
operacional nos órgãos da
Administração Direta e
Indireta - prevista: 33,
realizada: 37 - 112,12%;
2)Certificação da Prestação
de Contas do Governo do
Estado - prevista: 1, realizada:
1 - 100%;
3)Certificados das Unidades
Jurisdicionadas - prevista: 27.
realizada: 37 - 137,04%;
4)Análise de processos
quanto as formalidades dos
autos - prevista: 300,
realizada: 280 - 93,33%;
5)Conferência dos relatórios
da LRF - prevista: 85,
realizada: 102- 120%;
6)Fiscalização e Controle da
Aplicação dos Índices
Constitucionais ¿ saúde e
educação - prevista: 24,
realizada: 24 - 100%;
7)elatório de
Acompanhamento da
Execução Orçamentária Semestral - prevista: 66,
realizada: 32 - 48,48%;
8)Relatório de Avaliação de
Programas das Diretas,
Fundos e Fundações Quadrimestral - prevista: 99,
realizada: 37 - 37,37%.

2

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE
PROCESSOS

89.07

1)Análise de processos após a
licitação e na fase de
liquidação da despesa prevista: 13700, realizada:
12202 - 89,07%.

3

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE
CONVÊNIOS

16.6

1)Análise, acompanhamento e
controle das transferências
voluntárias - prevista: 15,
realizada: 04 - 26,67%;
2)Análise da aplicação de
recursos repassados através
de Convênios - prevista: 80,
realizada: 15 - 18,75%;
3)Auditoria operacional na
aplicação de recursos
repassados através de
convênio - prevista: 110,
realizada: 16 - 14,55%;
4)Auditoria operacional no
prazo de comprovação de
recursos financeiros - prevista:
40, realizada: 02 - 5%;
5)Auditoria prévia nos
processos de convênios com
o GER - prevista: 2, realizada:
4 - 200%.

4

GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO
PROGRAMA

100

1)Suporte técnico e logístico
às atividades de Controle
Interno - prevista: 100%,
realizada: 100%

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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, apesar da limitação quanto a execução de
despesas advinda do Decreto nº. 26.404-E, de 28/12/2018, prorrogado pelo Decreto nº. 27.163-E, de 26/06/2019, a Controladoria-Geral do
Estado utilizou o montante de R$ 4.534.809,36 (quatro milhões quinhentos e trinta e quatro mil oitocentos e nove reais e trinta e seis
centavos), o que corresponde a 93,21% em relação à dotação orçamentária inicial disponibilizada.
A Controladoria-Geral do Estado possui uma peculiaridade quanto aos recursos alocados para a área fim: o público alvo das atividades
desenvolvidas pelo órgão são os outros órgãos do Poder Executivo Estadual, ou seja, a política pública desenvolvida pela COGER não é
voltada diretamente a sociedade. 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 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
Serviços do Estado
15-Segurança e Defesa do Estado
Representar o Estado Judicial e Extrajudicialmente e Interpretar Atos Normativos,Unificando a
Aplicação da Lei no âmbito do Poder Executivo.
Governo do Estado
13107-Procuradoria-Geral do Estado de Roraima
INDICADORES

Descrição

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Apurado
2019

Data Apuração

Taxa de
Incremento Anual
em Processos
Judiciais

Anual

Percentual

16

15

15

20,45

31/12/2019

Anual

Percentual

13

13

13

96,45

31/12/2019

Fórmula:
Manifestação
Produzida Atual Manifestação
Produzida no Ano
Anterior/
Manifestação
Produzida no Ano
Anterior X 100
Fonte: PGE
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: PROGE

Análise de Indicadores do Programa:
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 2016/2019. O índice apurado foi de 96,45% em relação ao quantitativo realizado no exercício de
2018, que foi de 11.761 consultorias. No exercício de 2019 foram realizadas 23.105, a meta para o exercício de 2019 era de 18.000
consultorias, apresentando um índice de 128,36% acima da meta para o exercício de 2019, levando em consideração a atribuição
adquirida pela Procuradoria-Geral do Estado por meio do DECRETO Nº. 7.538-E, de 24/11/2006, publicado no DOE Nº. 464, de 27/11/06
e pela LEI Nº 1.158, de 29/12/16, publicado no DOE Nº 2912 de mesma data, que determina o pagamento integral ou parcelado do IPVA
inscritos em Dívida Ativa, portanto os atendimentos e processos formalizados no Departamento de Dívida Ativa da PGE aumentaram, por
este motivo o grande aumento nas consultorias. Bem como, durante o exercício de 2019, foi decidido na ADI 5262 que a Procuradoria do
Estado é o órgão responsável pela representação judicial e a consultoria jurídica autarquias e fundações do Estado de Roraima,
justificando um aumento considerável nos números de consultorias e manifestações.
O índice para taxa de incremento anual em processos judiciais foi apurado em conformidade com a fórmula de cálculo constante no PPA
2016/2019. O índice apurado foi de 20,45% em relação ao quantitativo realizado no exercício de 2018, que foi de 17.525 manifestações
produzidas. No exercício de 2019 foram realizadas 21.110 manifestações, a meta era de 2.800, portanto, apresentando um índice de
753,92% em relação à meta para o exercício.
Os indicadores foram obtidos através da análise das consultorias realizadas e manifestações produzidas no exercício de 2019, com
fundamento nas informações recebidas da Corregedoria (MEMO 3/2020/PGE/GAB/COR). Assim os resultados alcançados foram
satisfatórios, pois 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:
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PGE - Não recomendação da unidade gestora ao programa 015.
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.

Análise da Execução Financeira:
PGE - O Orçamento da Procuradoria-Geral do Estado referente ao Programa 015, abriu o exercício financeiro de 2019 com dotação inicial
de R$ 804.274,00 (oitocentos e quatro mil duzentos e setenta e quatro reais), esse valor foi aprovado pela Lei 1.310, de 30.01.19,
publicada no DOE Nº 3470, de 07/05/19. No decorrer do exercício não houve suplementação e foi anulado o valor R$ 447.098,00
(quatrocentos e quarenta e sete mil noventa e oito reais).
Considerado 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 e falta de recursos humanos.
CASA MILITAR - 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.
No entanto, os fluxos de recursos, em razão da contenção de despesas, conforme DECRETO Nº 26.404-E DE 28 DE DEZEMBRO DE
2018, que ¿DECRETA estado de Calamidade Pública, no âmbito da Administração Financeira do Estado de Roraima, e dá outras
providências¿ e DECRETO Nº 27.163-E DE 26 DE JUNHO DE 2019, que ¿DECRETA a prorrogação do Decreto nº 26.404-E¿, não
prejudicou a continuidade da ação, o programa atingiu satisfatoriamente a expectativa do índice esperado (Taxa de Autoridades Atendidas,
com o Índice Apurado de 100%).
A ação de Serviço de Inteligência foi incorporada a ação Segurança de Autoridades.

Avaliação dos resultados:
PGE - Considerando que o Orçamento Inicial destinado a Procuradoria-Geral do Estado no exercício de 2019 no programa de Governo 15
foi de R$ 804.274,00 (oitocentos e quatro mil duzentos e setenta e quatro reais), sendo que foi anulado o valor de R$ 447.098,00
(quatrocentos e quarenta e sete mil noventa e oito reais), perfazendo o orçamento Atual de R$ 357.176,00 (trezentos e cinquenta e sete
mil e cento e setenta e seis reais), sendo contratado o valor de R$ 257.417,97 (duzentos e quinze mil novecentos e quarenta e cinco reais
e trinta e quatro centavos). No exercício de 2019 foi executado 72,07% do valor disponibilizado no orçamento, apesar das dificuldades na
formalização de processos administrativos, devido à contenção de gastos, contingenciamento orçamentário e financeiro (decretos de
calamidade), dificultando o oferecimento do básico em higiene, limpeza, equipamentos de TI, Internet de qualidade, sem esquecer-se da
estrutura física inadequada.
CASA MILITAR - 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.
No tocante, conforme DECRETO Nº 26.404-E DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018, que ¿DECRETA estado de Calamidade Pública, no
âmbito da Administração Financeira do Estado de Roraima, e dá outras providências¿ e DECRETO Nº 27.163-E DE 26 DE JUNHO DE
2019, que ¿DECRETA a prorrogação do Decreto nº 26.404-E¿, o resultado dos indicadores (Taxa de Autoridades Atendidas, com o Índice
Apurado de 100%) mostra 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. Desta forma o programa continua alinhado com os objetivos
estratégicos dessa Secretaria.
A ação de Serviço de Inteligência foi incorporada a ação Segurança de Autoridades.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Administrativas

Procedimentos burocráticos internos e externos, e, determinação conforme DECRETO Nº 26.404E DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018, que ¿DECRETA estado de Calamidade Pública, no âmbito da
Administração Financeira

Orçamentárias

PGE - O Orçamento foi limitado conforme Decreto nº 27.163 de 26 de junho 2019, publicado em
26 de junho de 2019, DOE nº 3505, dessa forma comprometendo a execução orçamentária.

Financeiras

PGE - Dec.26.696-E, 15/04/2019, conferiu autonomia financeira à PGE, no entanto o que ocorre
de fato na unidade é autonomia operacional de pg, necessitando de autorização prévia do Gov e
pg da SEFAZ.

Gerenciais

PGE - Sistema Eletrônico de Informação-o sistema foi disponibilizado para a unidade em 2019, no
entanto até a presente data não foram ofertado cursos de instrução para manusear corretamente o
sistema.

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.

Tecnológicas

PGE - Faltam eqp de qualidade, prog. e softwares que facilitarão a exec. das atividades. Ressaltase que a sala que comporta o N. de Inf é inadequada para a qunt 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.
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.

91

Estado de Roraima

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2156-Segurança de Autoridades
Atividade
13103-Casa Militar
Autoridade Protegida
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
10,00

10,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Análise da Meta Física:
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. Desta 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 100%).
A ação de Serviço de Inteligência foi incorporada a ação Segurança de Autoridades.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Promover Segurança da Governadora e
Familiares.

100

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.
Bem como, segurança
pessoal das autoridades em
visita oficial ao Estado,
locomoção dessas
autoridades para os locais de
eventos, levantamento de
informações referente à
segurança interna e externa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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.
No entanto, os fluxos de recursos, em razão da contenção de despesas, conforme DECRETO Nº 26.404-E DE 28 DE DEZEMBRO DE
2018, que ¿DECRETA estado de Calamidade Pública, no âmbito da Administração Financeira do Estado de Roraima, e dá outras
providências¿ e DECRETO Nº 27.163-E DE 26 DE JUNHO DE 2019, que ¿DECRETA a prorrogação do Decreto nº 26.404-E¿, não
prejudicou a continuidade da ação, o programa atingiu satisfatoriamente a expectativa do índice esperado (Taxa de Autoridades Atendidas,
com o Índice Apurado de 100%).
A ação de Serviço de Inteligência foi incorporada a ação Segurança de Autoridades.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2021-Assessoramento Jurídico
Atividade
13107-Procuradoria-Geral do Estado de Roraima
Manifestação Produzida
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
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Região de Planejamento

Meta

Estado

21.110,00
Total:

21.110,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
2.800,00

21.110,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
753,93

Análise da Meta Física:
Ação 2021 - Assessoramento jurídico: Considerando que Meta física para exercício de 2019 era de 2.800 consultorias, esta meta foi
alcançada com excelência, com todas as dificuldades no exercício, esta unidade desempenhou suas atividades e atendeu as demandas
satisfatoriamente.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

REALIZAR MANIFESTAÇÕES NA DEFESA
DO ESTADO

74.73

Foi custeado despesas com
diárias, passagens aéreas e
aluguel de imóvel.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A dotação Inicial foi de R$ 431.604,00, Anulado o Valor de R$ 104.934,00, perfazendo um saldo total de R$ 326.670,00, sendo
empenhado no decorrer do exercício o valor de R$ 244.112,63, sendo executado 74,73% do valor disponibilizado para esta ação no
exercício de 2019.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2022-Acompanhamento de Processos
Atividade
13107-Procuradoria-Geral do Estado de Roraima
Manifestação Produzida
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

23.105,00
Total:

23.105,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
18.000,00

23.105,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
128,36

Análise da Meta Física:
PGE- Considerando que a meta física para o exercício de 2019 era de 18.000 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

9.89

Foram custeadas despesa
com diárias, pagamento de
perito e seguro de vida de
estagiários.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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A dotação inicial foi no valor de R$ 134.474,00, anulado o valor de R$ 103.968,00, perfazendo um saldo total de R$ 30.506,00,
empenhado no decorrer do exercício o
valor de R$ 13.305,34, sendo executados 9,89%,do valor disponibilizado para esta ação no exercício de 2019.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3504-Modernização da PROGE
Projeto
13107-Procuradoria-Geral do Estado de Roraima
Sistema Modernizado
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
25,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Ação 3504 - Modernização : Considerando que a Meta física para o exercício de 2019 era de 25% de Sistema modernizado, esta meta não
foi alcançada devido a grave crise economica e financeira enfrentada pelo Estado, o qual decretou estado de calamidade financeira
conforme Decreto nº 27.163-E, DOE 3505 de 26 de junho de 2019.

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 realização, devido
ao estado de calamidade
financeira, conforme Decreto
nº 27.163-E, Publicado no
DOE nº 3505 de 26 de junho
de 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A dotação inicial foi no valor de R$ 222.230,00, Anulado o valor total de R$ 222.230,00, o que impossibilitou a execução da meta física no
exercício de 2019.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3554-Construção da Nova Sede da PROGE
Projeto
13107-Procuradoria-Geral do Estado de Roraima
Unidade Construída
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
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
PGE - Devido ao estado de calamidade financeira, conforme Decreto nº 27.163, DOE nº 3505 de 26 de junho de 2019, não houve
realização da meta em 2019.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
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CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Construção de nova sede para a Procuradoria
-Geral do Estado de Roraima.

0

Não houve realização, devido
ao estado de calamidade
financeira, conforme Decreto
nº 27.163-E, Publicado no
DOE nº 3505 de 26 de junho
de 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A dotação inicial foi no valor de R$ 15.966,00, não houve execução devido ao estado de calamidade financeira, conforme Decreto nº
27.163, DOE nº 3505 de 26 de junho de 2019.
Ação:

2261-Operacionalização do Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Estado
de Roraima - FUNDEPRO/RR
Atividade
13601-Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Estado de Roraima
Fundo Operacionalizado
Unidade

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Análise da Meta Física:
FUNDEPRO - 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 2019 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

94.9

Custeio de pessoal com
honorários advocatícios aos
Procuradores do Estado de
Roraima; Ajuda de custo para
aprimoramento e
aperfeiçoamento dos
procuradores do estado de
Roraima.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
FUNDEPRO - Considerando que o Orçamento Inicial destinado ao Fundo Especial da Procuradora-Geral do Estado no exercício de 2019
no programa de Governo 15 foi de R$ 625.617,00, Suplementado o valor de R$ 561.181,00 anulado o valor de R$ 38.809,00, perfazendo o
orçamento Atual de R$ 1.147.989,00, sendo contratado o valor de R$ 1.089.433,11. No exercício de 2019 foram executados 94,89 % do
valor disponibilizado.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
Serviços do Estado
60-Operacionalização da Representação Civil e Política do Governo Estadual
Promover Assessoramento Direto ao Governador, em Assuntos de Natureza Política, Social e
Parlamentar.
Governo do Estado
13101-Casa Civil
INDICADORES

Descrição

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Anual

Percentual

41

51

51

Taxa de
Assessoramento
ao Governo

Apurado
2019

50,00

Data Apuração

30/12/2019

Fórmula: Nº de
assessoramentos
prestados/ Nº de
assessoramentos
solicitados X 100
Fonte: Casa Civil

Análise de Indicadores do Programa:
O indicador do Programa tem por finalidade expressar o percentual apurado entre o número de assessoramento solicitado pelo o número
de assessoramento prestado, com objetivo de analisar o grau de eficiência dos serviços executados durante o exercício analisado no
programa: 060 - Operacionalização da Representação Civil Política do Governo do Estado de Roraima, nas questões de ordem social e
política;
A Taxa de Assessoramento ao Governo é mediada na seguinte Fórmula: Nº de assessoramentos prestados/ Nº de assessoramentos
solicitados X 100.
Portanto, no exercício de 2019 todos as demandas de assessoramento previstas foram plenamente atendias pela Casa Civil.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Sem Recomendações.

Análise da Execução Financeira:
Considerando a grave crise financeira e as dificuldades enfrentadas no exercício de 2019, o resultado acima demonstra um grau
satisfatório para a Administração Pública, face ao percentual de 86,21 % da execução.

Avaliação dos resultados:
Os resultados alcançados em cada objetivo, comparando-os com as metas estabelecidas na Ação o resultado foram relativamente
satisfatórios, considerando a logística disponível, é pouca mão de obra capacitada e a grave crise com os recursos financeiros
insuficientes para custear a despesas no exercício de 2019, Portanto, mediante a demanda iminente por atos normativos, o total realizado
superior a previsão inicial da meta física desta Ação.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

Contingenciamento

Administrativas

necessidade de ampliar o quadro de profissionais qualificados

Participação Social:
Não Há Participação direta da Sociedade na execução deste Programa.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:

2072-Organização do Cerimonial Público
Atividade
13101-Casa Civil
Evento Realizado
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Unidade de Medida:

Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

99,00
Total:

99,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
208,00

99,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
47,60

Análise da Meta Física:
Considerando que de segundo o art. 3 da Lei nº 316 de 31 de dezembro de 2001, compete a esta Coordenadoria de Relações Públicas e
Cerimonial do Estado de Roraima assessorar o Chefe do Poder Executivo em todas as questões de cerimonial.
Em vista disso, a melhor maneira de mensurar tal objetivo é por meio da quantidade de eventos realizados e/ou apoiados.
Portanto, devido a necessidade de reequilíbrio econômico e financeiro das despesas públicas não foi possível realizar eventos o suficiente
para alcançar a meta prevista de 208 solenidades, portanto o índice apurado de 78,85% apresentado na régua de Parâmetros como
regular, de certa forma foi satisfatório diante das dificuldades enfrentadas no exercício de 2019.
Ademais, insta salientar que o índice apurado demonstra que grande parcela dos objetivos almejados foram alcançados.

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

47.6

Eventos realizados pelo
Cerimonial Público.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
No que tange a execução financeira, foram implementadas ações com maior controle na execução das despesas, considerando a grave
crise financeira que assola o Estado de Roraima conforme Decreto nº 26.404-E, prorrogado pelo Decreto nº 27.163-E, o qual decretou
estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do estado de Roraima, em conseqüência do grave desequilíbrio
financeiro no Estado de Roraima, onde a receita corrente líquida anual é menor do que a dívida consolidada ao final do corrente exercício.
Porém tais medidas de austeridades comprometeram a execução das medidas previstas por esta Unidade Orçamentária, porém
conseguimos executar 86,21% do orçamento disponível.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2153-Promoção de Eventos Sócio-Políticos
Atividade
13101-Casa Civil
Evento Promovido
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

1.987,00
Total:

1.987,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1.500,00

1.987,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
132,47

Análise da Meta Física:
Ação 2153 - A execução desta fica a cargo do Departamento pelo Departamento de Assuntos Técnicos e Legislativo - DATL /Casa Civil,
sendo que no exercício de 2019 foram 1.987 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 relativamente
satisfatórios, considerando a logística disponível, é pouca mão de obra capacitada e a grave crise com os recursos financeiros
insuficientes para custear a despesas no exercício de 2019, Portanto, mediante a demanda iminente por atos normativos, o total realizado
superior a previsão inicial da meta física desta Ação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
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CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Promoção de Eventos Socios-políticos,
Promover assessoramento direto a
Governadora em assuntos de natureza
política, social e parlamentar, podendo agir em
articulação com o Cerimonial, agendas de
audiências e quaisquer outras missões ou
atividades determinada pelo chefe do poder
executivo.

132.39

Atos normativos expedidos
pelo Departamento de
Assuntos Técnicos e
Legislativo - DATL

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Em virtude do Decreto nº 26.404-E, prorrogado pelo Decreto nº 27.163-E, o qual decretou estado de calamidade publica, no âmbito da
administração financeira do estado de Roraima, em conseqüência do grave desequilíbrio financeiro no Estado de Roraima, onde a receita
corrente líquida (RCL) anual é menor do que a dívida consolidada ao final do corrente exercício, não houve despesas orçamentárias na
Ação 2153, porém tais medidas de austeridades não comprometeram a execução das medidas previstas por esta Unidade Orçamentária.
Ações desenvolvidas pelo Departamento de Assuntos Técnicos e Legislativo - DATL:
Quantidade de Atos Expedidos:
¿ Decreto Regulamentares publicados, exceto de Pessoal - 1.844 und.,
¿ Mensagens Governamental (Projeto de Lei) - 80 und.,
¿ Leis Ordinárias - 53 und.,
¿Leis Complementares - 10 und.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:

2400-Articulação Político-Institucional
Atividade
13111-Secretaria de Estado de Representação do Governo de Roraima em
Brasília
Articulação Realizada
Unidade

Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

350,00
Total:

350,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
350,00

350,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Análise da Meta Física:
A Meta Física dessa Ação varia em decorrência das demandas apresentadas pelas Secretarias de Estado e demais Órgãos envolvidos
nas transferências Voluntárias do Governo Federal em benefício do Estado, além do monitoramento dos Convênios firmados entre os
aludidos entes. Em que pese não ser possível o estabelecimento de uma meta traduzida em um quantitativo, há que se ressaltar que as
demandas e os assessoramentos apresentados foram plenamente satisfeitos.
Neste contexto, a SERBRAS realizou em 2019 36 atendimentos a técnicos/autoridades, 78 reuniões externas para tratar de assuntos de
interesse do Estado de Roraima, 15 reuniões em Boa Vista e monitorou 204 convênios em que os diversos Órgãos do Governo Estadual
são parte.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA
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% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

Prestar assessoramento às autoridades e
demais servidores do Estado quando em
Brasília, em serviço, e acompanhar as
transferências voluntárias firmadas com a
União, em favor do Estado.

100

As atividades desenvolvidas
pela Assessoria de Articulação
Político Institucional ¿
AAPI/SERBRAS, estão
voltadas a atender as
necessidades do Estado de
Roraima no âmbito de
Brasília, realizando um
trabalho em parceria com as
Secretarias de Estado e
Órgãos Estaduais para o
acompanhamento das
transferências voluntárias
(convênios e contratos de
repasse) firmadas entre o
Governo do Estado de
Roraima e a União, tendo
realizado, em 2019, o
monitoramento de 204
convênios, repassando às
executoras em Roraima
informações oportunas sobre
os mesmos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O resultado apurado na régua de parâmetros (altamente deficiente), foi decorrente da necessidade de remanejamento de recursos
orçamentários visando atender a necessidades da Unidade 13111 ¿ SERBRAS, em outras ações, o que foi realizado com autorização da
autoridade competente à época.
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, o remanejamento dos
recursos não acarretou impacto significativo no resultado apurado. Neste contexto, a AAPI realizou em 2019 36 atendimentos a
técnicos/autoridades, 78 reuniões externas para tratar de assuntos de interesse do Estado de Roraima, 15 reuniões em Boa Vista e
monitorou 204 convênios em que os diversos Órgãos do Governo Estadual são parte.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
Serviços do Estado
61-Operações Especiais
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.
Órgãos e Entidades Públicas
22101-Secretaria de Estado da Fazenda
INDICADORES

Descrição

Participação
Percentual da
Receita Própria
Arrecadada no
Total da Receita
do Estado

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Mensal

Percentual

98

100

100

Apurado
2019

101,12

Data Apuração

31/12/2019

Fórmula: Relação
entre a Receita
Tributária e a
Receita
Orçamentária X
100
Fonte: SEFAZ

Análise de Indicadores do Programa:
Analise dos indicadores, Houve recursos através de remanejamento e suplementação orçamentário, e visando o melhor desempenho das
ações, esta Unidade Jurisdicionada tem buscado a amortizar a Divida Publica, Sentenças Judicias e Contribuir com a Formação do
Patrimônio do Servidor - PASEP, verifica-se um índice 101,12 deste programa.
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, verifica-se que o recurso inicial ser insuficientes para atender as despesas, solicitamos
remanejamento e suplementação orçamentaria, para poder alcançar o índice satisfatório desta ação.
DETRAN - No ano de 2019 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 - Avaliação do resultado do programa, atingiu índice satisfatório de 101,12% no exercício de 2019.
DETRAN - A ação planejada para este programa foi executada satisfatoriamente.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

Orçamento liberado insuficiente no exercício de 2019, houve solicitação de recursos orçamentários

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
Atividade
19301-Departamento Estadual de Trânsito de Roraima
Recursos Transferidos
Unidade

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

12,00
Total:

12,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
12,00

12,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Análise da Meta Física:
No ano de 2019 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 ao FUNSET mensal de cinco por
cento sobre as multas de transito arrecadadas
no estado.

100

É repassado o 5% (cinco por
cento) do valor arrecadado
das multas de trânsito
destinados à conta do Fundo
Nacional de Segurança e
Educação de Trânsito ¿
FUNSET mensalmente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A ação planejada para este programa foi executada satisfatoriamente.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2037-Execução de Sentenças Judiciais
Atividade
22102-Operações Especiais
Precatório Pago
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
2,00

2,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Análise da Meta Física:
Analisando as meta física, verifica-se que executou 100%, para alcançar o índice satisfatório, houve solicitação de crédito orçamentário
para atender despesas com sentenças judicias (Precatório e RPV) no exercício de 2019.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA
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% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS
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1

Executar Sentenças Judiciais

95.01

Precatórios de natureza
alimentícia e genérica e
Requisição de Pequeno Valor
- RPV

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Analise da execução financeira, verifica-se o índice de 95,01 %, valor inicial desta ação é insuficiente para atender as despesas com
sentenças judicias, houve remanejamento e suplementação para cobrir despesas.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2073-Amortização de Encargos de Financiamento da Dívida Interna
Atividade
22102-Operações Especiais
Dívida Interna Amortizada
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
1,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Análise da Meta Física:
Analisando a meta física, verifica-se índice 100% desta ação, atingindo a meta com pagamento da Divida Publica no exercício de 2019.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Amortização de Encargos da Divida Publica
Interna.

98.07

Amortização da divida interna
e pagamento de juros da
divida interna.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Analise da execução financeira, Verifica-se índice de 98,07, devido os recursos orçamentários inicial serem insuficientes, houve
necessidade de solicitação de créditos adicional para atender os pagamento dos encargos da Divida Publica, assim alcançando um
resultado satisfatório.
Ação:

2114-Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público PASEP
Atividade
22102-Operações Especiais
Patrimônio do Servidor Formado
Unidade

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

10,00
Total:

10,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
10,00

10,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00
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Analisando a meta física, devido a liberação dos recursos orçamentário ser insuficiente, houve solicitação de credito adicional para
atender despesas com Formação do Patrimônio do Servidor - PASEP, assim chegando ao índice satisfatório no exercício de 2019.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Contribuir para a formação do patrimônio do
servidor público PASEP.

95.51

Contribuição para Formação
Patrimônio - PASEP.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Analise a execução financeira, Verifica-se índice 95,51%, houve suplementação de credito adicional, para alcançar resultado satisfatório
no pagamento na Formação do Patrimônio do Servidor - PASEP no exercício de 2019.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2120-Amortização de Encargos de Financiamento da Dívida Externa
Atividade
22102-Operações Especiais
Dívida Externa Amortizada
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
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Analisando a ação, Verifica-se que não houve nenhuma realização de amortização de encargos financeiros da divida externa.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Amortizar encargos de financiamento da
Dívida Externa junto ao BID

0

Não houve Amortização de
encargos financeiros da divida
externa junto ao BID.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Analise da execução financeira, verifica-se que não houve nenhuma atividade na ação.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
Serviços do Estado
65-Gestão da Previdência Social do Estado de Roraima
Assegurar aos Servidores Contribuintes e seus Dependentes os Benefícios Previdenciários
estabelecidos em Lei.
Servidores Contribuintes Ativos, Inativos e seus Dependentes
15301-Instituto de Previdência do Estado de Roraima
INDICADORES

Descrição

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Taxa de
Comprometimento
da Receita
Previdenciária

Anual

Percentual

6

7.85

7

Apurado
2019

Data Apuração

7,82

31/12/2019

Fórmula: Despesa
Previdenciária/Re
ceita Liquida x
100
Fonte: IPER

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 2019, 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 7,82% (sete vírgula
oitenta e dois por cento) das receitas oriundas das contribuições previdenciárias (parte patronal e do segurado) e remuneração de
investimentos,
o acréscimo em 0,82% (zero vírgula oitenta e dois por cento) acima do indicador previsto para o exercício de 2019 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 2019, neste
sentido a taxa de 22,01% 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 2019, o IPER executou apenas 22,01% 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 voluntária ou por
nvalidez, pensão por morte), são adotadas todas as medidas legais para que a demanda do servidor/beneficiário seja atendida o mais
breve possível.
TJ - O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima possui sistema próprio para gerenciamento das informações orçamentárias, financeiras e
administrativas. Os recursos financeiros disponibilizados foram suficientes para a manutenção desta ação, em fluxo compatível com a
programação estabelecida.
TCE - O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima possui sistema próprio para gerenciamento das informações orçamentárias, financeiras
e administrativas. Os recursos financeiros disponibilizados foram suficientes para a manutenção desta ação, em fluxo compatível com a
programação estabelecida.

Avaliação dos resultados:
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IPER - No Exercício de 2019 foram realizados, em média 600 atendimentos por mês, sendo: solicitação de informações de aposentadorias
e pensões, impressão de contracheque, informações sobre pagamento, desconto realizados na folha de pagamentos, recebimento e
entrega de documentos, atualização cadastral, dentre outros.
Quanto aos BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, no ano de 2019 foram concedidos:
145 benefícios de aposentadoria/reformas
74 benefícios de pensão por morte
04 auxílios reclusão
TJ - Através dos resultados obtidos, verificou-se que os objetivos previstos foram alcançados.
TCE - As metas previstas para a ação 2311, foram alcançadas no exercício de 2019.
Avaliação dos Resultados:

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Tecnológicas

Falta de scanners para digitalização dos processos, sendo que o Sistema SEI foi implantado no
IPER no final de 2019 e com isso aumentou a necessidade de digitalização de documentos

Outras

Morosidade no envio das documentações enviados pelos órgãos de origem ao IPER, necessárias
à instrução dos processos previdenciários

Participação Social:
IPER - O Programa é direcionado aos servidores segurados do RPPS e seus dependentes legais, no entanto seus atos podem ser vistos
por toda sociedade por tratar-se de uma autarquia pública, sendo a população respaldada pelo direito ao acesso às informações, nos
moldes da Lei Nº 12.527/11, portal da transparência e demais normativos legais. 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.
TCE - O público-alvo da ação 2311 são os pensionistas (beneficiados).
Recomendações da UO:

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2311-Pagamento de Aposentadoria e Pensões TCE-RR
Atividade
11101-Tribunal de Contas do Estado de Roraima
Pessoa Beneficiada
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

2,00
Total:

2,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
3,00

2,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
66,67

Análise da Meta Física:
Análise da Meta Física:A ação 2311 foi executada em sua totalidade, O resultado obtido decorre do pagamento de 3 (três) pensões,
iniciado com o falecimento doCons. Amazonas Brasil em maio de 2010.
- A partir do mês de agosto/2018 foi reduzido para 2 (dois) a quantidade de pensionistas.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

PAGAMENTO DE PENSÃO - VITALÍCIA

100

Abertura de processo e
pagamento de pensão
alimentícia.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Os valores e seus percentuais de 100,15% para o PPD e 99,88%, para o COFD, estão de acordo com os valores apresentados no QDD
do FIPLAN/2019, da Ação, e sua Execução está de acordo com o planejado.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2338-Pagamento de Aposentadorias e Pensões
Atividade
12101-Tribunal de Justiça do Estado de Roraima
Pessoa Beneficiada
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

8,00
Total:

8,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
10,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
8,00

80,00

Análise da Meta Física:
Em fevereiro de 2017 o IPER assumiu o pagamento da despesa de (02) dois pensionistas. Sendo assim, em 2019, permaneceu o alcance
de 80% 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

Foram atendidas despesas
com pagamento de
aposentadoria - subsídios e
pensões de responsabilidade
do Tribunal de Justiça do
Estado de Roraima.
Considerando atendidas as
exigências legais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Considerando que no exercício de 2019 não houve atrasos no repasse dos valores do duodécimo, foi possível realizar a execução das
despesas conforme a programação estabelecida. Assim, com base nos valores efetivamente executados, avalia-se como ÓTIMA a
execução da ação em análise.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2383-Educação Previdenciária
Atividade
15301-Instituto de Previdência do Estado de Roraima
Servidor Treinado
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Boa Vista

65,00
Total:

65,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
150,00

65,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
43,33
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Os Recursos Financeiros liberados para execução da Ação (Educação Previdenciária) foram suficientes para atender a demanda existente
na dotação.
No exercício de 2019 foram capacitados 65 servidores.
Cabe destacar que atualmente o IPER possui 78 servidores, sendo assim, 83,33% 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

43.33

Em 2019 foram capacitados
65 servidores do Instituto,
através de 23 cursos e/ou
congressos e 3 cursos in
company

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
No exercício de 2019, 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 20 servidores e as demais com a participação de 30
servidores cada.
Além das capacitações in company, o Instituto proporcionou a participação dos servidores em 23 cursos e/ou Congressos, sendo que
alguns servidores participaram de mais de uma capacitação.
Ao todo, em 2019, 65 servidores participaram de 1 ou mais capacitações ofertadas pelo IPER.
Cabe destacar que, atualmente, o IPER conta com 78 servidores em seu quadro funcional, sendo assim, 83,33% dos servidores foram
qualificados no exercício de 2019

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3508-Aquisição do Imóvel Sede IPER
Projeto
15301-Instituto de Previdência do Estado de Roraima
Imóvel Adquirido
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
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
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 os valores
previsto no orçamento de 2019.

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:
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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 os valores
previsto no orçamento de 2019.
Ação:

2384-Gestão do Fundo Financeiro da Previdência Social ao Servidor
Contribuinte do Estado de Roraima
Atividade
15601-Fundo Financeiro do IPER
Fundo Operacionalizado
Unidade

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

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
1,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
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 fundacionais, 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 (aposentadoria, auxílio-reclusão, salário-família, salário
maternidade e auxílio-doença) 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 2019 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 DO
FUNDO FINANCEIRO

100

Durante o ano de 2019, no
fundo financeiro, foram
concedidos 101 benefícios de
aposentadoria, 46 benefícios
de pensão por morte e 2
auxílios reclusão

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 2018 referente a beneficiários do 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 pelos Servidores/Beneficiários.
Cabe esclarecer que do valor orçado R$ 173.349.447,00, apenas R$ 33.142,00 correspondiam à previsão de despesas na UO e os R$
140.207.200,00 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
Atividade
15602-Fundo Previdenciário do IPER
Fundo Operacionalizado
Unidade

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Boa Vista

1,00
Total:

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
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Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
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 (aposentadoria, auxílio-reclusão, salário-família,
salário maternidade e auxílio-doença) 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 2019 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

100

Durante o exercício de 2019,
no fundo previdenciário, foram
concedidos 33 benefícios de
aposentadoria, 25 benefícios
de pensão por morte e 2
auxílios reclusão

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 2019 referente a beneficiários do Fundo Previdenciário, foram
todos atendidos, logo, os recursos disponibilizados na Ação foram suficientes para atender a demanda dos benefícios previdenciários
previstos em Lei e devidamente requeridos pelos Servidores/Beneficiários.
Cabe esclarecer que do valor orçado R$ 71.723.986,00, apenas R$ 7.722.580,00 correspondiam à previsão de despesas na UO e R$
64.001.406,00 representam valores relativos à reserva de contingência, oriundos do superávit Previdenciário.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2459-Gestão do Fundo Previdenciário dos Militares do Estado de Roraima
Atividade
15603-Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR
Fundo Gerenciado
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
1,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
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, auxílioreclusão, salário-família, salário maternidade e auxílio-doença) 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 2019 foram analisados e concluídos.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA
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% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
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

Durante o exercício de 2019,
foram concedidos 11
benefícios de
Reserva/Reforma e 01
benefício de pensão por morte

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 2019, 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 R$15.674.900,00, apenas R$ 2.332.000,00 correspondiam à previsão de despesas na UO e
R$13.342.900,00 representam valores relativos à reserva de contingência, oriundo do Superávit Previdenciário.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
Serviços do Estado
66-Extinção e Liquidação de Entidades Públicas Estaduais
Liquidar saldo devedor com fornecedores e causas trabalhistas constantes nos processos.
Empresas em Extinção
22101-Secretaria de Estado da Fazenda
INDICADORES

Descrição

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Anual

Percentual

4

10

10

Taxa de
Liquidação de
Processos

Apurado
2019

Data Apuração

5,00

31/12/2019

Fórmula: Número
de Processos
Liquidados /
Número de
Processos em
Liquidação X 100
Fonte: DER - EX

Análise de Indicadores do Programa:
O indicador apurado reflete apenas as ações de manutenção, as demais percorrem os tramites legais, Orçamentários e Financeiros.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Por se tratar de uma empresa dependente toda e qualquer ação depende das diretrizes adotadas pela SEFAZ/GER, é necessário que se
amplie o acesso a outras despesas.

Análise da Execução Financeira:
O índice mostrado é decorrente dos recursos financeiros disponibilizados pelo TESOURO/SEFAZ/GERR, através das transferências
intragovernamentais.

Avaliação dos resultados:
A efetividade do programa foi parcial, dado a limitações Orçamentária e Financeira.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

Os índices liberado pela SEPLAN/GERR, não acompanha o volume de recursos necessários para
atingir o que fôra planejado.

Participação Social:
O programa não contempla essa ação.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:

3377-Departamento de Estradas de Rodagens em Extinção
Projeto
28301-Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Roraima DER/RR em Extinção
Processo Liquidado
Unidade

Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta
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Boa Vista

50,00
Total:

50,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
100,00

50,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
50,00

Análise da Meta Física:
O índice realizado é resultado das dificuldades no âmbito financeiro. legal e administrativa que necessitam ser percorridas.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Manutenção e pagamentos de Dívidas e
Encargos do DER/RR em Extinção.

50

Amortização do saldo devedor
junto a PGFN/RECEITA
FEDERAL, Pagamento de
pessoal e encargos Sociais e
demais ações inerente ao
órgão.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Para se entender o índice é necessário explicar as dificuldades encontradas, ainda que o órgão tenha orçamento o mesmo não acontece
com financeiro que é liberado pelo TESOURO/ SEFAZ/GERR, que limita a a algumas despesas pré determinada por eles ou seja, o órgão
não pode avançar no que fora planejado.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

02-Crescimento Sustentável
Finalístico
33-Defesa Agropecuária
Promover a sanidade animal e vegetal, garantindo a saúde pública.
Produtores
18302-Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima
INDICADORES

Descrição

Taxa de
Propriedades
Fiscalizadas

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Anual

Percentual

100

75

75

Apurado
2019

29,22

Data Apuração

31/12/2019

Fórmula:
Propriedades
fiscalizadas /
Propriedades
cadastradas - 1 x
100
Fonte: ADERR

Análise de Indicadores do Programa:
Roraima conquistou 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,
tendo em vista que as principais barreiras comerciais mundiais são sanitárias.
Considerando dificuldades financeiras, tendo em vista o decreto de calamidade do ano de 2019, consequentemente contrato de alugueis
de viaturas não renovado durante o mesmo ano, o planejamento de execução do PAT no ano de 2019 foi prejudicado em suas ações,
sendo feito pouco por fonte própria e tendo algumas ações realizadas por convênio então em vigência durante o ano.
Porém ainda assim, 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.
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.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Análise da Execução Financeira:
As metas da Diretoria de Defesa, Inspeção e Classificação Animal previstas para o ano foram superadas. As razões que contribuíram
elevação na quantidade das ações previstas estão listadas abaixo:
1. Execução do convenio nº 822253/2015-MAPA/SFA/ADERR cujas metas não estavam previstas no PAT 2018;
2. Atualização de regulamento relacionada às pragas quarentenárias Instrução Normativas 37/2016 e 28/2017 elevou a necessidade de
ações ampliando a demanda dos serviços da DDA;
3. Fluxo migratório da Venezuela para o país demandou intensificação da fiscalização de produtos e subprodutos de origem animal
visando a diminuição ao risco de introdução de pragas e doenças pelo aumento do trânsito de pessoas e veículos;
4. 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 2021 em Roraima;
5. Aumento das ações de vigilância e estruturação da Defesa agropecuária, visando a manutenção de status de livre de Febre Aftosa sem
vacinação;
6. 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;
7. 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;
8. 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;
9. 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.

Avaliação dos resultados:
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O Plano Anual de Trabalho é o Planejamento Operacional de Curto Prazo e tem fundamental importância na orientação das ações a
serem realizadas pela ADERR. É o instrumento de gestão de que a instituição dispõe para alcançar a concretização dos seus objetivos
estratégicos e sua missão.
Entretanto, as ações acima descritas (PAT 2019) 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.
As ações de Defesa Sanitária Vegetal desenvolvidas em Roraima e regulamentadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - MAPA, são voltadas para monitoramento e controle de pragas, que visam garantir a sanidade das áreas e espécies
cultivadas, seja para consumo interno ou para permitir o acesso ao mercado de exportação.
Dentre outras atividades a realizações de monitoramento e detecção e delimitação de pragas quarentenárias presentes e ausentes (com
risco iminente de introdução), seguindo critérios técnico-científicos no cumprimento de protocolos pré-definidos, sejam em normas
nacionais, que por sua vez buscam atender os tratados internacionais do Brasil, atendendo assim as Normas Internacionais de Medidas
Fitossanitárias - NIMF, instituídas pela Convenção Internacional de Proteção Fitossanitária (CIPF), vinculada a Organização das Nações
Unidas para Alimentação e a Agricultura ¿ FAO. No Brasil, o Organismo Nacional de Proteção Fitossanitária (ONPF) é o Departamento de
Sanidade Vegetal (DSV) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.
Em Roraima, constam como presentes no território do Estado, conforme relacionado na Instrução Normativa MAPA nº 38, de 1 de outubro
de 2018 (D.O.U nº 190, Seção 1, pg. 14, 2/10/2018) as seguintes pragas: Schizotetranychus hindustanicus, Bactrocera carambolae,
Anthonomus tomentosus, Pseudocercospora fijiensis(Mycosphaerella fijiensis), Ralstonia solanacearum raça 2, Xanthomonas citri subsp.
Citri, devendo o Órgão Estadual de Defesa Sanitária Vegetal - ODSV(ADERR), realizar periódicos levantamentos/monitoramentos e
encaminhar relatórios respectivos a cada praga anualmente ao MAPA.
Dentre estas, destacamos a mosca da carambola (Bactrocera carambolae), que desde meados de dezembro de 2010, foi detectada em
Normandia-RR. Na época proibiu a saída de frutos hospedeiros da praga de Roraima para outras Unidades da Federação. Foram
realizadas atividade de monitoramento da praga, e combate da praga, formalização de planos de ação para o combate de Bactrocera
carambolae, sendo normatizado pelo MAPA os procedimentos operacionais para as ações de prevenção, contenção, supressão e
erradicação da praga quarentenária presente Bactrocera carambolae, constantes na Instrução Normativa, IN 28 de 20 de julho de 2017.
Após atendidos os requisitos da IN 28, o DSV/MAPA, publicou a Resolução nº 3 de 15 de maio de 2018, declarando a maioria dos
Municípios de Roraima como de "áreas sem ocorrência da praga". A partir de então, iniciou-se o processo de Inspeção de Propriedades e
Certificação Fitossanitária, que permitiu o retorno das exportações de frutos hospedeiros da Mosca da Carambola. Em 13 de junho de
2019, através da Resolução nº 06, o DSV/MAPA, suspendeu a exportação de frutos hospedeiros da praga para outras UF´s, somente
retornando a exportação em 04 de setembro de 2019, através da Resolução nº 08/DSV/MAPA.
Para que essa exportação fosse permitida, foi necessário a Certificação e Inspeção de Propriedades, mesma situação com os frutos
cítricos, visto a presença das pragas Cancro cítrico (Xanthomonas citri) e do ácaro hindustânico (Schyzotetranicus hindustanicus), que
também ataca a cultura do coco, outa espécie exportada mediante a certificação.
Sem as ações de Defesa Sanitária Vegetal, vários produtos seriam proibidos de se exportar/ comercializar, bem como haveriam imensas
perdas de produtividade e competitividade dos produtos roraimenses, além de aumentar a oferta interna dos produtos, fazendo com que
os preços caiam, causando assim perda de receita tanto para grandes com para pequenos produtores

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Participação Social:

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2379-Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal
Atividade
18302-Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima
Inspeção/Fiscalização Realizada
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

1.083,00
Total:

1.083,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1.762,00

1.083,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
61,46

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
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CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Inspeções e Fiscalizações de Produtos de
Origem Animal em Abatedouros, Laticínios e
Matadouros.

61.46

Inspeção higiênico sanitário
no matadouro frigorífico de
bovinos e bubalinos no
Município do Cantá (245);
Inspeção higiênico sanitário
em indústrias de produtos
lácteos com registro no S.I.E
(10); Inspeção higiênico
sanitário em indústrias de
produtos das abelhas com
registros no S.I.E (01);
Educação Sanitária (21);
Capacitação de recursos
humanos (04); Ação e
implementação dos serviços
de inspeção de produtos de
origem animal (105);
Manutenção e execução dos
serviços de inspeção de
produtos de origem animal
(03); Inspeção e fiscalização
em indústrias de produtos
lácteos e matadouros do
interior do Estado com registro
no S.I.E (107); Inscrição e
Registro de Estabelecimentos
de Produtos de Origem Animal
no S.I.E (03); Inspeção
higiênico sanitário no
matadouro frigorífico de
bovinos e bubalinos no
Município de São João da
Baliza (06); Inspeção higiênico
sanitário no abatedouro de
frangos no Município de Boa
Vista (235); Inspeção higiênico
sanitário em indústrias de
produtos cárneos com registro
no S.I.E. (317); Inspeção e
fiscalização em entrepostos
pesqueiros com registro no
S.I.E (02); Inspeção e
fiscalização em granjas
produtoras de ovos com
registro no S.I.E (24).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2380-Serviços de Inspeção e Fiscalização Vegetal
Atividade
18302-Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima
Inspeção Realizada
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

358.174,00
Total:

358.174,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
4.316,00

358.174,00

Análise da Meta Física:
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1. As ações de levantamento, monitoramento e controle de pragas, compreendem, dentre outras, os monitoramentos de armadilhas
Jackson e Mcphail para captura da mosca da Carambola. Nos Municípios do Estado de Roraima, são realizados semanalmente no
Município de Boa Vista, e quinzenalmente nos Municípios de Mucajaí, Alto Alegre, Cantá, São Luiz do Anauá, São João da Baliza,
Amajarí, Rorainópolis, Caracaraí e Iracema. Com a detecção de espécimes da Bactrocera carambolae em Alto Alegre e Amajarí, houve a
necessidade de instalação de novas armadilhas e consequente aumento na quantidade de monitoramento realizado. Vale ressaltar que
em casos de novas ocorrências, são adotadas medidas previamente previstas no Plano de Ação, e que podem aumentar a quantidade de
monitoramentos e quando encerrado o foco, reduzir-se novamente os quantitativos.
2. O Monitoramento de Pragas do citros, compreende o acompanhamento de pragas quarentenárias dos citros, dentre elas, o cancro
citríco, o ácaro hindustâncio, o greening (HLB) e outras de importância econômica como a mosca negra dos citros e a gomose dos citros.
Programa de Erradicação do Cancro Cítrico no estado de Roraima-RR, consiste em levantamentos de delimitação, e procedimentos de
eliminação/erradicação de focos eventualmente detectados. Em 2019 o trabalho foi realizado no período de Janeiro a Novembro de 2019,
nos Municípios de Rorainópolis, Caroebe, São João da Baliza, São Luiz, Caracaraí, Iracema, Mucajaí, Amajarí, Alto Alegre, Cantá,
Pacaraima, Bonfim, Uiramutã, Normandia e Boa Vista.
3. No exercício de 2019 houve a fiscalização de produtos e revendas, devido às medidas adotadas e impostadas pelo Decreto de
Calamidade Financeira, contenção de gastos no Estado de Roraima, não realizando a atividade do item 04. No Item 06, não houve
participação em evento fora do Estado.
4. O objetivo da Certificação Fitossanitária é garantir a conformidade fitossanitária dos produtos de origem vegetal, assegurando sua
identidade e origem, o que proporciona credibilidade ao processo de rastreabilidade, garantindo maior confiabilidade ao setor produtivo e
consumidor. A Certificação Fitossanitária é regulamentada por legislação federal que abrange todo o processo de certificação, com o
reconhecimento e controle das pragas quarentenárias ou regulamentadas. Atualmente a Instrução Normativa MAPA nº 33, de 24 de
agosto de 2016, aprova a norma técnica para a utilização do Certificado Fitossanitário de Origem (CFO) e do Certificado de Origem
Consolidado (CFOC).
A presença ou não de determinada praga, pode obrigar o órgão estadual de sanidade vegetal (OEDSV) a certificar a origem do produto,
garantindo assim que a partida está livre de determinada praga, em ato normativo específico.
São fiscalizadas Unidades de Produção no Estado de Roraima, regularmente, verificando o livro de acompanhamento, os dados cadastrais
da UP, estimativa de produção, condições de plantio aplicando notificações e apurando eventuais irregularidades e fiscalizadas unidades
de consolidação no Estado de Roraima, também regularmente, verificando o livro de acompanhamento, os dados cadastrais da UC,
estimativa de beneficiamento, verificação dos CFO's que geraram os CFOC's, acondicionamento e transporte, aplicando notificações e
apurando eventuais irregularidades.
Estas são atividades essenciais para que se possam definir as áreas de atuação do setor de Defesa Vegetal e para que áreas e produtos
sejam regularizados por meio da Certificação Fitossanitária de Origem, ferramenta que traz como benefício principal a rastreabilidade,
fazendo com que a ADERR e os consumidores possam conhecer a origem do produto comercializado e os processos envolvidos na
produção, além de regularizar as cargas de produtos de origem vegetal, o que trará arrecadação para o Estado de Roraima.
Após e emissão do CFO, por profissional habilitado a ADERR, no egresso do produto no Estado para outra UF (PVA Jundiá), emite,
fundamentado no CFO, a Permissão de trânsito de Vegetais ¿ PTV, que permite ao transportador o trânsito com a carga, sem a qual,
certamente haveria perda da carga por apreensão e destruição.
A PTV, pode também ser utilizada para embasar a documentação externa para exportação de produtos para outros países.
5. A atuação dos Postos de Vigilância Agropecuária - PVA cumpre papel essencial no atendimento a emergência fitossanitária
estabelecida a partir da detecção de focos da mosca da carambola no município de Normandia no final do ano de 2010, em cumprimento a
época a Instrução Normativa 09/2011 ¿ MAPA, atualmente revogada pela IN 28/2017 ¿ MAPA que escabele a proibição de saída de frutas
frescas de espécies hospedeiras da mosca da carambola da área com foco da praga para regiões livre da praga. Por este motivo esses
postos estão instalados nos acessos desses municípios para cidade de Boa Vista.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Levantamento, Monitoramento, identificação e
Controle de Pragas

1

Erradicação do Cancro Cítrico
e Monitoramento de pragas
quarentenárias (763);
Monitoramento do ácaro
Hindu dos citros (763);
Levantamento e
Monitoramento do Ácaro
Vermelho (zero) O
Levantamento não foi
realizado, pois foi excluído da
lista de pragas quarentenárias
pela Instrução Normativa - IN
MAPA Nº 59, de18/12/2013, e
não constar na ultima
atualização da lista de pragas
presentes no Brasil ¿ IN. Nº
38, 1/10/2018; Apoiar as
ações de controle e
monitoramento da mosca da
carambola (5.523) As Ações
de Monitoramento
aumentaram devido a
ocorrências em novos locais,
necessitando que se
aumentasse a densidade de
armadilhamento, bem como a
periodicidade das ações;
Erradicação do Cancro da
Videira (zero) Não houve
atividade de monitoramento,
por maior prioridade de ações
para combate da mosca da
carambola, e ainda pelo fato
de em anos anteriores terem
sidos erradicados os focos
confirmados da praga;
Levantamento, Monitoramento
e Erradicação do Moko da
Bananeira (17).
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2

Monitoramento e Controle da Venda de
Agrotóxicos no Estado.

1

Cadastro de revenda de
agrotóxicos (26) O quantitativo
alcançado compreende
Registro, Renovação e
Alteração de cadastro de
revendas em RR;
Levantamento de produtos
agrotóxicos em revendas
(1.685) O quantitativo
alcançado compreende
Registro, Renovação,
Alteração e cancelamento de
cadastro de produtos em RR;
Fiscalização de
comercialização de produtos
de agrotóxicos e afins (89) Em
decorrência do Decreto de
calamidade financeira, e ainda
por limitações de
disponibilidade de veículo, as
atividades somente ocorreram
no segundo semestre do ano.
Vale ressaltar que o
quantitativo previsto, é
incoerente; Fiscalização de
propriedades rurais (zero)
Indisponibilidade de veículos
para o Núcleo de Agrotóxicos
de realizar atividades de
campo; Campanha educativa
(01) Não disponibilização de
recursos financeiros para
realização (Calamidade
financeira do Estado);
Participação em eventos e
fiscalização de agrotóxicos em
outros estados (zero) Não
disponibilização de recursos
financeiros para realização
(Calamidade financeira do
Estado; Fiscalização de
serviços de aviação agrícola
(zero) Atividade não
regulamentada para atuação
pela ADERR, sendo
competência do MAPA.

3

FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E
CADASTRO DE UNIDADES PRODUTORAS
E CONSOLIDADAS.

1

Certificação fitossanitária:
fiscalização/inspeção das
pragas (cancro cítrico e ácaro
hindustânico)/cadastro das
unidades produtoras (121);
Fiscalização das Ups, Ucs e
atividades dos responsáveis
técnicos (251); Promover e
participar de curso de
capacitação (zero)
Fiscalização de sementes de
mudas (zero) Atividade de
competência do MAPA.

4

ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E
SUPERVISÃO DE BARREIRAS
FITOSSANITÁRIAS FIXAS E MÓVEIS E
POSTOS DE VIGILÂNCIA AGROPECUÁRIA.

1

Fiscalização e inspeção no
Posto de Vigilância
Agropecuária do Jundiá
(44.741); Fiscalização e
inspeção no Posto de
Vigilância Agropecuária do
Bonfim (120.845);
Fiscalização e inspeção no
Posto de Vigilância
Agropecuária do Três
Corações (165.852); em
meados de agosto, houve a
mudança do local de
instalação desse PVA,
aumentando muito a
quantidade de abordagens
realizadas; Fiscalização e
inspeção no Posto de
Vigilância Agropecuária no
Passarão (17.451); Melhorias
e adequações nos postos de
vigilância agropecuária: Foram
realizadas melhorias quanto a
iluminação, e manutenção de
tendas, limpeza e manutenção
de ar condicionados.
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5

INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE
PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL

1

Visita técnica nos
estabelecimentos
manipuladores de produtos de
origem vegetal: (12) Logística
deficitária, pela ausência de
veículo disponível, pois as
viaturas estavam empenhadas
no combate a mosca da
carambola, bem como os
servidores da inspeção
também atuaram nos PVA´s,
no controle do trânsito de
hospedeiros; Fiscalização e
inspeção de estabelecimentos
Manipuladores de produtos de
origem vegetal (13); Fiscalizar
e inspecionar produtos de
origem vegetal: (zero); Coletar
amostras de produtos de
origem vegetal: (zero);
Inspeção de rotulagem (10);
Fiscalização de bebidas em
geral: (zero)

6

NÚCLEO DE CLASSIFICAÇÃO VEGETAL

1

Visita técnica às unidades
beneficiadoras de mandioca:
(zero) Serviço realizado por
demanda dos servidores da
SEAPA pela vertente da
mandiocultura. Não houve
demanda; Realizar
manutenção preventiva nos
equipamentos do posto de
classificação vegetal: (09)
Serviços de Manutenção,
calibração e aferição
realizados por meio de
contrato firmado com
empresas; Contratação de
empresa especializada para
realizar curso de formação e
habilitação de classificadores
de produtos vegetais: (zero)
Não foi realizado devido o
decreto estadual de
calamidade financeira;
Abertura de processo para
pagamento de anuidade e
certidão ao CREA-RR do
PCV: (02) Pagamentos
realizados por meio de
contrato firmado junto ao
CREA-RR; Visitas técnicas as
unidades de beneficiamento
de arroz: (zero) Não foi
realizado por falta de
transporte e combustível. Mas
foi realizado acompanhamento
das beneficiadoras por meio
telefônico com esclarecimento
de dúvidas e outras
orientações pertinentes.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Considerando o Decreto de Calamidade Financeira do Estado, houve a necessidade de anulação da dotação orçamentária inicial desta
PAOE no valor de R$ 656.047,00 e suplementado na PAOE 4350, para atender as despesas com parcelamento do PASEP, PASEP
mensal, despesas com o fornecimento de link de acesso a internet e manutenção do sistema SIGADER.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2381-Defesa Sanitária Animal
Atividade
18302-Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima
Inspeção/Fiscalização Realizada
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

3.172,00
Total:

3.172,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
5.853,00

3.172,00

118

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
54,19

Estado de Roraima
Análise da Meta Física:
O Plano Anual de Trabalho ¿ PAT 2019 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.
Entretanto, as ações acima descritas (PAT 2019) 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.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Diagnóstico de Brucelose Bovina e Anemia
Equina.

1

Considerando ser ação
executada pelo laboratório,
entendemos como exames
realizados e não vigilâncias
em propriedades. Vigilâncias
em propriedades são
realizadas pelas Unidades,
não gerando diárias. 2.830
exames realizados no
laboratório

2

Programa Estadual de Controle e Erradicação
da Brucelose e Tuberculose Animal PECEBT.

1

Ação realizada pelas UDA¿s
em fonte 108 (convênio) 07
ações de educação sanitária;
Vigilância em propriedades
rurais: Ação realizada pelas
UDA¿s
Meta não realizada
considerando 11 meses sem
contrato de aluguel de
viaturas, onde 15 UDA¿s e 14
escritórios se revezaram em 5
viaturas.

3

Programa Estadual de Sanidade dos
Equídeos - PESE.

1

Educação Sanitária: 01
Realizado pela fonte 108
(convênio) pelas unidades;
Fiscalização de propriedades:
Realizado pelas unidades;
Coleta de material biológico:
Realizado pelas unidades.

4

Programa Nacional de Erradicação e Controle
de Febre Aftosa em Roraima - PNEFA-RR.

1

Educação Sanitária: 60 ações:
38 Realizadas pela fonte 108
(Convênio) e as demais pelas
unidades em sua rotina;
Cadastro em propriedades
rurais 512 - Todas realizadas
pela fonte 108 (Convênio)
pelas unidades; Fiscalização
da vacinação de rebanho
contra febre aftosa: realizadas
pelo Núcleo e as Unidades de
Defesa; Supervisão das
UDA's, Educação
Continuada, Considerando
decreto de calamidade,
Considerando contrato de
aluguéis de viaturas não
renovado durante o ano de
2019,
Tarefa realizada pelas
unidades de defesa;Estudo de
Soro Epidemiológico: Previsto
01 (um) estudo soro
epidemiológico com previsão
de 120 diárias para sua
execução .

5

Programa Estadual de Fiscalização das
Revendas de Produtos de Uso Veterinário.

1

Fiscalização de revendas de
produtos: Foram realizadas 79
ações, dentro do município de
Boa Vista, sem o uso de
diárias.
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6

Coordenação Agropecuária Regional.

1

Coordenação Agropecuária
Regional - Centro: 53 Ações;
Coordenação Agropecuária
Regional - Norte: (27)
Considerando decreto de
calamidade,
Considerando contrato de
alugueis de viaturas não
renovado durante o ano de
2019,
Considerando área animal ter
apenas 5 (cinco) veículos
próprios, onde 4 (quatro)
estão na responsabilidade da
regional centro e sul;
Coordenação Agropecuária
Regional - Sul (41)

7

Vacinação Oficial em Terras Indígenas
Raposa Serrado Sol.

1

Vacinação em terras
indígenas raposa serra do sol
e são marcos: Aquisição de
vacina 110.000 doses e
Utilizadas 54.030 doses.

8

Programa Estadual de Controle de Raiva dos
Herbívoros.

1

Educação Sanitária: 18
Recursos próprios = 0%
Recursos do convênio =
100%; Vigilância em
Propriedades Rurais: 39
Recursos próprios = 8,8%
Recursos do convênio =
91,2%.

9

Programa Nacional de Sanidade Avícola PNSA

1

Fiscalização em Propriedades:
32 Considerando decreto de
calamidade,
Considerando contrato de
aluguéis de viaturas não
renovado durante o ano de
2019; Educação Sanitária 01
Ação custeada com fonte 108
(convênio).

10

Programa Nacional de Sanidade dos Animais
Aquáticos - PNSAA.

1

Fiscalização em Propriedades:
(zero) Atividades devem ser
realizadas pelas Unidades de
Defesa, Programa sendo
enfatizado e estruturado agora
no ano de 2020.

11

Estruturação do Laboratório de Sanidade
Animal de Roraima - LASAN-RR.

0

Considerando o Decreto de
Calamidade Financeira do
Estado, não foi possível
estruturar o laboratório em
2019.

12

Supervisão das UDA's.

0

Considerando decreto de
calamidade; Considerando
contrato de alugueis de
viaturas não renovado durante
o ano de 2019; Não foi
possível deslocamento das
equipes de supervisões, até
mesmo por considerar a
impossibilidades das unidades
cumprirem suas metas,
entendeu-se em não deslocar
as equipes.

13

Programa Nacional de Sanidade Suídea

1

Educação Sanitária: (01)
Considerando decreto de
calamidade financeira do
Estado; Fiscalização e
Cadastramento de
Propriedades: Considerando
decreto de calamidade,
Considerando contrato de
alugueis de viaturas não
renovado durante o ano de
2019.
Programa sendo enfatizado e
estruturado agora no ano de
2020.

14

Programa Nacional de Sanidade dos Caprinos
e Ovinos

1

Educação Sanitária (01)
Considerando decreto de
calamidade financeira do
Estado; Fiscalização e
Cadastramento de
Propriedades (zero)
Considerando decreto de
calamidade; Ações realizadas
pelas unidades; Programa
sendo enfatizado e
estruturado agora no ano de
2020.
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15

Programa Nacional de Sanidade Apícola

1

Educação Sanitária (01)
Considerando decreto de
calamidade; Programa sendo
enfatizado e estruturado agora
no ano de 2020; Fiscalização
e Cadastramento de
Propriedades (zero)
Considerando decreto de
calamidade; Programa sendo
enfatizado e estruturado agora
no ano de 2020.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Considerando o Decreto de Calamidade Financeira do Estado no exercício de 2019, houve a necessidade de anulação da dotação
orçamentária inicial desta PAOE no valor de R$ 489.620,74 e suplementado na PAOE 4350, para atender as despesas com parcelamento
do PASEP, PASEP mensal, despesas com o fornecimento de link de acesso a internet e manutenção do sistema SIGADER.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

02-Crescimento Sustentável
Finalístico
34-Abastecimento Agroalimentar
Promover Ações que assegurem a regularização do Abastecimento de Gêneros Alimentícios.
Agricultores
18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
INDICADORES

Descrição

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Taxa de Produtos
Comercializados
no Ano

Anual

Percentual

85

86.53

86.53

Apurado
2019

66,16

Data Apuração

20/02/2020

Fórmula:
Quantidade de
produtos
comercializados
no ano
corrente/quantida
de comercializada
no ano anterior x
100
Fonte: SEAPA

Análise de Indicadores do Programa:
O índice de 66,16% apurado é resultado da execução das ações possibilitando o Abastecimento e a Comercialização de
17.132,40 toneladas de produtos Agrícolas no Estado de Roraima.
Consideramos um Índice baixo e que poderia ser melhor apresentado se os recursos orçamentário e financeiros fossem aplicados
como previsto no PAT 2019 em sua totalidade.
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 comunidadem civil
envolvida.

Análise da Execução Financeira:
SEAPA - Os recursos liberados para o exercício não foram suficientes para execução das ações propostas no PAT 2019, para tanto foram
necessários solicitar aporte financeiro através de remanejamento interno da SEAPA, dos Departamentos DEPAG/SEAPA no totalde R$
900.000,00 e DATER/SEAPA no valor de R$ 600.000,00 para cumprimento das metas.

Avaliação dos resultados:
Apesar da crise financeira que aflige nosso Estado, os resultados alcançados foram positivos e que mesmo com oontingenciamento de
recursos financeiros, conseguimos ofertar ao nosso publico alvo, serviços de acordo com objetivo proposto no PPA 2016/2019.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Administrativas

A crise financeira deixada por Governos anteriores reflete consideravelmente na gestão atual do
Estado o que impossibilitam a execução adequada do Programa.

Financeiras

A independência financeira da instituição seria a melhor forma de agilizar a execução do
programa com suas ações e tarefas.

Licitatórias

A falta de uma CSL na unidade impossibilita agilidade na tomada de decisões.

Orçamentárias

O orçamento do Poder Executivo, aprovado apenas no dia 07/05/2019, em seguida o Decreto de
contingenciamento restringiu a realização financeira para execução das metas físicas com
previsão orçamentár

Tecnológicas

A falta de instrumentação, pessoal capacitado constantemente impossibilita a adequação
intelectual e temporal de novas tecnologias implantadas no Estado.

Técnicas

A falta de capacitação técnica de forma contínua, atrelado à complexidade dos projetos e a pouca
experiência dos analistas neste tipo de projeto contribuem para este atraso.

Participação Social:
As informações disponíveis no Departamento 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:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2284-Apoio a Comercialização da Produção Agropecuária
Atividade
18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Produção Estimada
Tonelada

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

62,00
Total:

62,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
23.958,00

62,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,26

Análise da Meta Física:
As metas físicas alcançadas são resultados da aplicação dos recursos, da baixa disponibilidade financeira, do apoio de outros
departamentos e, principalmente, do empenho dos servidores do DEAC na execução das ações de caráter continuado.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Adequação das Feiras

100

Diariamente são realizados
serviços de
manutenção nas feiras do
produtor Rural,
Passarão, Ville Jardim e
Conjunto cidadão;
Conclusão da Feira livre de
três corações no
Município de Amajari- RR

2

Escoamento da Produção da Agricultura
Familiar

10

Foram adquiridos 3(três)
caminhões para
escoamento da produção do
território Norte do
Estado em atendimento ao
DESPACHO/CA/PAD/2017/20
19 de 27.06.2019 da
Procuradoria Geral do Estado
(fls. 563/564V).

3

Operacionalização do Sistema de Informação
do Mercado Agropecuário (SIMA).

100

O sistema de Informações
Agropecuárias SIAPA
foi alimentado diariamente
com informações
coletadas semanalmente 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.

4

Ampliação e Manutenção da Capacidade de
Processamento de Insumos e Produtos.

0

Não houve atividades para
subsidiar a apuração
execução da medida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira executada foi de 86,68%, suplementada pelo remanejamento de recursos do Departamento
DEPAG/SEAPA e pela Emenda Parlamentar Impositiva nº 056/2016, correu no Exercício de 2017 para realização da Obra da
Feira Livre dos Três Corações no Município de Amajari/RR, com execução no exercício de 2017, não tendo sua obra concluída, a
suplementação de dotação para conclusão da referida obra ocorreu no orçamento de 2019 no valor de R$ 996.168,81
(novecentos e noventa e seis mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos).
Ação:
Tipo de Ação:

2415-Apoio à Aquisição da Produção Agrícola
Atividade
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Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Produtor Assistido
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

7,00
Total:

7,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
4.000,00

7,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,18

Análise da Meta Física:
epartamentos e, principalmente, do empenho dos servidores do DEAC na execução das ações de caráter continuado.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Aquisição de Alimentos

6.6

Embora não tenhamos
recursos Estaduais para
atingir 100% da meta, em
2019 com recursos
Federais foram atendidos 306
Agricultores
familiares, 243 instituições
beneficiadas com
1.036.208,89 kg de produtos
Agrícolas,
movimentando R$
1.496.554,50 em recursos
financeiros em 13 Municípios
do Estado de
Roraima com o Programa de
Aquisição de
Alimentos-PAA.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira executada foi de 93,98% suplementada pelo remanejamento dos Departamentos DEPAG/SEAPA E
DATER/SEAPA, em atendimento a devolução de recursos à concedente - MDS/SESAN - CONVÊNIO NR.
0008/2010/MDS/SESAN/GER - SICONV 732950/2010, referente ao Programa de Aquisição de Alimentos ¿ PAA.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3390-Ampliação da Capacidade de Armazenagem
Projeto
18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Unidade Ampliada
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
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
As metas físicas alcançadas são resultados da aplicação dos recursos, da baixa disponibilidade financeira, do apoio de outros
departamentos e, principalmente, do empenho dos servidores do DEAC na execução das ações de caráter continuado.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
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CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Ampliação do Complexo Agroindustrial

0

Realizando estudos para
destinação 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 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

02-Crescimento Sustentável
Finalístico
35-Regularização Fundiária
Proteger a Integridade do Território do Estado e Promover a Regularização Fundiária
População Urbana e Rural
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
2019

Taxa de
Destinação das
Terras Públicas do
Estado

Anual

Percentual

9.77

5.7

36

Apurado
2019

Data Apuração

7,89

11/02/2020

Fórmula: Terra
Destinada por ha /
Área Total de
Terras do Estado
Disponíveis por há
X 100
Fonte: ITERAIMA

Análise de Indicadores do Programa:
No PPA em análise, as metas foram fixadas em 36% para cada exercício, somando, ao final do quadriênio, o percentual de 144 % de
terras públicas destinadas à Regularização Fundiária. Portanto, percebe-se um equivoco no rateio das terras destinadas ao longo dos
quatro anos de vigência do Plano. Por inferência lógica, a intenção, no momento da definição das metas, era de destinar 25% das terras
disponíveis à Regularização Fundiária, somando 100%, ao final da vigência do Plano Plurianual.
Por conseguinte, a meta para o exercício em comento era de 602.966,61 ha, equivalente a 25% da área total disponível à Regularização
considerada no Plano Plurianual, de 2.411.866,44 ha. Sendo assim, a área regularizada no exercício, de 47.574,61 ha, corresponde a
7,89% da meta a ser atingida, sendo que a área de 43.723,16 ha (quarenta e três mil setecentos e vinte e três hectares e dezesseis ares)
foi regularizada mediante concessão de 141 Autorizações de Ocupação, distribuídas em oito Municípios do Estado, e a área de 3.851,45
ha (três mil oitocentos e cinquenta e um hectares e quarenta e cinco ares), refere-se à expedição 20 títulos definitivos nos Municípios de
Caracaraí, Iracema e Mucajaí.
A conjugação de vários fatores levou a esse resultado abaixo da meta prevista, a saber: a ausência de assentimento prévio por parte do
Conselho de Defesa Nacional para a titulação de áreas situadas dentro da faixa de fronteira; a Lei Orçamentária para o exercício de 2019
começou a viger somente a partir do mês de maio; a extinção das procuradorias autárquicas, em observância à decisão exarada na Ação
Direta de Inconstitucionalidade n° 5262, fato que tornou morosa a tramitação de processos de Regularização Fundiária, pois agora os
processos são remetidos à Procuradoria Geral do Estado - PGE, para análise e emissão de parecer jurídico, o qual fundamenta a decisão
do Presidente pela concessão ou não do título definitivo e a vigência do Decreto de Calamidade Financeira durante todo o exercício e a
necessidade de recuperar o equilíbrio fiscal, haja vista o alto grau de endividamento de todos os órgãos do Poder Executivo Estadual, que
demandou um grande volume de remanejamentos para pagamento de despesas de exercícios anteriores.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Análise da Execução Financeira:
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Os baixos índices apurados em relação à execução orçamentária e financeira se devem ao grande volume de recursos remanejados para
atender às despesas administrativas de caráter obrigatório, a exemplo do Precatório nº 085/2016, no valor de R$ 3.012.595,08, e das
despesas com a locação do imóvel onde funciona a sede do Iteraima.
Vale destacar que, no exercício de 2019, as despesas de exercícios anteriores, das mais diversas, como despesas de pessoal, aluguel,
obrigações tributárias e inadimplementos contratuais, ensejaram uma intensa movimentação de recursos orçamentários para fins de
reconhecimento de dívida. Além de dívidas de exercícios anteriores, muitos recursos orçamentários alocados no Programa Apoio
Administrativo foram remanejados para atendimento às despesas de caráter obrigatório, para as quais não havia previsão orçamentária,
como o recolhimento do Pasep e o pagamento do Precatório supracitado, o qual se tornou exigível em 2018, mas somente em 2019 foi
quitado. Sendo assim, tornou-se inevitável o remanejamento de recursos do Programa Finalístico, em análise, para reduzir o estoque de
dívidas do Instituto e equilibrar as contas.
Pois bem, foi anulado o valor de R$ 907.391,13, que corresponde a 89,65% da dotação inicialmente prevista para o Programa. Desse
valor, 69,42% foi destinado ao pagamento do Precatório, 21,93%, para despesas com aluguel do imóvel e 8,65%, por ocasião do
encerramento do exercício, para cobertura de despesas como as de exercícios anteriores e de consumo de água e energia. O valor de R$
1.680,00 ainda foi realocado dentro do próprio programa, sendo anulado da dotação destinada à cobertura de despesas com diárias para o
pagamento de diárias do exercício anterior.
Foi empenhado o valor de R$ 80.809,41, correspondente a 77,17% dos recursos disponíveis, após os remanejamentos, provenientes de
repasses do Tesouro, na fonte 101, o que levaria à classificação "Regular" na Régua de Parâmetros, no tocante ao índice COFD.
Entretanto, como o cálculo do aludido índice considera o valor orçamentário total, o que inclui o valor considerável incorporado ao
orçamento do Programa por excesso de arrecadação, na fonte de recursos próprios da entidade, o índice obtido foi baixo, ensejando a
classificação "Altamente deficiente".
Em contraponto a essas anulações de dotações, houve a suplementação de recursos provenientes de arrecadação própria do Instituto
(Fonte 150), por meio de excesso de arrecadação, no valor de R$ 941.571,18, do qual R$ 650.000,00 são receitas de capital, oriundas da
alienação de bens imóveis, e R$ 291.571,18 são receitas correntes, derivadas da cobrança de taxas pela prestação de serviços técnicos,
nos termos da Lei nº 1.252, de 19 de fevereiro de 2018. Estes recursos somados ao valor orçado de R$ 38.187,00, elevou o saldo, na
fonte 150, para R$ 979.758,18. O valor de R$ 2.000,00 foi remanejado para cobertura de despesas com tarifas de serviços bancários
referentes à conta em que são depositados os recursos diretamente arrecadados pelo Instituto. Portanto, remanesceu o saldo de R$
977.758,18 na fonte 150.O crédito suplementar por excesso de arrecadação foi efetivado no mês de novembro de 2019, ou seja, próximo
ao encerramento do exercício. Não houve, portanto, tempo hábil para executar o orçamento acrescido.
O valor remanescente resultou da restituição de dotações em virtude dos estornos de saldos de empenhos por ocasião do encerramento
de exercício. Desses resíduos de execução orçamentária, no valor de R$ 23.907,46, o valor de R$ 21.208,39 (88,71%), refere-se ao
estorno do empenho para aquisição de passagens aéreas. Ocorre que, o foi empenhado o valor global do contrato, R$ 50.000,00, e
executado R$ 43.628,48, em viagens do Diretor-Presidente do Instituto a Maringá, para acompanhar o Governador em visitas a
Cooperativas Agroindustriais, e a Brasília, para participar de Audiência Pública sobre transferência de terras ao Estado de Roraima e
discutir questões de interesse institucional e estadual. E o valor de R$ 2.160,00 (9,03%), refere-se à devolução do valor recebido pelo
Diretor-Presidente a título de diárias em razão de sua renúncia expressa à percepção desta vantagem.

Avaliação dos resultados:
A efetividade do programa é satisfatória, considerando a abrangência da área de atuação deste órgão, limitada pela ausência de
assentimento prévio, haja vista que a maior parte da área passível de regularização está situada dentro da faixa de fronteira e
considerando que apenas 10 glebas já foram transferidas ao Estado, equivalente a cerca de 1/3 do total de glebas existentes, das quais
duas estão sendo submetidas à demarcação pela Superintendência de Patrimônio da União - SPU, para fins de destaques de áreas
inalienáveis da União.
O objetivo está sendo alcançado, tendo em vista que, no decorrer do exercício, foram expedidos 20 títulos definitivos de imóveis rurais nas
áreas localizadas fora da faixa de fronteira e 141 autorizações de ocupação nas áreas pendentes de assentimento prévio. Além da
regularização desses imóveis, foram identificados os verdadeiros ocupantes de outros imóveis, por meio de vistorias para levantamento
ocupacional, conflitos foram solucionados por intermédio da Ouvidoria Agrária e foram instruídos muitos processos de imóveis com aptidão
para titulação definitiva, uma vez superados os óbices que a impedem, quais sejam: ausência de assentimento prévio ou pendência de
algum litígio incidente sobre a área. Portanto, apesar do resultado alcançado abaixo da meta prevista, pode-se afirmar que a execução do
Programa está promovendo a segurança jurídica e, por conseguinte, a proteção da integridade do território.
Ainda no que tange aos objetivos, muitas áreas de propriedade do Estado foram identificadas pela Diretoria de Patrimônio Imobiliário, a
qual alimenta e mantém um banco de dados relativo aos bens imóveis do Estado de Roraima. Estas áreas estão dispersas pelo Município
de Boa Vista e se tratam de imóveis desapropriados pelo Estado e que não foram incorporados ao patrimônio estadual. Além disso, a
Diretoria também trabalha na identificação de áreas de interesse social para desapropriação e destinação à Regularização Fundiária
Urbana. No exercício em análise, 79 lotes urbanos foram titulados e o não atingimento da meta se deve à morosidade dos Municípios na
aprovação dos projetos de parcelamento do solo.
Quanto ao indicador, os baixos índices apurados se justificam pelo assentimento prévio e ausência de transferência de glebas, conforme
explanado na avaliação da Ação 3120. No entanto, a atual gestão, com o apoio do Governo, tem envidado esforços para efetivar a
transferência de glebas, por meio de viagens a Brasília a fim de participar de uma audiência pública sobre o assunto e tratar do tema
diretamente com o Presidente da República. Desse empenho resultou a vinda de membros da Superintendência de Patrimônio da União
(SPU) para demarcação de terrenos marginais, os quais serão destacados das áreas transferidas, e realização de audiências públicas
para prestação de esclarecimentos aos munícipes interessados.
E por fim, o público alvo está sendo beneficiado com a segurança jurídica proporcionada pelo título definitivo ou autorização de ocupação,
com o adiantamento dos procedimentos prévios à expedição do título e assim, tornar esta mais célere quando for possível a regularização
e com a alteração legislativa, por meio da Lei nº 1.351/2019, a qual, dentre outros benefícios, possibilita a parceria ou cooperação técnica
com os Municípios, Sindicatos e Entidades Rurais no levantamento e fixação do Valor da Terra Nua (VTN) e extingue o prazo de validade
da Autorização de Ocupação, o qual passou a subsistir até a expedição do título definitivo.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

A necessidade de remanejamentos para atender despesas como o Precatório nº 85/2016 e com a
locação do imóvel, em que funciona a sede do Iteraima, além de despesas de exercícios
anteriores.

Administrativas

Houve paralisação dos servidores no início do ano, muitas áreas estão pendentes de assentimento
prévio e o processo de destaques das áreas da União, pela SPU, das últimas glebas transferidas.

Participação Social:
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O Iteraima possui uma Ouvidoria Agrária, que realiza atendimentos presenciais, apesar da disponibilidade do sistema online no site do
Instituto, e, quando necessário, o Ouvidor Agrário se desloca ao local do litígio e participa de ações de levantamento ocupacional.
Dentre as atribuições do cargo de Ouvidor Agrário, definidas na Portaria nº 307/2018, publicada no Diário Oficial do Estado de 16 de maio
de 2018, está o recebimento de manifestações, denúncias, reclamações, sugestões e elogios. No exercício em análise, a Ouvidoria
realizou 517 atendimentos referentes a conflitos fundiários, urbanos e rurais, dos quais, 90 encontram-se pendentes de resolução.
O Ouvidor Agrário, em parceria com a Diretoria de Colonização e Assentamentos - Dicoa, participou de uma vistoria para levantamento
ocupacional em 262 lotes, sendo 172 localizados no Polo Produtivo Passarão e 90, no Município de Normandia. No exercício regular de
suas atribuições, a Diretoria de Colonização e Assentamento deste Instituto realiza vistorias urbanas e rurais para fins de instrução de
processos de Regularização Fundiária, que alcançaram o total de 311 no exercício de 2019, além de levantamentos socioeconômicos, que
atingiram o resultado de 79 famílias atendidas.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:

2345-Implementação da Política de Reforma Agrária e Regularização
Fundiária Estadual
Atividade
18301-Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima
Família Atendida
Família

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Boa Vista

527,00
Total:

527,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1.500,00

527,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
35,13

Análise da Meta Física:
Preliminarmente, cabe mencionar que a meta física prevista nesta Avaliação não corresponde à meta física prevista no PPA para o
exercício em comento. Tal equívoco se justifica pela ausência de atualização da meta quando da elaboração do Plano Anual de Trabalho PAT.
A meta física prevista para o exercício era de 300 famílias atendidas, portanto, o resultado efetivamente alcançado foi de 175,67%, o qual
também se enquadra na classificação "Altamente Deficiente", mas por superar significativamente a meta prevista.
A superação da meta ocorreu em virtude da realização de levantamento situacional em área de interesse social, a Gleba Murupu,
destinada a pequenos agricultores familiares, que resultou no atendimento de 172 famílias.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

ESTUDOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS,
DIAGNÓSTICOS E LICENCIAMENTO
AMBIENTAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE
POLÍTICA DE REFORMA AGRÁRIA E
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ESTADUAL

0

Não houve realização de
nenhuma das tarefas que
efetivam a medida, pois a
atividade da Diretoria
responsável pela execução da
Ação se concentrou na
realização de vistorias e
levantamentos situacionais. A
medida se revelou
prescindível à execução da
Ação, razão pela qual foi
suprimida quando da
elaboração do PPA 20202023.

2

ASSENTAMENTO E REASSENTAMENTO
DE FAMILIAS

100

Foram realizados
levantamentos
socioeconômicos, bem como
vistorias técnicas para fins de
instrução de processos de
Regularização Fundiária.
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3

INSTRUÇÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS DE REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA.

66.67

Foram realizados
levantamentos
socioeconômicos, bem como
vistorias, com emissão de
parecer técnico, para fins de
instrução de processos de
Regularização Fundiária.
Contudo, não aquisição de
equipamentos, considerando
as restrições orçamentárias
ante ao grande volume de
recursos orçamentários
destinados à cobertura de
despesas de grande vulto,
como o Precatório nº
085/2016 e despesas de
exercícios anteriores, além da
vigência do Decreto de
Calamidade Financeira ao
longo de todo o exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Os índices altamente deficientes apurados se devem ao grande volume de anulações de dotações orçamentárias ocorridas no curso do
exercício, que reduziu a disponibilidade orçamentária, dos recursos provenientes de repasses do Tesouro Estadual, a 4,05% do valor
inicialmente previsto. Portanto, houve anulação de 95,95% dos recursos inicialmente previstos, na fonte 101.
Do valor anulado, R$ 301.388,00, o percentual de 69,42% foi destinado ao pagamento do Precatório nº 85/2016, que absorveu 36,38%
dos remanejamentos realizados no exercício além de ter motivado a transposição de R$ 1.276.100,00 de recursos originários de outras
Unidades Orçamentárias, para a sua regularização. O percentual de 21,93% se destinou ao pagamento de despesas com o aluguel do
imóvel em que funciona a sede do Iteraima, haja vista que o remanejamento de recursos para despesas de exercícios anteriores, atinentes
ao contrato de locação do imóvel, reduziu a dotação inicial de modo a deixar dois meses de aluguel sem cobertura orçamentária. E o
restante resultou de ajustes orçamentários em virtude do encerramento do exercício. O valor remanescente, R$ 12.720,00, foi
integralmente empenhado para o pagamento de diárias.
Na Ação em comento, também houve suplementação de crédito, no valor de R$ 145.785,59, na fonte 150, mediante excesso de
arrecadação de recursos próprios da entidade, provenientes da cobrança de taxas, de acordo com a Lei nº 1.252, de 19 de fevereiro de
2018. Desses recursos, ainda foram remanejados R$ 2.000,00, para custeio de despesas com serviços bancários, relativos à conta em
que são depositados os recursos próprios do Instituto.
Como o crédito suplementar foi efetivado no mês de novembro de 2019, ou seja, na iminência ado encerramento do exercício, não houve
tempo hábil para a execução orçamentária. No entanto, como esses recursos são computados para fins de apuração do índice COFD, o
valor deste ficou baixo, classificado como "Altamente Deficiente". Caso não houvesse o seu cômputo, o índice apurado seria de 100%.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3120-Demarcação e Titulação de Lotes em Áreas Rurais
Projeto
18301-Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima
Lote Titulado
Lote

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Boa Vista

40,00

Caracaraí

21,00

Mucajaí

27,00

Alto Alegre

13,00

Bonfim

24,00

Cantá

22,00

Iracema

13,00

Amajarí

1,00
Total:

161,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
335,00

161,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
48,06

Estado de Roraima
Preliminarmente, cabe mencionar que a meta física prevista nesta Avaliação não corresponde à meta física prevista no PPA para o
exercício em comento. Tal equívoco se justifica pela ausência de atualização da meta quando da elaboração do Plano Anual de Trabalho PAT.
A meta física para o exercício de 2019 era de 2.400 lotes titulados em 14 Municípios do Estado, portanto o resultado efetivamente
alcançado foi de 6,71% da meta prevista, classificado como "Altamente Deficiente" na Régua de Parâmetros. Esse resultado se justifica
por diversos fatores a seguir expostos:
1.A área disponível à regularização, no exercício, foi limitada àquela situada fora da faixa de fronteira, haja vista a ausência de
Assentimento Prévio, pelo Conselho de Defesa Nacional, imprescindível para a titulação de lotes localizados dentro da faixa de fronteira,
nos termos do art. 20, § 2º, da Constituição da República, e do art. 2º, I, da Lei nº 6.634/1979;
2.O exercício de 2019 transcorreu integralmente sob a vigência do Decreto de Calamidade Financeira (Decreto nº 26.404-E, de
28/12/2018), o qual foi prorrogado por mais 180 dias, mediante o Decreto nº 27.163-E, de 26 de junho de 2019. A necessidade de
contenção de despesas decorreu do alto grau de endividamento do Estado, o que ensejou, nesta Autarquia, um grande volume de
anulações de dotações orçamentárias previstas para a cobertura de despesas do exercício a fim de custear despesas de exercícios
anteriores das mais diversas, como despesas de pessoal, aluguel do imóvel sede e inadimplementos de obrigações contratuais;
3.A extinção das procuradorias autárquicas, com o advento da decisão de mérito prolatada na ADI 5262, ocasionou a remessa dos autos à
Procuradoria Geral do Estado de Roraima, cuja competência abrange todas as unidades administrativas do Poder Executivo Estadual,
para análise jurídica e emissão de parecer, o qual fundamenta a decisão do Presidente em relação à expedição ou não do título definitivo.
Vale destacar também que o Plano Plurianual para o quadriênio 2016-2019 considerou, para fins de fixação de metas físicas, glebas ainda
não transferidas ao Estado de Roraima, como aquelas situadas nos Municípios de Caroebe, Pacaraima, Rorainópolis e São João da
Baliza, São Luiz do Anauá. Destas, somente as glebas Ereu e Equador, situadas, respectivamente, em parte do Município de Pacaraima e
nos Município de Rorainópolis e São João da Baliza, foram transferidas para o Estado em 2019, porém, ainda não teve início o processo
de regularização em virtude dos destaques de áreas de interesse da União pela Superintendência de Patrimônio da União - SPU.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE TÉCNICA

100

Houve realização de
levantamentos topográficos
para fins de identificação de
áreas e análises técnicas.

2

GEOREFERENCIAMENTO NAS ÁREAS EM
INTERVENÇÃO.

100

Houve realização do serviço
de georreferenciamento e de
vistorias, com emissão de
parecer técnico.

3

TITULAÇÃO DE ÁREAS RURAIS

100

Foram emitidos pareceres
técnicos a fim de instruir
processos fundiários e foram
expedidos títulos definitivos.

4

FORMAÇÃO DE ESTRUTURA
INSTITUCIONAL

0

Não houve aquisição de
veículos e equipamentos, haja
vista a vigência do Decreto de
Calamidade Financeira ao
longo de todo o exercício. Em
razão do alto índice de
endividamento, uma parte
significativa do orçamento do
Instituto foi realocada para
cobertura de despesas de
exercícios anteriores.

5

CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR

33.33

Houve treinamentos internos,
sem ônus para o Instituto.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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Os índices apurados se justificam pelo grande volume de anulações de dotações para atender despesas do Programa Apoio
Administrativo, a exemplo do precatório nº85/2016 e das despesas com locação do imóvel onde funciona a sede do Iteraima. Por outro
lado, houve uma suplementação por excesso de arrecadação nos recursos próprios, a qual foi efetivada no mês de novembro de 2019, ou
seja, na iminência do encerramento do exercício, logo, não houve tempo hábil para a sua execução.
Ainda no primeiro semestre de 2019, os recursos decorrentes de repasses do Tesouro Estadual, que representaram 90,51% das dotações
previstas até o mês de novembro, foram reduzidos a menos da metade, por conta dos remanejamentos para atender às despesas com o
pagamento do precatório supracitado, no valor de R$ 3.012.595,08. Ao todo, foram anulados R$ 281.483,13 da Ação, dos quais, R$
234.803,13 destinaram-se ao Precatório, R$ 40.000,00, ao aluguel e o restante foi motivado por ajustes orçamentários por ocasião do
encerramento do exercício.
O valor empenhado, R$ 60.289,41, corresponde a 71,61% dos recursos disponíveis para execução, na fonte 101, após os
remanejamentos. Desse valor, R$ 43.628,48 foram utilizados para aquisição de passagens aéreas ao Estado do Paraná, viagem em que o
Presidente do Instituto acompanhou o Governador em visita a cooperativas agroindustriais, e a Brasília, viagens para participar de
audiências públicas sobre a transferência de glebas ao Estado de Roraima e outras viagens para tratar de assuntos de interesse do
Instituto e do Estado de Roraima. O restante das despesas empenhadas se destinou ao pagamento de diárias, abastecimento de veículos
e serviços de gerenciamento de frota, além de pagamento de diárias mediante reconhecimento de dívidas, portanto, originárias do
exercício anterior.
O saldo remanescente, no valor de R$ 23.907,46, resultou dos estornos de saldos de empenhos em virtude do encerramento do exercício,
a exemplo das despesas com passagens aéreas, haja vista que o empenho do contrato foi global e não houve a necessidade de executálo integralmente. E também houve devolução de diárias concedidas ao Presidente do Instituto, ante a sua renúncia expressa ao direito de
percebê-las.
Quanto à suplementação de crédito por excesso de arrecadação, no valor de R$ 795.785,59, desse valor, R$ 650.000,00 advieram da
alienação de imóveis, constituindo, portanto, receita de capital, visto que um título definitivo foi pago a vista, e R$ 145.785,59, são
provenientes da cobrança de taxas pela prestação de serviços técnicos, logo, classificadas como receitas correntes.
Conforme já explanado, não houve tempo hábil para execução, mas, no orçamento de 2020, houve a previsão orçamentária de recursos
oriundos da fonte 150 (Recursos próprios da entidade), em valor mais compatível com a realidade do órgão, considerando a estimativa de
arrecadação tributária e os valores a receber decorrentes da expedição de títulos definitivos cuja carência trienal se esgotará no referido
exercício. Os recursos próprios serão utilizados para aquisição de veículos e equipamentos de informática.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3512-Gestão e Regularização de Áreas /Imóveis de Propriedade do Estado
Projeto
18301-Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima
Lote Regularizado
Lote

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Boa Vista

79,00
Total:

79,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
800,00

79,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
9,88

Análise da Meta Física:
Preliminarmente, cabe mencionar que a meta física prevista nesta Avaliação não corresponde à meta física prevista no PPA para o
exercício em comento. Tal equívoco se justifica pela ausência de atualização da meta quando da elaboração do Plano Anual de Trabalho PAT.
A meta prevista era de 1.937 lotes regularizados, logo, o índice efetivamente alcançado foi de 4,08%. Esse resultado aquém da meta
prevista se deve à conjunção de vários fatores, quais sejam:
1.A remessa dos autos à Procuradoria Geral do Estado - PGE, cuja competência para representação e consultoria jurídica abrange todos
os órgãos do Estado, para análise e emissão de parecer jurídico, o que antes era feito no próprio Instituto até o julgamento da ADI 5262,
em que o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 101-A da Constituição Estadual, que incumbia a competência para a representação
judicial e extrajudicial dos órgãos da Administração Indireta aos profissionais do corpo jurídico de seus respectivos quadros. Essa alteração
no fluxograma, por conseguinte, ocasionou o prolongamento do período de tramitação processual.
2.Os equipamentos de medição e demarcação topográfica encontram-se deteriorados pelo tempo de uso e apresentaram defeitos,
reduzindo a capacidade operacional do órgão. No exercício em comento, considerando a vigência do Decreto de Calamidade Financeira e
a necessidade de realocação de recursos para atendimento a despesas de grande vulto, a saber, o Precatório nº 085/2016, no valor de R$
3.012.595,08, e as despesas de exercícios anteriores, não houve dispêndios com investimentos. Ademais, as receitas de capital auferidas
diretamente pelo Instituto foram incorporadas ao orçamento mediante suplementação por excesso de arrecadação somente no mês de
novembro, não havendo, portanto, tempo hábil para a sua execução. Todavia, a perspectiva para o exercício de 2020 é diferente,
considerando a recuperação do equilíbrio fiscal por meio da progressiva redução do estoque da dívida e as receitas próprias da entidade.
3.E, por fim, o atraso na aprovação de Projetos de Parcelamento do Solo pela Prefeitura Municipal de Boa Vista, fato que obstou à
regularização de 1.400 lotes urbanos no Bairro Pedra Pintada e 250 lotes, no Bairro Nova Esperança.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

ANÁLISE JURÍDICA DA ÁREA EM
INTERVENÇÃO

100

Foram realizadas vistorias
técnicas imobiliárias para fins
de instrução de processos de
Regularização Fundiária
Urbana.
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2

ANÁLISE E EXECUÇÃO TÉCNICA DA ÁREA
EM INTERVENÇÃO

100

Foram realizados serviços de
demarcação topográfica em
lotes localizados nos Bairros
dos Estados, Senador Hélio
Campos, Cidade Satélite,
Caranã e Liberdade, todos no
Município de Boa Vista.

3

REGISTRO CARTORÁRIO E DIVULGAÇÃO

100

Houve registros de áreas
desapropriadas,
desmembramentos e
remembramentos de lotes,
além de retificações de
matrículas.

4

REGULARIZAÇÃO

100

Foram realizadas Ações de
Regularização Fundiária,
houve saneamento de
processos e regularização de
79 lotes urbanos.

5

GESTÃO DE BENS IMÓVEIS

66.67

Criação de Banco de Dados
de bens imóveis que
compõem o patrimônio do
Estado de Roraima e
identificação de bens imóveis
de propriedade do Estado.

6

INFRAESTRUTURA DE SUPORTE
TÉCNICO.

0

Não foi possível a aquisição
de máquinas e equipamentos,
haja vista que o exercício
transcorreu, inteiramente, sob
a vigência de um Decreto de
Calamidade Financeira. A
necessidade de
remanejamentos de recursos
orçamentários para atender às
despesas de exercícios
anteriores a fim de reduzir o
estoque de dívidas do Instituto
e a suplementação
orçamentária por excesso de
arrecadação de recursos
próprios efetivada na
iminência de encerramento do
exercício também
contribuíram para frustrar a
execução da tarefa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O índice apurado para o PPD se justifica pelo grande volume de anulações de dotações orçamentárias para suplementação das dotações
destinadas ao pagamento de precatório e à cobertura de despesas com a locação do imóvel onde funciona a sede do Iteraima.
O valor anulado no curso do exercício atingiu o montante de R$ 316.200,00, equivalente a 97,59% da dotação inicialmente prevista. Dos
recursos anulados, o valor de R$ 85.430,00 estava alocado nas rubricas que atendem às despesas com serviços de tecnologia e às
despesas de capital. No exercício em análise, não havia viabilidade para despesas dessa natureza em razão do alto grau de
endividamento, mais de R$ 1,3 mi foram remanejados para pagamento de despesas de exercícios anteriores, e mais de R$ 1,7 mi, foram
remanejados para o pagamento do precatório nº 085/2016, no valor de R$ 3.012.595,08, o qual ainda ensejou a abertura de crédito
suplementar por transposição de recursos de outras unidades orçamentárias.
O saldo remanescente após as anulações foi integralmente empenhado para pagamento de diárias devidas em razão de Ações de
Regularização no Município de Rorainópolis e da realização de vistorias.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3516-Construção da Sede do ITERAIMA
Projeto
18301-Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima
Prédio Construído
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
1,00

0,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00
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Esta Ação foi incluída no Plano Plurianual sem uma perspectiva real para a sua execução. Entretanto, a precariedade das instalações do
prédio em que o Iteraima estava sediado, à época da elaboração deste Plano, e a possibilidade, ainda que muito remota, de surgir uma
oportunidade para a construção da sede própria, levaram à sua inclusão na programação orçamentária, em dois exercícios, 2017 e 2019.
Contudo, a oportunidade que se esperava não emergiu em nenhum dos exercícios nos quais a Ação estava prevista. Especialmente em
2019, a situação econômica do Estado, sob a vigência de um Decreto de Calamidade Financeira, não era propícia para realização de
obras, haja vista a necessidade de recuperar o equilíbrio das contas públicas.
Os recursos que estavam alocados para a execução desta Ação foram remanejados para o pagamento do Precatório nº 085/2016 e para
suprir a dotação destinada ao pagamento de aluguel do prédio sede do Instituto.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Construção da nova sede do ITERAIMA

0

A Ação não foi executada
devido às limitações
orçamentárias e financeiras
que demandaram a alocação
de recursos para atender às
despesas de exercícios
anteriores e outras despesas
de caráter obrigatório, a
exemplo do Precatório nº
085/2016.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Esta Ação foi incluída no Plano Plurianual sem uma perspectiva real para a sua execução. Entretanto, a precariedade das instalações do
prédio em que o Iteraima estava sediado, à época da elaboração deste Plano, e a possibilidade, ainda que muito remota, de surgir uma
oportunidade para a construção da sede própria, levaram à sua inclusão na programação orçamentária.
Contudo, a oportunidade que se esperava não surgiu, e os recursos alocados na Ação, R$ 10.000,00, foram remanejados para atender às
despesas com a locação do imóvel em que funciona a sede do Instituto e ao pagamento do Precatório nº 85/2016, que demandou a
movimentação de uma quantia imódica de recursos orçamentários para a sua regularização.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

02-Crescimento Sustentável
Finalístico
42-Inovação Tecnológica nas Telecomunicações
Garantir a prestação dos serviços de telecomunicações de forma contínua, primando pela inovação
tecnológica.
População do Estado
21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
INDICADORES

Descrição

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Anual

Percentual

113.69

100

100

Taxa de
Localidades
Atendidas

Apurado
2019

Data Apuração

0,00

31/12/2019

Fórmula: Número
de localidades
atendidas ao ano
com os serviços /
total de
localidades
existentes no
estado X 100
Fonte:
DETEL/SEINF

Análise de Indicadores do Programa:
Não houve atualização dos indicadores em razão da contenção de gastos impostas por decreto governamental, o que priorizou demandas
mais urgentes.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Não houve rcomendações.

Análise da Execução Financeira:
Com a priorização das despesas em razão de contenção de gastos impostas por Decreto Governamental, o Programa não teve um bom
desempenho, apresentando um índice altamente deficiente na relação ao previsto (planejamento) e ao executado, comprometendo assim,
a eficácia do Programa.

Avaliação dos resultados:
Os resultados ficaram aquém do esperado, demonstrando ineficácia do Programa e não atendendo o objetivo proposto.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

As demandas dentro do Programa para o exercício em análise foram restritas, e mesmo assim
ainda houve remanejamento de parte dos recursos.

Participação Social:

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2413-Fortalecimento de Redes de Radiocomunicações do Estado
Atividade
21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
Comunidade Atendida
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
10,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
10,00

Análise da Meta Física:
A realização da Meta Física ficou abaixo do previsto em razão da necessidade de remanejamento parcial dos recursos para complementar
despesas emergenciais surgidas no decorrer do exercício.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Suporte aos laboratórios de
radiocomunicação, através da aquisição de
materiais e equipamentos para expansão e
manutenção dos rádios.

30

Pagamento de taxas de
fiscalização - FISTEL dos
serviços de retransmissão de
televisão e rádio.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
No decorrer do exercício em análise houve a necessidade de remanejamento parcial dos recursos para complementar despesa surgidas
no referente exercício, o que resultou e um índice Altamente Deficiente na apuração do PPD e COFD.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

02-Crescimento Sustentável
Finalístico
43-Execução de Obras Públicas e Urbanismo
Dotar os Espaços Públicos com Infraestrutura Adequada.
População do Estado
21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
INDICADORES

Descrição

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Anual

Percentual

25

95

95

Taxa de Projetos
Concluídos

Apurado
2019

Data Apuração

0,00

31/12/2019

Fórmula: Número
de projetos
concluídos /
número de
projetos previstos
x 100
Fonte:
DEO/SEINF

Análise de Indicadores do Programa:
o Programa atende Ações com duas unidades de medidas diferentes, o que impossibilita a apuração do Indicador.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Não há recomendações.

Análise da Execução Financeira:
Os recursos orçamentários previstos para cada Ação dentro do Programa foram compatíveis com as metas previstas.
Durante a execução, ouve um reforço orçamentário em Ações específicas do Programa, provenientes de Ações de outros Programas,
porém, também ouve uma supressão de recursos dentro do Programa em análise, por meio de remanejamento para atender outras
demandas.
A pesar dessas movimentações, podemos considerar que o Programa teve um bom desempenho, alcançando o objetivo proposto quanto
ao Planejamento, mesmo dentro das limitações, como pode ser observado pelo índice de 84,35% apurado no PPD (planejamento),
considerado 'Bom'.
Já na execução orçamentária, o Programa apresentou um índice não tão favorável, mas que não prejudicou o desempenho do Programa.
O índice de 74,92% apurado no COFD (execução), considerado 'Regular', deu-se em razão do atraso no início da execução de alguns
Convênios.

Avaliação dos resultados:
No Exercício em análise, algumas Ações dentro do Programa não tiveram suas metas realizadas em razão da restrição de recursos, face
as dificuldades financeiras enfrentadas pelo Estado.
Mesmo com essas restrições, a efetividade do Programa não foi prejudicada, tendo por tanto, alcançado o objetivo proposto.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Financeiras

Restrições orçamentárias/financeiras impostas por Decreto governamental.

Participação Social:
O Programa não possui mecanismos para participação social.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:

2414-Reforma de Prédios Públicos
Atividade
21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
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Produto:
Unidade de Medida:

Prédio Reformado
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
2,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
50,00

Análise da Meta Física:
A meta prevista não foi realizada conforme planejado por falta de tempo hábil para a tramitação dos documentos referente à contratação
dos serviços, gerando um índice considerado Deficiente.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Reformar o Prédio da SEINF

50

Contratação de empresa
especializadas para execução
de serviços de reforma da
Secretaria de Estado da
Infraestrutura-SEINF.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Apesar de Meta Física não atingir a sua totalidade, de acordo com PPD e COFD a execução da Ação alcançou um índice totalmente
satisfatório.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3342-Elaboração e Gestão de Projetos de Obras Públicas
Projeto
21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
Projeto Elaborado
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
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Não houve realização de metas físicas no período.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Elaborar Projeto para construção de prédio.

0

Não houve execução da
medida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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Não houve execução financeira, o que ocasionou um Índice Altamente Deficiente apresentados no PPD e COFD.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3467-Construção de Prédios Públicos
Projeto
21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
Prédio Construído
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
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
O índice Altamente Deficiente foi em razão da não execução das Metas.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Construção de Prédio.

0

Não houve execução da
medida dentro da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira dentro da Ação apresentando índices Altamente Deficientes apurados no PPD e COFD.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3536-Obras de Infraestrutura Urbanística
Projeto
21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
Obra Realizada
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Boa Vista

3,00
Total:

3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
2,00

3,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
150,00

Análise da Meta Física:
O índice Deficiente apresentado com relação a execução da Meta Física, deu-se em razão da necessidade de redirecionamento dos
recursos para atender despesas não executadas no exercício anterior.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Promover a melhoria da infraestrutura
urbanística.

48.58

Construção de Praça
Poliesportiva na comunidade
Trairão no Município de
Amajarí - RR - CONVÊNIO n°
172/DPCN/2016.
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2

Reconhecer dívida

100

Reconhecimento de dívida
referente à contratação de
empresa em serviços de
limpeza, remoção de entulhos
e galhadas, demolições,
melhoria de acesso e
estacionamentos de terrenos
de órgãos públicos,
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 e demais demandas
necessárias para o completo e
bom desempenho dos
trabalhos, 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. LOTE I e II

3

Reconhecer dívida.

100

Reconhecimento de dívida
referente à execução de
obras de engenharia, visando
a melhoria da infraestrutura do
Complexo Esportivo
Canarinho - C.R Nº 0348.43505/2010.

4

Reajustamento.

82.97

Reajustamento referente à
execução de obras de
engenharia, visando a
melhoria da infraestrutura do
Complexo Esportivo
Canarinho no Estado de
Roraima - C.R Nº 0348.43505/2010.

5

Obras de Infraestrutura Urbanística

60

Contratação de empresa
especializada em 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 e demais demandas
necessárias para o completo e
bom desempenho dos
trabalhos, 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 - Lote I e II.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
No decorrer do exercício em análise, surgiram metas não previstas, mas necessárias ao desenvolvimento do Estado e ao bem estar da
população, sendo portanto necessário a realocação de recursos para atendimento da Ação, o que gerou o Índice Altamente Deficiente no
PPD (planejamento).
Ocorre que, por questões administrativas na tramitação dos procedimento licitatório, não houve tempo hábil para a execução, o que
resultou na apuração de um índice Regular do COFD (execução).

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3537-Ampliação de Prédios Públicos
Projeto
21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
Prédio Ampliado
Unidade
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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
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Não houve execução da Meta Física em virtude da necessidade de remanejamento total dos recursos para complementar despesas
surgidas no decorrer do exercício, ocasionando um índice Altamente Deficiente.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Proceder a Ampliação do Estacionamento do
Prédio da SEINF.

0

Não houve realização de
atividades no período.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira dentro da Ação.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

02-Crescimento Sustentável
Finalístico
47-Geração de Energia Elétrica
Ampliar a Capacidade de Geração de Energia Elétrica.
População do Estado
21501-Companhia Energética de Roraima
INDICADORES

Descrição

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Anual

Percentual

8.78

9.5

9.5

Taxa de
crescimento da
capacidade de
geração de
energia elétrica
em MW/h

Apurado
2019

Data Apuração

0,00

31/12/2019

Fórmula:
Capacidade de
geração de
energia elétrica
instalada em
relação a
capacidade de
energia elétrica a
ser gerada X 100.
Fonte: CERR

Análise de Indicadores do Programa:
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.
Em 1º de abril de 2019 o Governo do Estado entregou a PCH Jatapu para ser gerida pela Roraima Energia, impossibilitando a mensuração
do
programa.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Não há recomendações a serem feitas.
SEINF: Não há recomendações

Análise da Execução Financeira:
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.
Em abril de 2019 o Governo do Estado entregou a PCH Jatapu para ser gerida pela Roraima Energia, diante do exposto a despesa foi
somente em relação a diárias da Diretoria Técnica para tratar a assuntos relacionados a área.
SEINF: No exercício em análise não houve execução de metas dentro da Ação.

Avaliação dos resultados:
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.
SEINF: Não houve execução, portanto não tem como avaliar os resultados.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

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

Participação Social:
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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.
SEINF: Não existe mecanismo de participação da sociedade.
.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2407-Geração de Energia Hidroelétrica
Atividade
21501-Companhia Energética de Roraima
Energia Hidroelétrica Gerada
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
27.299,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
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.
Em abril de 2019 o Governo do Estado entregou a PCH - Jatapu para ser gerido pela Roraima Energia, diante do exposto a CERR não
desenvolveu a ação Geração de Energia Hidroelétrica.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

1

Operacionalização de Usina Hidroelétrica.

0

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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.
Em abril de 2019 o Governo do Estado entregou a PCH Jatapu para ser gerida pela Roraima Energia, diante do exposto a despesa foi
somente em relação a diárias da Diretoria Técnica para tratar a assuntos relacionados a área.

142

Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

02-Crescimento Sustentável
Finalístico
48-Transmissão, Distribuição e Comercialização de Energia Elétrica
Garantir a Manutenção, a Ampliação e a Comercialização dos Sistemas de Transmissão e Distribuição
de Energia Elétrica no Interior do Estado.
População do Interior do Estado
21501-Companhia Energética de Roraima
INDICADORES

Descrição

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Anual

Percentual

82.44

89

89

Taxa de
Domicílios
Atendidos com
Energia Elétrica
no Interior do
Estado

Apurado
2019

Data Apuração

0,00

31/12/2019

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

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.
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:
Com referência a Ação pela qual a CERR é responsável, não há recomendações a serem feitas.
SEINF: Com referencia a Ação pela qual a SEINF é responsável, não há recomendações a serem feitas.

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.
Diante da determinação a CERR não desenvolveu as ações do programa impossibilitando a mensuração.
SEINF: A SEINF é responsável apenas por uma Ação dentro do Programa, não sendo possível fazer análise da execução do Programa.
No que se refere à Ação, o desempenho foi considerado satisfatório. Houve suplementação de recursos provenientes da celebração de
convênios e de remanejamento de outras Ações que não foram executadas, o que resultou no PPD (relação entre dotação inicial/final)
Altamente Deficiente devido à ultrapassagem da meta financeira inicialmente prevista. Já o resultado do COFD (relação entre
empenhado/dotação final), se mostrou regular atingindo os resultados esperados.

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.
Diante da determinação a CERR não desenvolveu as ações do programa impossibilitando a mensuração.
SEINF: Os resultados alcançados na Ação são considerados satisfatórios, uma vez que possibilitou a expansão da infraestrutura
energética do Estado, ofertando energia segura e de qualidade, proporcionando benefício a um maior número de pessoas.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

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.

Participação Social:
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SEINF: Não existe mecanismo de participação da sociedade por parte da SEINF.

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
Projeto
21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
Rede Elétrica Expandida
Quilômetro

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

32,00
Total:

32,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
164,00

32,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
19,51

Análise da Meta Física:
Apesar de possuir um índice de 19,51%, considerado Altamente Deficiente, as metas vem sendo executadas na medida do possível de
forma satisfatória, uma vez que os recursos a elas destinados são federais oriundos de convênios firmados entre os Governos Federal e
Estadual.

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.

100

Convênio n° 070 /PCN/2016
referente à serviços de
eletrificação rural nas vicinais
1,2,3 PA Ajanarí e vicinal 2
Campos Novos no Município
de Iracema/RR.

2

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
localizada na BR-174, no
município de Iracema¿RR.

3

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 e
Construção de SE rebaixadora
de 5 MVA - 34,5/13,8 KV,
localizada no entroncamento
da RR - 325 e vicinal 07, no
município de Mucajaí.

4

Reconhecer dívida.

100

Reconhecimento de dívida
referente à 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.
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5

Reconhecer dívida.

100

Reconhecimento de dívida
referente à construção de
48,43 km de linha de
subtransmissão na tensão de
34,5 KV , localizada na Vila
Equador, no município de
Rorainópolis ¿ RR.

6

Devolução de Recursos.

100

Devolução de recursos
referente ao convênio n°
062/2015 /PCN - Serviços de
Eletrificação Rural
compreendendo substituição
de estruturas em postes de
madeira por estrutura de poste
em concreto tipo DT nas
vicinais 24,25,27 e 29 no
Município de São João da
Baliza-RR.

7

Ampliação do sistema de transmissão e
distribuição de energia elétrica.

100

Convênio n° 069 /PCN/2016 referente à serviços de
eletrificação rural nas vicinais
9 e 25 no município de
Mucajaí/RR.

8

Ampliação do sistema de transmissão e
distribuição de energia elétrica.

99.77

Convênio n° 111/SUDAM/16 referente à serviços de
eletrificação rural compreendendo substituição
de estruturas em postes de
madeira por estruturas de
poste em concreto tipo DT,
nas vicinais 28, 29, 31 e 32, e
Vicinal 1 e 2 INCRA, no
município de São João da
Baliza/RR.

9

Ampliação do sistema de transmissão e
distribuição de energia elétrica.

100

Convênio n° 127 /PCN/2016 referente à serviços de
eletrificação rural nas vicinais
9 e 15 e vicinal Nova colina no
município de Rorainópolis/RR.

10

Ampliação do sistema de transmissão e
distribuição de energia elétrica.

100

Convênio n° 042/SUDAM/15 referente à serviços de
eletrificação rural
compreendendo construção
de rede em média tensão e
baixa tensão incluindo
subestações em estruturas de
poste em concreto tipo DT,
nas comunidades Paruê, Nova
Vida I, Nova Vida II e Flexal,
no município de Uiramutã/RR.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O índice Altamente Deficiente apurado no PPD (Planejamento) se deu em função da captação de recursos através de celebrações de
convênios com entes da federação e, ainda, com a abertura de créditos por superávit na apuração do balanço, que possibilitou a
implementação das metas previstas. A execução financeira, de acordo com o índice Ótimo apurado no COFD, ficou dentro do esperado.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2410-Comercialização de Energia Elétrica
Atividade
21501-Companhia Energética de Roraima
Energia Elétrica Comercializada
Mega Watt-Hora

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada

197.254,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
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CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

2

Outras Despesas.

0

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica,
Diante da determinação a CERR não desenvolveu as ações previstas no programa.
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ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

02-Crescimento Sustentável
Finalístico
49-Infra-estrutura do Saneamento Básico
Assegurar a Oferta de Água de Boa Qualidade e Ampliar o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto
Sanitário.
População do Estado
20501-Companhia de Águas e Esgotos de Roraima
INDICADORES

Descrição

Taxa de
Atendimento de
Esgoto Sanitário
do Estado

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Apurado
2019

Data Apuração

Anual

Percentual

28

75

35

58,00

13/03/2020

Anual

Percentual

79.91

80.55

80.02

81,67

13/03/2020

Anual

Percentual

36

97

45

74,19

13/03/2020

Anual

Percentual

98.92

99.84

99.08

99,66

13/03/2020

Fórmula: Número
de Habitantes
Atendidos com
Esgoto Sanitário /
Número Total da
População do
Estado x 100
Fonte: CAER
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
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
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

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 está em 81,67%, em áreas urbanas esse indicador atingiu 99,66%, A taxa de 58% de
Atendimento de Esgoto Sanitário no Estado é relativamente baixa, se levarmos em conta que na área urbana do Estado, este índice sobe
para 74,19%. 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 2020.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
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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: Não há recomendações uma vez que a mesma atende seus objetivos.

Análise da Execução Financeira:
Já a alguns anos a Caer vem prevendo e executando sua programação orçamentaria apenas com recursos próprios (fonte 150), sendo
assim, em 2019 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, bem como expansão da rede de
distribuição de água, dentre outros, que propiciaram a ampliação dos sistemas operados pela CAER.
SEINF:
Com relação à Ação executada pela SEINF, pode-se considerar o seu desempenho excelente, uma vez que alcançou um índice de
105,26% na realização das metas.
Foram destinado recursos em ordem suficiente para que fossem executadas as ações pactuadas, sendo que parte da suplementação de
recursos é proveniente da apuração do superávit e convênio firmados, ocasionando um Índice de 94,21% considerado ótimo gerado pelo
PPD (relação dotação inicial/final - planejamento).
No que se refere à execução, o índice apuração do COFD (relação empenhado/dotação final) foi de 83,22%, considerado Bom, a
execução da Ação alcançou um índice totalmente satisfatório.

Avaliação dos resultados:
Diante dos Desafios e face a questão de contingenciamento ou mesmo falta de transfêrencia 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 2019 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 evolução crescente das taxas
de atendimento dos serviços ofertados.
SEINF: As obras de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário 4ª e 5ª etapa estavam previsto para serem concluídas até dezembro
de 2019, porém, devido as dificuldade na liberação de recursos somente à 5ª etapa obteve êxito na sua conclusão, restando somente a 4ª
etapa com o término previsto para o mês julho de 2020.
Após a conclusão de todas as etapas, a previsão é que a cidade de Boa Vista tenha uma cobertura de 93% de área urbana atendida pelo
sistema de coleta e tratamento de esgoto. Estas obras irão permitir que as residências e estabelecimentos comerciais desativem as fossas
negras e se interliguem na rede pública de esgoto, tendo desta forma um adequado tratamento das águas residuais.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Financeiras

Durante o PPA, 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.

Orçamentárias

Ao não se atingir a meta de arrecadação, alguns projetos não foram executados em sua
totalidade e outros nem mesmo iniciados.

Participação Social:
A CAER, ao longo do PPA e de sua história, tem estado ininterruptamente junto a todas as camadas sociais para ouvi-las em seus anseios
mais prioritários. Inclusive, com participação assídua em audiências publicas, promovidas pelo governo do estado no âmbito do PPA. A
CAER tem estabelecido ao longo de sua experiência em saneamento, diversos instrumentos de captação destes anseios. Além de
mantermos um site institucional que serve de canal direto e aberto a sugestões enviadas pela população em geral, a CAER também
mantém em sua estrutura um canal de atendimento através de linha 0800, um setor de ouvidoria em sua estrutura organizacional, utiliza as
redes sociais (instagram, facebook, etc) para divulgar suas ações e implantou totens no setor de atendimento para melhorar e agilizar o
atendimento ao cliente.
SEINF: Não existe mecanismo de participação da sociedade.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2181-Fortalecimento e Desenvolvimento Institucional do Saneamento Básico
Atividade
20501-Companhia de Águas e Esgotos de Roraima
Ação Implementada
Percentual
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META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

2,00
Total:

2,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
25,00

2,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
8,00

Análise da Meta Física:
Apesar do baixo desempenho, do total de previsto para ser implementado, a Companhia direcionou esforços no Fortalecimento, melhoria e
gestão do ambiente coorporativo

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Fortalecimento, Desenvolvimento e Gestão de
Tecnologia da Informação

5

Implantação de sistema de
monitoramento por câmera de
vigilâcia

2

Fortalecimento, Melhoria e Gestão do
Ambiente Coorporativo

11.21

AQUISIÇÃO DE 8
MOTOCICLETAS TIPO "
STREET" MARCA YAMAHA/
FACTOR 150ED/2019/2020

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A CAER centrou seus esforços na aquisição de motocicletas para fortalecer seus serviços aos usuários.
OBS: A CAER não utiliza o sistema FIPLAN, pois possui programa proprio e independete para operacionalizar a execução financeira.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2292-Racionalização do Consumo de Água
Atividade
20501-Companhia de Águas e Esgotos de Roraima
Volume de Água Economizado
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
5,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
A meta física para esse produto não foi atingida no período, pois não foi possível desenvolver todas as ações importantes, que influenciam
o resultado da meta física e consequentemente no controle das perdas.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Micromedição e Aferição

0

NÃO HOUVE ATIVIDADE
REALIZADA PARA ESTA
MEDIDA

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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Reduzindo 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 vem trabalhando para equalizar ações para que no
próximo exercício a meta física seja realizada.
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
Projeto
20501-Companhia de Águas e Esgotos de Roraima
Domicílio Abastecido
Unidade

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

121.224,00
Total:

121.224,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada

110.000,00

121.224,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
110,20

Análise da Meta Física:
Nesta ação, nota-se que foi superada a meta prevista no PAT para o exercício. Desta forma consegui-se acompanhar o crescimento
vegetativo, beneficiando ainda diversas famílias no Estado com a disponibilidade de água potável nas suas residências.A CAER atente
inclusive comunidades as quais não ocorre cobrança de tarifa, para efeito de faturamento.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

4

Ampliação dos Sistemas de Captação de água

31.82

FORAM PERFURADOS E
INSTALADOS 05 POÇOS NO
ESTADO, OS QUAIS E
BENEFICIARAM COM AGUA
POTÁVEL A POPULAÇÃO
RESIDENTE NA CAPITAL (02
POÇOS) E NO INTERIOR (05
POÇOS).

5

Melhoria nos Sistemas de abastecimento de
água

39.88

FORAM ADQUIRIDOS,
INSTALADOS E/OU
SUBSTITUIDOS DIVERSOS
EQUIPAMENTOS PARA
SISTEMAS, TAIS COMO:
CONJUNTO MOTOBOMBAS
SUBMERSAS, MOTOR DE
ALTO DESEMPENHO DE
300CV PARA A ETA.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A CAER se empenhou especificamente na aplicação de recursos próprios para a reposição de equipamentos para sistemas, aquisição de
bombas, a serem utilizados melhoriado sistema de água e fazer face à maior oferta da mesma, disponibilizada com a implementação do
projeto de otimização do sistema de abastecimento de água de Boa Vista, executado pelo Governo do Estado através da SEINF. Neste
sentido, a CAER teve que concentrar seus esforços de forma compatível com a arrecadação tarifária, o que foi prejudicada pontualmente
pela escassez de recursos e descontinuidade decorrentes do nível de inadimplência dos usuários dos serviços.
Obs.: A CAER não utiliza o sistema FIPLAN, pois possui um programa independente para operacionalizar a execução financeira.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3243-Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgoto Sanitário
Projeto
20501-Companhia de Águas e Esgotos de Roraima
Domicílio Atendido
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

83.547,00
Total:
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
60.000,00

83.547,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
139,24

Análise da Meta Física:
Nota-se que a meta prevista para o produto foi superada, pois foi possível desenvolver as ações importantes, resultando assim na meta
física prevista e consequentemente na população atendida. Importante ressaltar as ações desenvolvidas pela SEINF, as quais
contribuíram diretamente para a expansão da rede de coletora de esgoto em Boa Vista. De acordo com relatório enviado pela SEINF a
CAER, foram executados 22.479,06 quilômetros de rede de esgoto em 2019, consequentemente influenciado no aumento do número de
domicílios atendidos com esgoto sanitário.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

5

Melhoria no sistema de coleta de esgoto

0

NÃO TEVE ATIVIDADE
DESENVOLVIDA PARA
ESSA MEDIDA

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Além da CAER não ter recebido recursos do governo do Estado para aumento de capital, não houve investimentos com recursos próprio
da CAER em esgoto sanitário.
Ação:

3452-Elaboração, Execução e Gestão de Projetos de Infra-Estrutura em
Saneamento Básico em Áreas Urbanas e Rurais
Projeto
21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
Rede Distribuída
Quilômetro

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Boa Vista

20,00
Total:

20,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
19,00

20,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
105,26

Análise da Meta Física:
A Meta Física Prevista x Meta Física Realizada alcançou um índice de 105,26%, considerado ótimo atingindo seu objetivo.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Ampliar o Sistema de água e coleta de
esgotamento Sanitário.

63.94

Serviços de construção de
castelo d`água 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

Reconhecer dívida.

100

Reconhecimento de dívida
referente à serviços de
construção de castelo d"água
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.
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3

Ressarcimento de Recursos.

100

Ressarcimento de recursos
referente ao Termo de
Compromisso n° 399/11/PAC Ampliação do Sistema de
Abastecimento de Água na
sede de Pacaraima-RR.

4

Indenização.

100

Indenização referente à
desapropriação de 01 (um)
terreno situado na Rua
Manoel Felipe, esquina com a
Rua Heráclito Cavalcante,
Bairro Cambará, para
construção de estação
elevatória de esgoto que fará
parte do conjunto da obra de
ampliação do sistema de
esgotamento sanitário de Boa
Vista, pertencente a Sra.
Vesta Lucas de Souza, CPF
N° 092.552.142-68.

5

Reconhecer dívida.

100

Reconhecimento de dívida
referente à Obra de
Ampliação do Sistema de
Esgotamento Sanitário de Boa
Vista - RR - 5° Etapa. CT: Nº
408.689-57/2013MCIDADE/CAIXA.

6

Devolução de Recursos.

100

Devolução de Recursos no
Sistema FIPLAN referente a
redução de metas do CT.
350.778-96/2011- Ampliação
da SAA, no Bairro Cidade
Satélite.

7

Assegurar a oferta de água de boa qualidade
e ampliar os sistemas de coleta e tratamento
de esgotos em áreas urbanas e rurais.

50.39

Ampliação do serviços de
ampliação da SAA, no Bairro
Cidade Satélite - PAC 2 - CT
Nº 0350.778-96/2011 MCIDADES/CEF.

8

Assegurar a oferta de água de boa qualidade
e ampliar os sistemas de coleta e tratamento
de esgotos em áreas urbanas e rurais.

79.29

GERENCIAMENTO da 4°
etapa referente à Ampliação
do Sistema de esgotamento
sanitario de Boa Vista - CT Nº
408.688-42/2013.

9

Assegurar a oferta de água de boa qualidade
e ampliar os sistemas de coleta e tratamento
de esgotos em áreas urbanas e rurais.

48.96

Ampliação do Sistema de
Esgotamento Sanitário de Boa
Vista - CT Nº 408.688-42/2013
- 4° Etapa.

10

Assegurar a oferta de água de boa qualidade
e ampliar os sistemas de coleta e tratamento
de esgotos em áreas urbanas e rurais.

94.02

Ampliação do Sistema de
Esgotamento Sanitário de Boa
Vista - CT: Nº 408.68957/2013 - 5° Etapa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Em relação a Execução Financeira, houve abertura de créditos por superávit na apuração do balanço para atender convênios vigentes. O
índice apurado no PPD está dentro do esperado, uma vez que os recursos previstos foram quase que integralmente aplicados.
A execução da Ação (COFD), alcançou um índice totalmente satisfatório. Foi realizado de acordo com o planejado.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:

Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

02-Crescimento Sustentável
Finalístico
58-Assistência Técnica e Extensão Rural
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.
Agricultores familiares
18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
INDICADORES

Descrição

Taxa de
Agricultores
Familiares
Atendidos

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Anual

Percentual

51

60.34

60.34

Apurado
2019

17,30

Data Apuração

31/12/2019

Fórmula: Número
total de
atendimentos a
produtores
familiares /
número total de
produtores familiar
x 100
Fonte: SEAPA

Análise de Indicadores do Programa:
O índice de 17,30% apurado é consequências das ações desenvolvidas neste departamento, o qual foi feito atendimentos de 5.008
agricultores rurais de universo de 28.940 agricultores previstos a serem atendidos no ano de 2019, fazendo análise do percentual do índice
constata-se que estamos muito abaixo dos objetivos propostos para este Departamento, nós trazendo prejuízos no desenvolvimento rural
do Estado, pois deixamos de fazer orientação técnica que esta ligada diretamente ao aumento/melhoria da produção agrícola do estado,
consequentemente assim também está ligada diretamente ao aumento da Renda familiar dos agricultores e melhoria da educação e saúde
Rural.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Observa-se que para um bom desempenho/execução das metas propostas a este Departamento, é necessário que o orçamento
previsto/aprovado deve 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 inicial
disponível elevaríamos nossas metas a frente.

Análise da Execução Financeira:
Com base neste percentual de 72,19% para PAOE: 2209, podemos afirmar que mesmo com baixa disponibilidade financeira do poder
executivo que resultou no bloqueio/contingenciamento de recurso, executamos somente 72,19% do recurso liberado em até 31/12/2019
sendo que o valor inicial do Orçamentário para esta Ação era no valor de R$ 959.397,00 (Novecentos e cinquenta e nove mil, trezentos e
noventa e sete reais), demonstrando assim que os recursos liberados não foi suficiente nem satisfatório para a execução das metas
financeiras propostas para 2019, ficando este DATER extremamente prejudicado no desempenho das atividades. Vale salientar que a
execução da ação deu-se devido ao grande empenho dos técnicos de campo.
Para esta Ação PAOE: 2283 tal recurso financeiro executado deu-se devido a execução de um convênio com despesa de aquisição com
04 (quatro) caminhão de carroceria (tipo carga seca) para atender o Plano de Trabalho Convênio nº 2712/DPCN/SEAPA, onde houve
nesta ação um aporte financeiro Federal de 540.118,50 (Quinhentos e quarenta mil, cento e dezoito reais e cinquenta centavos), onde o
Estado fez pagamento de contra partida no valor de R$ 55.381,50 (Cinquenta e cinco mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta
centavos), com recursos próprio. Vale ressaltar que o valor inicial Orçamentário para esta Ação era no valor de R$ 168.212,00 (Cento e
sessenta e oito mil duzentos e doze reais), demonstrando assim que o valor executado ocorreu de uma suplementação financeira.

Avaliação dos resultados:
Baseado nos e percentuais dos PAOE: 2209 e PAOE: 2283 observa-se que o Programa não cumpriu meta/objetivos proposto no PPA
2016-2019, sendo um dos principais item da negativa deste cumprimento, é a não liberação dos recursos, logo no início de 2019, o
orçamento é aberto e em seguida ocorre o contingenciamento conforme Dec. 26.404-E de 28 de Dezembro de 2018, com prorrogação no
ato governamental no Dec. 27.163-E de 26 de Junho de 2019, o qual prorroga por mais 180 (cento e oitenta) dias o Estado de Calamidade
Pública Financeira, alegando grave crise econômica que assola o Estado, fazendo que com isso deixássemos de executar, diante da
situação, destaca-se um prejuízo no alcance dos objetivos proposto, esse prejuízo chegar claramente ao nosso público alvo, que é
atendimento aos produtores rurais do Estado, deixando assim não só a produção de produtos agrícola prejudicada, como também a
vulnerabilidade ao acesso a educação e uma saúde melhorada no meio rural.
Em se falando do programa ele está bem alinhado com as atividades a ser desenvolvida por este Departamento e extremamente focado
nos objetivos estratégico do Plano de Governo, quanto as Recursos Humanos, materiais e infraestrutura além de não adequados não são
suficientes, para um bom desempenho das atividades.
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RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Administrativas

* Análise por parte da CPL nos termos de referência, que deveria ter padronização para não
perdermos tempo na elaboração de termos de referência quando chegar para análise e voltar por
ajuste básicos.

Financeiras

* Baixa disponibilidade financeira, devido ao contingenciamento financeiro adotado pela nova
gestão do Governo Estadual em função das dívidas recebidas de governos anteriores.

Gerenciais

* Neste item ficamos extremamente refém da autoridade governamental em citar o que dita como
prioridades de ações.

Licitatórias

*Falta de procedimentos modelos para andamentos regulares de Processo licitatório.

Orçamentárias

* Baixa e insuficiente dotação orçamentária, fazendo assim que nos enquadremos em valores
repassados com limites de dotação, devidos a contingenciamentos.

Tecnológicas

* Um dos itens prejudiciais para desempenho do programa e computadores insuficientes e antigos,
bem como a não disponibilização de acesso a internet na CPRs (Casa de Produtores Rurais) de
todos os mun

Participação Social:
As atividades desempenhadas neste programa interferem diretamente no nosso público alvo, se o fornecimento dos serviços é precário,
não existe melhora no orçamento familiar dos produtores, bem como a técnica de produção fica prejudicada. Cabendo assim uma boa
prestação de serviços o reflexo de produtores com produções melhores e com maior quantidade, podendo ainda melhorar a saúde e
educação da família no campo.
Para avaliação do público alvo que atendemos, inexiste ferramentas que nos possibilitem mensurar/tabular dados, sendo necessário itens
como planejamentos, técnicas, meios e disponibilização para que ocorra a participação efetiva da sociedade.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2209-Implementação dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural
Atividade
18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Produtor Assistido
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

5.008,00
Total:

5.008,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
27.562,00

5.008,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
18,17

Análise da Meta Física:
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 pagamento de diárias, 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.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Implementação e Acompanhamento do
Crédito Rural

2.48

124

2

Assessoria Técnica para a Agricultura Familiar

89.23

4469

3

Levantamento e Identificação do Público Rural

0

Não houve execução

4

Capacitação e Atualização em Tecnologia
Agropecuária

8.29

415

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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Análise da Execução Financeira:
As meta financeira realizadas nesta ação é resultado da aplicação dos recursos disponibilizados, que por questões administrativas no ano
de 2019 ocorreu contingenciamento financeiro, dificultando assim a realização das ações planejadas, 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:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2283-Apoio a Produção e Difusão de Tecnologias Agropecuárias
Atividade
18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Comunidade Beneficiada
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

25,00
Total:

25,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
120,00

25,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
20,83

Análise da Meta Física:
O baixo índice destas metas físicas realizadas deu-se diretamente a não liberação de recursos financeiros, a remanejamentos de para
outras ações e principalmente a contingenciamento ocorrido no período. E quanto ao realizado deu-se devido ao grande empenho de
servidores.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Implantação de Unidades Demonstrativas

0

Não houve execução

2

Implantação de Viveiros de Mudas

0

Não houve execução

3

Implantação de Unidades de Observação de
Sistema Agroflorestal

0

Não houve execução

4

Implantação e Acompanhamento de Hortas
Escolares

100

25

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
As meta financeira realizadas nesta ação restringe-se a execução de um convênio com despesa de aquisição com 04 (quatro) caminhão
de carroceria (tipo carga seca) para atender o Plano de Trabalho Convênio nº 2712/DPCN/SEAPA, onde houve nesta ação um aporte
financeiro Federal de 540.118,50 (Quinhentos e quarenta mil, cento e dezoito reais e cinquenta centavos), onde o Estado fez pagamento
de contra partida no valor de R$ 55.381,50 (Cinquenta e cinco mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), com recursos
próprio. Vale ressaltar que o valor inicial Orçamentário para esta Ação era no valor de R$ 168.212,00 (Cento e sessenta e oito mil
duzentos e doze reais), demonstrando assim que o valor executado ocorreu de uma suplementação financeira, vale salientar que parte
da execução deu-se única e exclusivamente devido ao 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:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3387-Fortalecimento das Unidades de Assistência Técnica e Extensão Rural
Projeto
18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Unidade Atendida
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
10,00

0,00
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00
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Análise da Meta Física:
Não houve realização de desta ação

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Estruturação, Adequação e Melhoria das
Unidades de Assistência Técnica e Extensão
Rural

0

Não houve execução

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve realização de desta ação
Ação:

Produto:

2382-Operacionalização do Fundo Especial da Assistência Técnica e
Extensão Rural
Atividade
18601-Fundo Especial da Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de
Roraima
Fundo Operacionalizado

Unidade de Medida:

Unidade

Tipo de Ação:
Unidade Executora:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
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

FORTALECIMENTO DO SERVIÇO DE ATER

0

Não houve execução

2

CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA ATER

0

Não houve execução

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 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

02-Crescimento Sustentável
Finalístico
72-Desenvolvimento dos Setores Produtivos
Melhorar o desempenho dos setores produtivos.
Empreendedores e Empresários.
16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento
INDICADORES

Descrição

Taxa de
crescimento do
PIB no Estado de
Roraima

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Outros

Percentual

4.4

3.5

3.5

Apurado
2019

Data Apuração

0,01

28/10/2014

Fórmula:
Crescimento Real
no Ano /
Crescimento no
Ano Anterior X
100
Fonte: SEPLAN

Análise de Indicadores do Programa:
- Roraima apresentou em 2017 PIB de R$ 12 bilhões, o que representa 0,2% do PIB do Brasil e 3,3% da Região Norte. Mesmo tendo a
menor economia brasileira, Roraima conseguiu apresentar em 2017 um crescimento real acima da média nacional, que na época foi de
1,3% enquanto que em Roraima foi de 2,4%.
A administração pública continua sendo a atividade que mais agrega valor ao PIB de Roraima, com participação de 49,5% da economia do
Estado.
O setor de serviços apresentou uma elevação mais acentuada que a administração pública, crescendo 4,6% atingindo assim o valor de R$
4,1 bilhões, que representa 36,5% do PIB de Roraima.
A agropecuária cresceu 1% chegando a R$ 609 milhões, o que representa 5,4% do PIB de Roraima. As atividades que mais se
destacaram neste setor foram o cultivo de soja (42,1%), silvicultura, extração vegetal (31%) e cultivo de cereais (13,9%), contudo, o cultivo
de laranja (-33,3%) e o cultivo de outros produtos da lavoura permanente (-20,9%) apresentaram retrações acentuadas.
O único setor econômico que apresentou retração em 2017 foi a indústria, que caiu 2,8%, adicionado assim aproximadamente R$ 960
milhões, que representa 8,6% do PIB de Roraima. A queda neste segmento é reflexo da retração da construção (-5%), da indústria
extrativa (-3,1%), e da indústria de transformação (-1,7%)
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
SEPLAN: Recomendamos que haja aumento da dotação orçamentária para o desenvolvimento dos projetos.

Análise da Execução Financeira:
- SEPLAN: Diante do cenário econômico e financeiro de escassez de recursos, houve restrição de despesas e controle de gastos de
acordo com Decreto de Calamidade Pública no âmbito da Administração Financeira do Estado de Roraima - nº 26.404-E de 28/12/2018,
vigorando pelo prazo de 180 dias, o qual foi prorrogado por igual período pelo Decreto 27.163-E de 26/06/2019.

Avaliação dos resultados:
- SEPLAN: Os resultados do Programa foram aceitáveis mas ressaltamos que o orçamento restrito gera dotações insuficiente para
atendimento das Ações.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Financeiras

SEPLAN: Escassez de recursos para execução das medidas contidas na ação do programa.

Financeiras

SEPLAN: Poucos recursos financeiros destinados à execução das atividades relativas às ações e
sem liberação para utilização.

Financeiras

SEPLAN: Decreto n° 26404-E, de 28 de dezembro de 2018.
Decreto nº 27163-E, de 03 de junho de 2019

Participação Social:
Teste Gravado por Lúcio em 28/10/2014

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
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Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2270-Implementação do Programa de Regionalização do Turismo
Atividade
16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento
Município Beneficiado
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
15,00

15,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Análise da Meta Física:
A sensibilização e mobilização das comunidades visando a integração e o desenvolvimento do turismo aconteceu devido a parcerias
firmada com o SEBRAE que disponibilizou transporte e combustível para que as viagens acontecessem. Todavia também aconteceram
reuniões como o Fórum Estadual de Turismo onde foram debatidos assuntos relevantes a respeito do desenvolvimento do turismo nos
municípios e a participação na 47ª Abav Expo.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

1 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE
REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO (BONFIM,
CANTÁ, NORMANDIA, IRACEMA,
PACARAIMA)

80

- Atualizado a proposta para
que o Mapa do Turismo
Brasileiro contemplasse os
municípios das três regiões
turísticas: O Extremo Norte do
Brasil, Águas e Florestas da
Linha do Equador, Roraima a
Savana Amazônica.
- Nivelamento e alinhamento
estratégico realizado pela
interlocutora.
- Implantado em 8 municípios
do Estado, são eles:
Normandia, Amajari,
Pacaraima, Caracaraí, São
Luiz, Cantá e Mucajaí.
- Participação com estande,
material promocional, brindes,
diárias e passagens aéreas.

2

2 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA
NACIONAL DE REGIONALIZAÇÃO IMPLANTAÇÃO DE INSTÂNCIAS E/O
FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO.

80

- Mobilização nos municípios
do Estado.

3

3 - IMPLANTAÇÃO DE ROTEIROS
TURÍSTICOS ETNOTURISMO
SUSTENTAVEL (AMAJARÍ, IRACEMA,
MUCAJAÍ, IURAMUTÃ E ALTO ALEGRE.

30

- Implantação de roteiros
turísticos por meio de oficinas
com as comunidades
indígenas no município de
Normandia. Reuniões em
diversas comunidades a
convite para a implantação do
plano de visitação turística.

4

4 - IMPLANTAÇÃO CURSOS DE
CAPACITAÇÃO DE GUIAS E/OU
CONDUTORES LOCAIS (AMBIENTES
NATURAIS, CULTURA/FOLCLORE)

80

-Curso de Guias e/ou
condutores foi realizado por
meio de parcerias com as
prefeituras, Centro
Comunitário, Sebrae, Corpo
de Bombeiros Militar de RR e
UERR, além das
Comunidades Indígenas que
trabalham com a Visitação em
suas terras. Tal medida,
alcançou de Norte a Sul do
Estado de RR

5

5 - REALIZAÇÃO A INVENTARIAÇÃO DOS
ATRATIVOS TURÍSTICOS (AMAJARÍ,
MUCAJAÍ, CARACARAÍ, UIRAMUTÃ, SÃO
JOÃO DA BALIZA, SÃO LUIZ, PACARAIMA).

0

- Nao houve.
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6

6 - PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO
ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA - COEDE/RR E CÂMARA
TÉCNICA ESTADUAL DE ESTÃO E
MONITORAMENTO DO PACTO NACIONAL
PARA ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA
CONTRA AS MULHERES.

50

- Participação dos membros
nas reuniões e fiscalizações.

7

7 - PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO
ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE DE RORAIMA CEDCAR.

50

- Participação dos membros
nas reuniões e fiscalizações

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O baixo índice ocorreu em função da liberação e execução dos poucos recursos.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2272-Promoção e Desenvolvimento Industrial e Agro-Industrial
Atividade
16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento
Empresa Beneficiada
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

40,00
Total:

40,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
80,00

40,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
50,00

Análise da Meta Física:
- Houve solicitações de novas indústrias no Distrito Industrial.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA
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% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

DESENVOLVIMENTO DO SETOR
INDUSTRIAL DO ESTADO DE RORAIMA

50

As Indústrias já instaladas no
Distrito Industrial tem
contribuído sensivelmente a
economia do Estado de
Roraima, principalmente a sua
capital Boa Vista, fornecendo
serviços e produtos essenciais
para o melhoria e crescimento
da Construção Civil e
Movelaria (fabricação de
tijolos, telhas, anilhas, postes,
pré-moldados, artefatos de
cimento, madeira, etc.);
Horticultura e Jardinagem
(fabricação de adubo
orgânico); Beneficiamento de
Couro, inclusive para
exportação; Beneficiamento
de Arroz (com descasca,
limpeza e embalagem),
também para exportação;
Fabricação de Sorvetes;
Fabricação de gêlo;
Fabricação de Sabão e Água
Sanitária; além das empresas
de serviços como
Transportadoras;
Distribuidoras de GLP; Parque
Gráfico; Revenda e
Manutenção de Máquinas
Pesadas (tratores e
caminhões) etc., tudo isso
gerando emprego e renda
contribuindo para o nosso
Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), com
crescimento promissor para
um futuro próximo, com as
projeções e expectativas
políticas e econômica local e
nacional de uma visão cada
vez maior de renovação,
reciclagem e sustentabilidade,
em vista da escassez dos
recursos naturais, tudo isso
sendo altamente influenciado
pela priorização nacional e
internacional da nossa Região
Amazônica.

2

DESENVOLVIMENTO DO POLO
MOVELEIRO DO ESTADO DE RORAIMA.

0

-
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Análise da Execução Financeira:
A execução financeira ocorreu de forma tímida, em face da escassez de recursos para implantação das ações planejadas.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2273-Promoção e Desenvolvimento dos Setores de Comércio e Serviços
Atividade
16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento
Empreendedor Beneficiado
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

196,00
Total:

196,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
220,00

196,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
89,09

Análise da Meta Física:
DECOEX: O êxito na obtenção de resultados deu-se em razão do engajamento e parcerias firmadas com outros órgãos governamentais e
não governamentais, que atuam na área do comércio exterior, difundindo a cultura exportadora e identificando oportunidades de
importação.
DICS: Houve solicitações de instalar novas indústrias no Distrito Industrial.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
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CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
COMERCIO DO ESTADO DE RORAIMA

60

- Houve solicitações de
instalação de novas indústrias
no Distrito.

2

PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
COMERCIO EXTERIOR

60

- Atendimento e orientação
aos empresários que atuam
e/ou com potencial para atuar
no comércio exterior.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira ocorreu de forma tímida, em face da escassez de recursos para implantação das ações planejadas.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2312-Fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais
Atividade
16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento
APLs Assistidas
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
7,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
14,29

Análise da Meta Física:
Foi formalizada uma parceria com Secretarias de Estado, com o Sebrae/RR e com a ABDI, para desenvolver o APL Fruticultura nos 5
municípios da região sul do estado.
Através dessa parceria foi realizado um diagnóstico socioeconômico para conceituar a aptidão desses municípios com relação a
fruticultura e potenciais nichos de mercado, com foco na agricultura familiar.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

APOIO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS
LOCAIS - APL'S.

15

Reuniões e encontros com as
entidades parceiras para
discussão e elaboração de
planejamento estratégico que
viabilize a execução das
ações.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Devido ao contingenciamento do orçamento estadual, por conta da calamidade financeira, através dos Decretos n° 26404-E, de 28 de
dezembro de 2018 e nº 27163-E, de 03 de junho de 2019, foram priorizadas ações de custeio e de pagamento de pessoal.
Ação:

2393-Implementação do Programa de Desenvolvimento do Turismo em
Roraima - PRODETUR/RR
Atividade
16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento
Município Beneficiado
Unidade

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

1,00
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Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
15,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
6,67

Análise da Meta Física:
- O Centro de Atendimento ao Turista funciona todos os dias de forma regular conforme horário dos voos aéreos, no que tange as
atribuições de orientações aos turistas e visitantes, esta vem sendo desempenhada com êxito. E ao final do exercício, foram cumpridas o
pagamento das despesas com rateio de água, luz e coleta de lixo para a INFRAERO.
- As ações do CADASTUR no baixo rio branco não foram realizadas em 2019 por falta de parcerias, por falta de condução, combustível e
demais ajustes (barco da FEMARH) da ação integrada entre a Marinha do Brasil, UERR, SESC, SENAC;
- As ações que deixaram de ser cumpridas, por falta de recursos financeiros, dada as orientações internas da SEPLAN. Outro aspecto, que
vale destacar é a dificuldade de cotação para os serviços e bens a serem adquiridos

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

ESTRATÉGIA DO PRODUTO TURÍSTICO.

80

- CAT- Centro de Atendimento
ao Turista: Atendimento ao
turista e visitantes que
buscam informações sobre os
atrativos turísticos do Estado
de Roraima.
- CADASTUR cadastro das
Empresas do Baixo Rio
Branco: Não foram
executados no Baixo Rio
Branco
- Campanha contra a
Exploração Sexual no
Turismo, não foram impressos
como por parte da parceria
com SETRABES/CEDCAR o
Projeto Básico do material
promocional previsto (folders,
adesivos e cartilhas) - Não
executado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
- O ano de 2019, contou com gargalos financeiros, o que acabou de certa forma limitando as ações previstas.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2448-Atração de Investimentos
Atividade
16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento
Projeto Apoiado
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
2,00

2,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Análise da Meta Física:
- A meta física programada foi alcançada mesmo com a limitação de recursos orçamentários e financeiros.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA
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% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS
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1

PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS

95

- Os trabalhos foram
paralisados no ano de 2019 e
serão retomados dentro do
Plano de Desenvolvimento
2030.
- Pesquisas e compilação de
dados e informações oficiais
para a efetiva elaboração de
Informativo Investir em
Roraima¿.
- Palestra sobre os Incentivos
Fiscais e Financeiros do
Estado para atrair
Investimentos e estimular o
pequeno e médio empresário
ativo. Realizada na SEAPA,
- Participação no Agro Show,
no período de 04 a
07/09/2019.
- Participação de Técnico do
DAI em curso de Formação
em Couching Integral
Sistêmico (Manaus-AM)
FEBRACIS; Formação em
Couch Visual (Brasília-DF)
Natural Vision Institute e
nesse mês de setembro
participara de curso de
Formação em Couching - "O
Poder da Ação" (Manaus-AM)FEBRACIS.
- Participação no BIF 2019Brasil Investiment Forum, em
São Paulo SP, no período de
09 a 11 de outubro de 2019.
O Estado de Roraima teve seu
estande no Fórum de
Investimentos Brasil 2019 , no
qual estavam presentes o
Secretario de Estado do
Planejamento e
Desenvolvimento Seplan,
Senhor Marcos Jorge junto
com esta Diretoria de Atração
de Investimentos DAI/Seplan.
Varias autoridades
Palestra sobre os Incentivos
Fiscais e Financeiros do
Estado para atrair
Investimentos e estimular o
pequeno e médio empresário
ativo. Realizada na SEAPA,
- Participação no Agro Show,
no período de 04 a
07/09/2019.
- Participação de Técnico do
DAI em curso de Formação
em Couching Integral
Sistêmico (Manaus-AM)
FEBRACIS; Formação em
Couch Visual (Brasília-DF)
Natural Vision Institute e
nesse mês de setembro
participara de curso de
Formação em Couching - "O
Poder da Ação" (Manaus-AM)FEBRACIS.
- Participação no BIF 2019Brasil Investiment Forum, em
São Paulo SP, no período de
09 a 11 de outubro de 2019.
O Estado de Roraima teve seu
estande no Fórum de
Investimentos Brasil 2019 , no
qual estavam presentes o
Secretario de Estado do
Planejamento e
Desenvolvimento Seplan,
Senhor Marcos Jorge junto
com esta Diretoria de Atração
de Investimentos DAI/Seplan.
Varias autoridades e
Investidores visitaram o
estande em busca de
informações sobre as
potencialidades do Estado.
O Governador Antonio
Denarium esteve presente
juntamente como o Diretor
Presidente do IACTI, Senhor
Aluizio Nascimento da Silva e
o Secretario de Estado da
Comunicação, Senhor Marcos
Eraldo Arnoud Marques onde
foram recebidos pelo
Secretario Marcos Jorge.
Foram contactados no
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estande secretários
executivos , representantes de
embaixadas, representantes
de consulados, assessores de
consulados, Investidores
nacionais e internacionais e os
representantes da Apex Brasil.
- Coordenação da
atualização da Revista
Roraima Terra de
Investimentos, instrumento de
divulgação das áreas
potenciais para investimentos
no Estado.
- Pesquisas concluídas; e,
concluída transferência do site
do investidor, da extinta
Secretaria Extraordinária de
Investimentos para o
DAI/SEPLAN que, em
processo de atualização de
informações, o site fora
sediado no tempsite, servidor
temporário com o seguinte
endereço:
invistaemroraima1.tempsite.w
s/administrador por
profissional do CTI-Centro de
Tecnologia da Informação
ligado à SEGAD. Porém a
referida CTI fora extinta,
passando suas atividades a
serem baseadas na SEFAZ
período em que paralisou todo
o processo do site do DAI.
2

ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

100

O Fórum de Investimentos
Brasil 2019 BIF 2019
destacou as oportunidades de
investimento em setores
estratégicos da economia
brasileira, como infraestrutura,
energia, agronegócios,
tecnologia e inovação. Esta foi
uma oportunidade para
discutir as melhorias no
ambiente de negócios no
Brasil. Proporcionou uma
oportunidade única para
reservar reuniões com
autoridades de alto nível dos
Ministérios Brasileiros e
Estados Federais, agências
reguladoras e outras
instituições governamentais
-No Estande Roraima, no BIF2019, realizado em outubro
passaram vários investidores
tanto nacionais, quanto
internacionais entre Diretores,
Ceos, Cios, Gerentes de
empresas e representantes de
bancos com interesse em
Roraima

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
De acordo com o PPA 2016-2019 e QDD Quadro de Detalhamento de Despesas foi destinado 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil
reais) para o desenvolvimento da ação distribuídos da seguinte forma:
Medida 1- Promoção de Negócios Total R$109.000,00
Medida 2 Articulação Institucional Total R$40.000,00
Análise:
Os valores acima foram inicialmente destinados nos códigos de Natureza de Despesa da seguinte forma:
-33504100 - 77.000,00
-33901400 - 22.000,00
-33903300 - 24.000,00
-33903900 - 19.000,00
-33904100 - 7.000,00
Não tendo sido disponibilizados para realização das ações para as quais foram destinados, sendo todos os valores anulados.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:

2300-Fomento ao Desenvolvimento Sustentável dos Setores Produtivos
Atividade
16401-Agência de Fomento do Estado de Roraima
Empreendimento Financiado
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Unidade de Medida:

Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

86,00
Total:

86,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
900,00

86,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
9,56

Análise da Meta Física:
Acreditamos que a meta física foi superdimensionada para o período de 2016 a 2019. O fato do Estado de Roraima enfrentar a maior crise
econômica/financeira desde sua criação, impôs ao governador Antônio Denarium decretar estado de calamidade financeira em Roraima.
Com esse quadro, o acionista majoritário ficou impossibilitado de fazer aportes de capital para que a agência pudesse cumprir seu
propósito de tornar-se o principal agente de investimento do Estado de Roraima.
No ano de 2019, o nosso orçamento só foi liberado no mês de maio. Por isso, não puderam ser liberados tantos créditos no primeiro
semestre.
Até o momento, foram feitas 86 liberações de recursos, perfazendo um total de R$ 1.035.939,26.
É importante salientar que a Desenvolve RR, mesmo com os atrasos nos repasses totais do Governo Estadual entre os anos de 2015 e de
2018 (cerca de seis milhões de reais), vem conseguindo honrar seus compromissos junto a fornecedores, colaboradores e ainda continuar
cumprindo sua missão de oferecer soluções financeiras e técnicas para o desenvolvimento do Estado. No ano de 2019, foram repassados
à Desenvolve RR o montante de R$ 5.144.984,00, o que vem permitindo o custeio das despesas fixas da Desenvolve RR.
No segundo semestre, conseguimos aumentar em muito a quantidade de crédito liberado: triplicamos em valor de recursos financiados e
dobramos em quantidade de contratos liberados. Este resultado deveu-se à intensificação das ações de crédito, de forma racional e
otimizada, da própria Agência, além daquelas em conjunto com outros órgãos governamentais, como o AGRO EM CAMPO. Acreditamos,
portanto que em 2020, será um ano de resultados positivos, com lucro.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Financiamento aos setores produtivos.

49.98

A Agência vem cumprindo sua
missão oferecer soluções
financeiras e técnicas para o
desenvolvimento do Estado,
mesmo com as dificuldades
financeiras e orçamentárias.

2

Financiamento aos setores produtivos com
recurso próprio.

43.61

A Desenvolve RR trabalha,
com recursos próprios, com
linhas voltadas,
preferencialmente, para os
seguintes públicos:
microempreendedor individual
(MEI); micros e pequenas
empresas; mini, pequeno e
médio produtor rural;
autônomos, além de jovens
empreendedores com nível
superior. Vem liberando
recursos para estes públicos
alvo

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A Dotação Final e o valor empenhado estão maiores que a Dotação Inicial, tendo em vista que foi gasto somente 18,62% do valor da
Fonte 650, pois trata-se da suplementação referente ao Superávit do exercício de 2018, advindo de Recurso Próprio desta DESENVOLVE
RR.
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)¿, logo teve-se a preocupação
na contenção das despesas efetivada pela DESENVOLVE RR, de forma que não excedesse o limite mínimo exigido pelo BACEN.
Com relação aos recursos oriundos dos Repasses do Governo, Fonte 101, foram gastos 94,26% do valor orçado, conforme o
planejamento da Instituição.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2356-Apoio Financeiro ao Setor Produtivo - FUNDER
Atividade
16601-Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Roraima
Projeto Apoiado
Unidade
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META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
600,00

100,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
16,67

Análise da Meta Física:
Diante das dificuldades que o estado atravessa, com contingenciamento do seu orçamento e as limitações impostas através dos Decretos
de calamidade financeira, pode-se notar que o objetivo do fomento à produção, ficou abaixo da meta.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

FINANCIAMENTO DO SETOR PRODUTIVO
DO ESTADO DE RORAIMA

83

Foram analisados, e
aprovados, 23 processos.
Onde foram beneficiados, de
forma direta, 92 pessoas com
os financiamentos oriundos do
Fundo de Desenvolvimento
Econômico e Social do Estado
de Roraima.

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 do financiamento da agricultura familiar, de pequenos produtores e de associações e cooperativas.
Em 2019, financiou-se mais de 80% do que foi proposto, no orçamento inicial. E, com as parcerias com a SEAPA, DESENVOLVE RR,
SEFAZ e SEBRAE, estamos atingindo nossos objetivos.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2357-Apoio Financeiro ao Setor Produtivo - FUNAVAL
Atividade
16602-Fundo Estadual de Aval
Projeto Avalizado
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
125,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
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

Nenhuma.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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Sem ocorrências.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2358-Apoio Financeiro ao Setor Produtivo - FDI
Atividade
16603-Fundo de Desenvolvimento Industrial do Estado de Roraima
Projeto Apoiado
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
16,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
O baixo índice alcançado foi em função de restrições financeiras que NÃO atenderam a execução do que foi planejado. Com os recursos
não disponibilizados, só foi possível atender às empresas já beneficiadas com o financiamento de até 75% do ICMS efetivamente
recolhido, sem a possibilidade de ampliação de maior número de empresas a serem beneficiadas. As demais ações que não dependem de
recursos financeiros, como concessão de lotes no Distrito Industrial de Boa Vista e concessão de infraestrutura de armazenamento,
também sofreram, em função de uma completa reformulação do seu arcabouço legal e trâmites processuais de concessão de terras para
fins industriais, agroindustriais e de prestação de serviços, inclusive aquelas no Distrito Industrial para adequação ao formato licitatório.
Nesse período ficou o Conselho sem deliberar projetos sobre concessões de lotes e/ou Galpões.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

1 - Financiar os projetos do Setor Industrial do
Estado de Roraima.

6

Apesar do quadro atual da
reformulação dos dispositivos
legais que regulamentam a
concessão de lotes no D.I,
bem como a aplicação dos
recursos do FDI - Fundo de
Desenvolvimento Industrial, foi
possível manter o benefício
financeiro, contemplando uma
empresa com projeto apoiado.

2

2 - Subsidiar Financeiramente o Setor
Industrial do Estado de Roraima

0
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3

3 - Apoiar de Forma Estruturante o Setor
Produtivo

0

4

4 - Fortalecimento das Atividades de
Promoção Industrial e Agroindustrial

0

Atividades complementares e
que precedem a concessão de
novos benefícios do FDI Fundo de Desenvolvimento
Industrial:
- Realização de 02 Reuniões
do Conselho de
Desenvolvimento Industrial ¿
CDI, para Deliberação acerca
da Titulação dos
Empreendimentos
Consolidados com Termo de
Ocupação e Resolução
Publicadas anterior ao
Decreto 19.925 de 05 de
novembro 2015.
- Deliberação acerca de
alteração no Regimento
Interno para inclusão de 02
(dois) parlamentares indicados
pela Assembleia Legislativa
do Estado de Roraima dentre
os membros da comissão
permanente de indústria,
empreendedorismo, comércio,
turismo e serviços, conforme
disposto no artigo 3º da Lei nº
232/90.
- Recepção de 212
Empresários do Setor
Industrial, para
esclarecimentos e orientações
sobre os procedimentos de
Concessão de Lotes no DI ¿
Distrito Industrial Aquilino
Mota Duarte e quanto à forma
de acesso aos benefícios da
Lei nº 312/01.
- 16 Publicações de
Resoluções de Titulação
- 01 Concessão de lote.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Por causa da recessão financeira pelo qual vem passando o Estado, não foi repassado pelo Governo do Estado de Roraima, neste
período, nenhum recurso financeiro e a movimentação ocorrida foram derivados dos retornos realizados pelas empresas e pelos
rendimentos provenientes de Fundos de Investimentos. Esta realidade comprometeu totalmente a execução e o desenvolvimento das
metas estipulada para esta Ação. Segundo relatórios fornecidos pela DESENVOLVE RR, não houve movimentações financeiras
realizadas neste período.
OBS: Esses recursos derivados da Fonte 150 - Recursos gerados pela própria unidade orçamentária, só poderão ser utilizados para fins
específicos, segundo o que determina o Art. 14 Lei 232, de 30 de setembro de 1999
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

02-Crescimento Sustentável
Finalístico
73-Desenvolvimento do Agronegócio
Estimular a extensão e a modernização da produção agropecuária
Produtor rural
18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
INDICADORES

Descrição

Produtividade
Agricola por
Hectare

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Anual

Tonelada

91

85.73

85.73

Anual

Percentual

85.03

73.76

73.76

Apurado
2019

Data Apuração

Fórmula:
Quantidade
produzida / área
colhida
Fonte: SEAPA
Taxa de
Crescimento de
Rebanho Bovino
Fórmula: Número
de cabeças
existentes no ano
/ Número de
cabeças do ano
anterior x 100
Fonte: SEAPA

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
SEAPA:
1- Ter uma CSL própria;
2- Organizar de forma conjunta com outras instituições do estado, um programa de capacitação para execução satisfatória da despesa
publica e capacitação para elaboração de projetos de captação de recursos para viabilizar o financeiro para que possamos dar
cumprimento às metas das Ações previstas no PPA 2020-2023;
3- Manter em seu quadro técnico um profissional de segurança do trabalho e instituir a SIPA;
4- Manter verdadeiramente os recursos destinados às Ações previstas no orçamento, referimo-nos a LOA/PAT físico executável para que
possamos dar cumprimento às metas das Ações previstas no PPA 2020-2023;
5- Melhorar o nível de comunicação e integração entre os Departamentos da SEAPA.
CODESAIMA - Para que se possa fortalecer efetivamente o programa de desenvolvimento do agronegócio, se faz necessário que
primeiramente seja destinado recursos financeiros suficientes, com base no orçamento planejado, para a efetiva realização das ações
propostas.

Análise da Execução Financeira:
CODESAIMA - Verificou-se que os recursos planejados originalmente para o programa foram de R$ 11.472.400,00 passando-se por
cortes e remanejamentos de recursos chegando ao valor de R$ 6.610.280,89, sendo empenhado o valor de apenas R$ 76.716,28,
utilizado em gastos com o reconhecimento de dívida de exercícios anteriores e com a contratação de empresa para prestação de serviços
de engenharia, tais como manutenção do sistema viário, as demandas diárias na limpeza e manutenção das lagoas de tratamento, de
forma continuada, constituindo-se na locação da retroescavadeira sobre pneus para utilização geral nas demandas de manutenção do
complexo industrial do MAFIR, o que representou 1,49% do total orçado inicialmente para o referido programa, ou seja, os recursos
programados para o exercício de 2019 foram praticamente nulos.

Avaliação dos resultados:
CODESAIMA - Codesaima: O resultado não foi satisfatório, devido a contenção de gastos orçamentários em decorrência do difícil
momento de retratação econômica do Estado e da suspensão das atividades do MAFIR, ocasionando prejuízo a sua execução, bem como
ao atendimento de seus objetivos.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Financeiras

SEPLAN: Decreto n° 26404-E, de 28 de dezembro de 2018.
Decreto nº 27163-E, de 03 de junho de 2019
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Administrativas

A crise financeira deixada por outros governos e assolada em todo Pais, com reflexo no Estado de
Roraima, impossibilitaram a execução adequada deste programa.

Licitatórias

A falta de uma CSL na unidade impossibilita agilidade na tomada de decisões.

Orçamentárias

O orçamento do Poder Executivo, aprovado apenas no dia 07/05/2019, em seguida o Decreto de
contingenciamento restringiu a realização financeira para execução das metas físicas com
previsão orçamentári

Tecnológicas

A falta de instrumentação, pessoal capacitado constantemente impossibilita a adequação
intelectual e temporal de novas tecnologias implantadas no estado.

Técnicas

A falta de capacitação técnica de forma contínua, atrelada à complexidade dos projetos e a pouca
experiência dos técnicos neste tipo de projeto contribuem para este atraso.

Administrativas

Codesaima: O resultado não foi satisfatório, devido a contenção de gastos orçam em decorrência
do difícil momento de retratação econ do Estado e da suspensão das ativ do MAFIR, ocasionando
prejuízo

Financeiras

CODESAIMA: Em razão de corte financeiro para despesas.

Orçamentárias

CODESAIMA: Em razão de remanejamentos para outras áreas prioritárias.

Participação Social:
SEAPA - Como a ação não fora implementada a sociedade/publico alvo (agricultores) não participaram de forma efetiva no processo, mas,
houve consultas (fóruns) no que diz respeito à construção da demanda a qual a ação se propõe.
CODESAIMA - Os mecanismos institucionalizados que possibilitam tal participação efetiva da sociedade neste programa, foram
atualizados e são de pesquisa via internet. No campo fale conosco para sugestões ou reclamações.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2447-Gestão da Política Estadual do Agronegócio
Atividade
16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento
Empreendedor Beneficiado
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

40,00
Total:

40,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1.200,00

40,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
3,33

Análise da Meta Física:
Em 2019, os resultados alcançados decorreram das ações realizadas pelo Departamento de Agronegócio da SEPLAN, onde em parceria
com outros setores/instituições, tais como: SEAPA, DESENVOLVE RR e EMBRAPA, conseguiu-se desenvolver demandas junto aos
produtores rurais, individualmente e através de cooperativas e associações, como por exemplo Incentivos Fiscais.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

2

DESENVOLVER E PROMOVER O SETOR
DO AGRONEGÓCIO EMPRESARIAL

40

Visitas/Fiscalização aos
empreendimentos que
manifestaram interesse de
receber os incentivos
estaduais concedidos pela Lei
1.150/16

3

INCENTIVAR O ASSOCIATIVISMO E
COOPERATIVISMO.

40

Participação em reuniões e
eventos promovidos por
associações de agricultores e
pequenos produtores

4

DESENVOLVER E PROMOVER O SETOR
DO AGRONEGÓCIO FAMILIAR

40

Participação em reuniões e
eventos promovidos por
associações de agricultores e
pequenos produtores.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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Análise da Execução Financeira:
Tivemos a publicação dos decretos de calamidade financeira:
Dec 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018.
Dec 27.163-E, de 03 de junho de 2019.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2208-Apoio ao Desenvolvimento da Produção Vegetal
Atividade
18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Produtor Assistido
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

5,00
Total:

5,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
3.300,00

5,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,15

Análise da Meta Física:
Meta física de quantidade de produtores assistido no ano de 2019 correspondeu a 4,81,0%. Consideramos um índice muito baixo devido
ao quadro existente no Estado de Roraima com falta de recursos tais como: veículos e combustível. E, para que a Meta fosse executada,
uma ou outra assistência ocorrida no exercício de 2019 aconteceu por ação própria dos técnicos do DEPAG/ SEAPA com assistências em
campo para que pudessem atender às demandas do publico alvo;

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Aumento e Melhoria da Qualidade da
Produção Vegetal com estruturação das
cadeias produtivas: Madiocultura, Fruticultura
e Grãos.

0

Não há dados para subsidiar a
apuração do índice

2

Realização de Eventos Agropecuários

0

Não há dados para subsidiar a
apuração do índice

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira atingiu 0,0% do planejado no PPA, devido ao contingenciamento e remanejamento de recursos no valor de R$
360.000,00 para o DEAC pelos motivos expressos no OFÍCIO INTERNO Nº 027/2019/DEAC/SEAPA de 16 de maio e descriminado no
OFÍCIO Nº 31/2019/DEPAG/SEAPA de 23 de maio para a UO: DEAC/SEAPA para dar cumprimento ao TAC ¿ PROCESSO DA FEIRA
LIVRE DO PASSARÃO junto ao Ministério Publico do Estado de Roraima, desta forma prejudicou a execução das metas físicas do
programa.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2278-Desenvolvimento de Projetos de Irrigação e Drenagem
Atividade
18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Projeto Apoiado
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
1,00

3,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
300,00

Estado de Roraima
Meta física não alcançada por falta de recursos orçamentários e financeiros;

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Ampliação e Adequação de Perímetros
Irrigados

0

Não há dados para subsidiar a
apuração do índice

2

Implantação de Sistema de Irrigação

0

Não há dados para subsidiar a
apuração do índice

3

Apoio Estabelecimento de Estrutura para
Armazenagem de água para irrigação
(cisternas, micro açudes e/ou poços)

0

Não há dados para subsidiar a
apuração do índice

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira atingiu 0,0% do planejado no PPA, devido ao contingenciamento e remanejamento de recursos no valor de R$
130.000,00 para o DEAC pelos motivos expressos no OFÍCIO INTERNO Nº 027/2019/DEAC/SEAPA de 16 de maio e descriminado no
OFÍCIO Nº 31/2019/DEPAG/SEAPA de 23 de maio para a UO: DEAC/SEAPA para dar cumprimento ao TAC ¿ PROCESSO DA FEIRA
LIVRE DO PASSARÃO junto ao Ministério Publico do Estado de Roraima, desta forma prejudicou a execução das metas físicas do
programa.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2280-Apoio ao Desenvolvimento da Produção Animal
Atividade
18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Produtor Assistido
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

3,00
Total:

3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
3.300,00

3,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,09

Análise da Meta Física:
Meta física de quantidade de produtores assistido no ano de 2019 correspondeu a 2,82%.
Consideramos um índice muito baixo devido ao quadro existente no Estado de Roraima com falta de recursos tais como: veículos e
combustível. E, para que a Meta fosse executada, uma ou outra assistência ocorrida no exercício de 2019 aconteceu por ação própria dos
técnicos do DEPAG/ SEAPA com assistências em campo para que pudessem prestar assistência às demandas do publico alvo;

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Aumento e Melhoria da Qualidade da
Produção Animal

0

Não há dados para subsidiar a
apuração do índice

2

Beneficiamentos dos produto de origem
animal

0

Não há dados para subsidiar a
apuração do índice

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira atingiu 0,0% do planejado no PPA, devido ao contingenciamento e remanejamento de recursos no valor de R$
100.000,00 para o DEAC pelos motivos expressos no OFÍCIO INTERNO Nº 027/2019/DEAC/SEAPA de 16 de maio e descriminado no
OFÍCIO Nº 31/2019/DEPAG/SEAPA de 23 de maio para a UO: DEAC/SEAPA para dar cumprimento ao TAC ¿ PROCESSO DA FEIRA
LIVRE DO PASSARÃO junto ao Ministério Publico do Estado de Roraima, desta forma prejudicou a execução das metas físicas do
programa.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:

2416-Reforma do Prédio Sede da SEAPA
Atividade
18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Produto:
Unidade de Medida:

Unidade Reformada
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
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Meta física de reforma do prédio da SEAPA iniciada no Exercício de 2018, sem continuação da execução da obra, no exercício de 2019.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Reforma da Estrutura do Prédio da SEAPA

0

Não há dados para subsidiar a
apuração do índice

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A Meta física reforma do prédio da SEAPA iniciada no Exercício de 2018, sem continuação da execução da obra, no exercício de 2019.
Ação:

2187-Implantação e Manutenção das Unidades de Produção, Industrialização,
Mineração e Pesquisa
Atividade
18501-Companhia de Desenvolvimento de Roraima
Unidade Gerenciada
Unidade

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

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
7,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
14,29

Análise da Meta Física:
CODESAIMA: A companhia utilizou o recurso financeiro disponível para a ação de manutenção das unidades de produção e
industrialização no ano de 2019, na contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, tais como manutenção do sistema
viário, as demandas diárias na limpeza e manutenção das lagoas de tratamento, de forma continuada, constituindo-se na locação da
retroescavadeira sobre pneus para utilização geral nas demandas de manutenção do complexo industrial do MAFIR em Boa Vista -RR.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Apoio ao Desenvolvimento Agropecuário no
Estado de Roraima.

1.49

Abertura de processo
licitatório para a contratação
de empresa para prestação de
serviços de engenharia, tais
como manutenção do sistema
viário, as demandas diárias na
limpeza e manutenção das
lagoas de tratamento, de
forma continuada, constituindo
-se na locação da
retroescavadeira.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
CODESAIMA: Observa-se que foi apurado um resultado classificado como ALTAMENTE DEFICIENTE no Planejado (PPD), atingindo um
percentual de 0,67% na execução da programação orçamentária e financeira. Já o resultado apurado no Executado (COFD) demonstra um
percentual de 1,49% classificado como ALTAMENTE DEFICIENTE, haja vista a dotação orçamentária final para o exercício de 2019.
Após análise da execução podemos pontuar os fatores condicionantes que contribuíram para o resultado apurado, primeiro foi a
suspensão das atividades no MAFIR e segundo cortes financeiros ao programa devido ao difícil momento de retração econômica e a
redução da arrecadação e do recebimento das receitas do Estado, ocasionando a não efetivação de todas ações programadas.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

02-Crescimento Sustentável
Finalístico
75-Infra-estrutura do Sistema Viário
Promover a Ampliação e Manutenção da Malha Viária do Estado de Roraima
População do Estado
21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
INDICADORES

Descrição

Taxa de Malha
Viária Ampliada

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Apurado
2019

Data Apuração

Anual

Percentual

50

65.31

60.47

0,00

31/12/2019

Anual

Percentual

75

92.31

87.91

0,00

31/12/2019

Fórmula:
Extensão da
malha viária
ampliada /
extensão total da
malha viária X 100
Fonte: SEINF
Taxa de Malha
Viária Mantida
Fórmula:
Extensão de
Malha Viária
Mantida/Extensão
total da Malha
Viária X 100
Fonte: SEINF

Análise de Indicadores do Programa:
Não houve atualização dos Indicadores. Durante o exercício em análise, o Programa recebeu reforço orçamentário través de abertura de
crédito suplementar por superávit financeiro na apuração do balanço de exercício anterior, o que impossibilitou a mensuração de dados
que possibilitasse a aferição de indicador.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
SEINF - Não há recomendações da Unidade Executora
CODESAIMA: As providências a serem tomadas para que o programa seja mais produtivo seriam que fossem, primeiramente, destinados
recursos financeiros suficientes para tal finalidade.

Análise da Execução Financeira:
SEINF - No Exercício em análise, o Estado passou por uma reestruturação econômica/financeira, sendo necessário a contenção de gastos
para ajustes das contas públicas, tendo que priorizar as ações indispensáveis e necessárias. Com essa redução, não foi possível o
cumprimento das metas planejadas em sua maioria, o que gerou um índice considerado Deficiente em relação ao Planejamento (PPD),
correspondente a 53,80%. O mesmo se deu em relação a execução, que embora houve um volume significativo de recursos
orçamentários, a execução se deu, em sua grande maioria, somente com recursos provenientes de Convênios, gerando assim, um índice
considerado Deficiente em relação a Execução (COFD), que ficou em torno de 47,85%. Mesmo com esses índices considerados
Deficientes e as metas não tendo sido realizadas conforme o planejado, o Programa teve seu objetivo alcançado, não comprometendo
seu desempenho.
CODESAIMA - Verificou-se que os recursos planejados originalmente para a revitalização da malha viária foram de R$ 5.000,00, sendo o
efetivamente executado nulo, ocorrendo portando um corte e posterior remanejamento para áreas mais emergenciais desta companhia.
Assim, os recursos programados inicialmente para o exercício de 2019, foram realocados totalmente devido à crise orçamentária
enfrentada.

Avaliação dos resultados:
SEINF - O resultado alcançado pelo Programa, embora tenha se mostrado Deficiente na avaliação, tanto do PPD quanto do COFD em
razão do não cumprimento das metas previstas, levando-se em consideração a restrição de recursos face a reestruturação
econômica/financeira para ajustes das contas públicas, pode-se considerar que o Programa cumpriu com seu objetivo, mostrando uma
efetividade satisfatória diante do cenário enfrentado durante o exercício em análise.
CODESAIMA - O Programa de infraestrutura do sistema viário, tem como objeto a revitalização da malha viária do Estado de Roraima
através de projetos que venham viabilizar a integração da infra-estrutura rural, buscando proporcionar melhores condições de escoamento,
interno e externo, da produção agrícola e agropecuária do Estado, sendo drasticamente comprometido devido a cortes orçamentários,
tendo resultado nulo.
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RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Financeiras

Restrição de gastos

Orçamentárias

CODESAIMA - Devido a cortes de recursos financeiros e orçamentários algumas áreas tiveram de
ser priorizadas em detrimento de outras mais essenciais desta Companhia.

Participação Social:
SEINF - O Programa não possui mecanismo para participação social.
CODESAIMA - Os mecanismos institucionalizados que possibilitam tal participação efetiva da sociedade neste programa, foram
atualizados e são de pesquisa via internet ou por telefone. No campo fale conosco para sugestões ou reclamações.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:

3529-Infra-Estrutura Rural Integrada
Projeto
18501-Companhia de Desenvolvimento de Roraima
Município Beneficiado

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
15,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
CODESAIMA: A meta física realizada em 2019 foi nula, visto que a execução das ações com obras rodoviárias do programa multissetorial
em infra-estrutura não terem sido realizadas, em razão de não ter recurso orçamentário suficiente para tal finalidade.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Revitalização da malha viária do Estado de
Roraima através de projetos que venham
viabilizar a integração da Infra-Estrutura
Rural, buscando proporcionar melhores
condições de escoamento, interno e externo
da produção agrícola e agropecuária do
Estado.

0

A ação não apresentou
resultado devido à não
execução do programa, em
decorrência do
remanejamento dos recursos
para outras áreas.

2

Cadastramento Sócio-Economico
Georreferenciado das sedes dos municípios e
ao longo das estradas e vicinais

0

A ação não apresentou
resultado devido à não
execução do programa, em
decorrência do
remanejamento dos recursos
para outras áreas.

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 2019.
Após análise da execução podemos pontuar dois fatores condicionantes que contribuíram para o resultado apurado, primeiro o aporte
orçamentário insuficiente para o programa e segundo o remanejamento de recursos para outras áreas mais essências desta Companhia.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:

2223-Manutenção de Rodovias Federais
Atividade
21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
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Produto:
Unidade de Medida:

Rodovia Federal Mantida
Quilômetro

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

9,00
Total:

9,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
450,26

9,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
2,00

Análise da Meta Física:
Em relação a Meta Física, foram previstos recursos orçamentários suficientes para que fossem executadas as ações pactuadas, porém
não houve a efetiva execução ficando abaixo do previsto.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Manter as Rodovias Federais em bom estado
de trafegabilidade.

4.11

Restauração da BR -174
Trecho: Div. Fronteira
Brasil/Venezuela, Subtrecho:
Igarapé Seabra X Igarapé
Caleffi - Lote 1.3 - TC
N°864/2009.

2

Manter as Rodovias Federais em bom estado
de trafegabilidade.

3.59

Restauração da BR-210/RR Trecho: Div. PA/RR - entronc.
BR-174 a RR-170 (Novo
Paraíso); subtrecho: São João
da Baliza - Lote 1.5 - TC N°
773/2009.

3

Manter as Rodovias Federais em bom estado
de trafegabilidade.

1.8

Restauração da BR-174/RR,
Trecho: Div. AM/RR Fronteira Brasil/Venezuela;
Subtrecho: Entronc. RR-321
(Rio Cauamé) - Entroc. RR400 - (Acesso a Pedra
Pintada), no município de Boa
Vista e Amajarí/RR - Lote 2.1 TC N° 970/2010.

4

Ressarcimento de Recursos.

50

Ressarcimento de recursos
referente ao Parcelamento
dos bloqueios judiciais
ocorridos na conta do TC N°
774/2009- DNIT.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Na análise do desempenho da Ação, houve reforço da Dotação Orçamentária para atender despesa com Ressarcimento de recursos
referente ao Parcelamento dos bloqueios judiciais ocorridos na conta do Termo de Compromisso n° 774/2009 - DNIT, bem como, abertura
de créditos por superávit na apuração do balanço.
Na Execução Financeira, embora a realização das metas físicas tenham ficado abaixo do previsto, o índice de 103,55% apurado do PPD e
91,86% apurado no COFD foi considerado ótimo, não prejudicando o desempenho da Ação.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2224-Elaboração e Gestão de Projetos de Infraestrutura
Atividade
21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
Projeto Elaborado
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

2,00
Total:

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
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Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
3,00

2,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
66,67

Análise da Meta Física:
A realização desta meta está dentro do esperado, apesar de possuir um índice considerado regular.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Executar a supervisão das obras de
Restauração de rodovias federais.

38.21

Supervisão dos serviços de
restauração da pavimentação
e aumento de capacidade da
BR 174/RR, Trecho- Div
AM/RR Fronteira
Brasil/Venezuela sub trecho:
AM/RR - Caracaraí - Lote I TC N° 839/2009

2

Executar a supervisão das obras de
Restauração de rodovias federais.

1.63

Supervisão das obras de
restauração da BR174/210/RR, Lote III,
Trecho:Div. PA/RR - Ent.BR174 A -RR-170 (Novo Paraíso)
- Lote III - TC N° 839/2009.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
No presente exercício, surgiram metas não previstas, mas necessárias ao desenvolvimento do Estado, sendo portanto necessário a
realocação de recursos para atendimento da Ação, o que gerou o Índice Altamente Deficiente no PPD (planejamento). O resultado do
COFD foi considerado Bom, por ter sido possível executar boa parte do montante empenhado.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2226-Manutenção de Estradas Vicinais
Atividade
21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
Vicinal Mantida
Quilômetro

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

80,00
Total:

80,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
357,00

80,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
22,41

Análise da Meta Física:
Na realização da Meta Física, foram previstos metas suficientes para suprir as necessidade do Estado, porém por questões administrativas
na elaboração de alguns projetos e até mesmo na tramitação dos procedimentos licitatórios não foi houve tempo hábil para execução
dentro exercício, ocasionando um índice Altamente Deficiente.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Manter as estradas vicinais em bom estado de
trafegabilidade.

80

Contratação de empresa
especializada para locação de
patrulhas mecanizadas para
atender os municípios:
Rorainópolis - Lote I;São Luiz
do Anauá, São João da Baliza
e Caroebe - Lote II;
Caracaraí e Iracema - Lote
III;Cantá e Boa Vista - Lote
IV;Alto Alegre e Mucajaí - Lote
V e Amajarí e Pacaraima Lote VI.
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2

Transferência à Municípios.

18

Convênio n° 03/2018 referente
à recuperação e Manutenção
de estradas vicinais no
Municipio de Bonfim.

3

Reconhecer dívida.

100

Reconhecimento de dívida
referente ao Plano de
Manutenção e Conservação
de Rodovias Vicinais, com
extensão total de 111,31 Km,
nos municípios de Mucajaí e
Iracema -RR.

4

Reconhecer dívida.

100

Reconhecimento de dívida
referente ao Plano de
Manutenção e Conservação
de Rodovias Vicinais, com
extensão total de 93,13 Km,
no município de Cantá -RR

5

Reconhecer dívida.

100

Reconhecimento de dívida
referente à 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 BalizaRR.

6

Reconhecer dívida.

100

Reconhecimento de dívida
referente à recuperação e
terraplenagem das rodovias:
16, 17 e 32, com extensão
total de 33,05 Km, nos
Municípios de São Luiz do
Anauá e São João da BalizaRR.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Foram destinado recursos em ordem suficiente para que fossem executadas as ações pactuadas, porém, por questões administrativa
relacionadas na tramitação dos procedimentos 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:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2227-Manutenção de Obras de Artes Especiais
Atividade
21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
Obra Mantida
Metro

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1.170,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Não houve execução da Meta Física ocasionando um índice Altamente Deficiente.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Manter as Pontes em bom estado de
trafegabilidade.

0

Não houve execução da
medida dentro da ação.

2

Reconhecer Dívida.

100

Reconhecimento de dívida
referente à recuperação de
ponte de madeira na Rodovia
Vicinal RR-203, com extensão
total de 330,00m localizada no
município de Amajarí-RR.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira, os valores empenhados e liquidados são referente a pagamento de despesa com Reconhecimento de
dívida, o que ocasionou um Índice Deficiente apresentados no PPD e COFD.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2228-Manutenção de Rodovias Estaduais
Atividade
21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
Rodovia Estadual Mantida
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
100,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Não houve execução da Meta Física, devido à necessidade de remanejamento de recursos para atender despesas surgidas no decorrer
do exercício, ocasionando um índice Altamente Deficiente.

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.

0

Não houve realização de
atividades no período.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
No decorrer do exercício em análise não houve execução financeira, razão pelo qual a Ação apresentou esse índice Altamente Deficiente
apurados no PPD e COFD.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2229-Pavimentação de Rodovias Estaduais
Atividade
21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
Rodovia Estadual Pavimentada
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
2,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
A meta prevista não foi realizada conforme planejado por falta de tempo hábil para a tramitação dos documentos referente à contratação
dos serviços, gerando um índice considerado Deficiente.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
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CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Pavimentar Rodovias Estaduais.

0

Não houve execução da
medida dentro da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Para concluir ás metas, foram necessários acréscimos de recursos para execução das ações, porém, por questões administrativa
relacionadas com tramitação dos projetos, não houve tempo hábil para a realização física e financeira, o que gerou o índice Altamente
Deficiente, tanto do PPD quanto do COFD.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3340-Construção de Estradas Vicinais
Projeto
21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
Vicinal Construída
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
50,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
O índice Altamente Deficiente deu-se em razão da não realização das Metas em função do remanejamento de recursos para atender as
demandas emergenciais não previstas.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Implantar estradas vicinais no município de
Cantá/RR.

0

Não houve execução da
medida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira, o que ocasionou um Índice Altamente Deficiente apresentados no PPD e COFD.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3341-Construção de Obras de Artes Especiais
Projeto
21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
Obra Realizada
Metro

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

118,00
Total:

118,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1.059,00

118,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
11,14

Estado de Roraima
A meta física ficou abaixo do previsto resultando em um índice Altamente Deficiente. Esse fato se deu em razão de que alguns projetos
não foram concluídos em tempo hábil para execução dentro do exercício.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Construir Pontes de madeira e concreto.

3

Reconstrução de pontes de
madeira e implantação de
obras de arte corrente nas
rodovias vicinais 03 (CTA363), Vicinal 02 (CTA-060),
vicinal 07 (CTA-372) e vicinal
10 (CTA-371) localizadas no
município do Cantá - C.R. Nº
1042.776-13/17 /MAPA/CAIXA
.

2

Construir pontes para facilitar a trafegabilidade
em diversos municípios do Estado.

95

Reconstrução de pontes de
madeira nas rodovias vicinais
01 (CTA-379), Vicinal 02 PA
União (CTA-368) e vicinal 03
PA União (CTA-366),com
extensão de 95m localizadas
no município do Cantá.

3

Construir pontes para facilitar a trafegabilidade
em diversos municípios do Estado.

20

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.

4

Reconhecer dívida.

100

Reconhecimento de dívida
referente à reconstrução de
ponte de madeira na rodovia
RR-342, vicinal Santa Inês,
com extensão total de 50m, no
município de Amajarí-RR.

5

Reconhecer dívida.

100

Reconhecimento de dívida
referente à reconstrução de
ponte de madeira na vicinal
Tucumã, com extensão de
45m, no município de AmajaríRR.

6

Reconhecer dívida.

100

Reconhecimento de dívida
referente à reconstrução de
pontes de madeira nas
rodovias vicinais 01 (CTA379), Vicinal 02 PA União
(CTA-368) e vicinal 03 PA
União (CTA-366),com
extensão de 95m localizadas
no municipio do Cantá.

7

Reconhecer dívida.

100

Reconhecimento de dívida
referente à reconstrução de
ponte de madeira com
sapatas de concreto na vicinal
34 CAB-347, com extensão
total de 100,00 metros,
localizada no município de
Caroebe/RR

8

Indenização.

100

Indenização referente à
construção de ponte de
madeira sobre o Igarapé
Mucaja, com extensão total de
30m, localizadas na RR-325
no Município de Alto AlegreRR.

9

Indenização.

100

Indenização referente à
reconstrução de pontes de
madeira na Rodovia Vicinal 05
(CTA-374), com extensão total
de 95,00 m, no município de
Cantá -RR.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
No exercício em análise, houve um volume considerável de pagamentos de despesas com Reconhecimento de Dívida e indenização.
O índice apurado no PPD e COFD foram altamente deficientes, devido a não conclusão das Metas previstas dentro da Ação.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:

3447-Desenvolvimento da Infra-Estrutura de Transportes
Projeto
21601-Fundo Estadual de Infra-Estrutura de Transportes
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Produto:
Unidade de Medida:

Projeto Executado
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
19,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
5,26

Análise da Meta Física:
Meta Física com índice Altamente Deficiente, abaixo do esperado, não sendo possível o cumprimento adequado da mesma.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Recuperação e Implantação de 19 km de
estradas vicinais no município de Cantá.

0

Não houve execução da
medida.

2

Manter as rodovias em bom estado de
trafegabilidade.

90

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.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
No transcorrer do exercício, houve um volume considerável de abertura de créditos por superávit na apuração do balanço, ocorre que, por
questões administrativas na tramitação dos procedimento licitatório, não houve tempo hábil para a execução, o que gerou o Índice
Altamente Deficiente no PPD (planejamento) e COFD (execução).
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

02-Crescimento Sustentável
Finalístico
77-Fortalecimento da Agropecuária Familiar
Estimular a expansão e modernização da produção agropecuária familiar.
Produtor rural familiar
18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
INDICADORES

Descrição

Taxa de
Atendimentos
Realizados

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Anual

Percentual

55

71.18

71.18

Apurado
2019

Data Apuração

Fórmula: Número
de produtores
familiares
assistidos no ano /
Número total de
produtores
familiares X 100
Fonte: SEAPA

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
CODESAIMA - Para que se possa fortalecer efetivamente a agropecuária familiar, 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:
CODESAIMA - Verificou-se que os recursos planejados inicialmente para o programa foram de R$ 10.000,00 para o exercício de 2019,
não sendo executada nenhuma ação.

Avaliação dos resultados:
CODESAIMA - O Programa de fortalecimento da agropecuária familiar foi drasticamente comprometido devido a cortes orçamentários,
tendo resultado nulo

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Administrativas
A crise financeira deixada por outros governos e assolada em todo Pais, com reflexo no Estado de
Roraima, impossibilitaram a execução adequada deste programa.
Financeiras

A independência financeira da instituição em si se faz necessária ao melhor andamento dos
programas, projetos e ações tomadas pela unidade.

Licitatórias

A falta de uma CSL na unidade impossibilita agilidade na tomada de decisões.

Orçamentárias

O orçamento do Poder Executivo, aprovado apenas no dia 07/05/2019, em seguida o Decreto de
contingenciamento restringiu a realização financeira para execução das metas físicas com
previsão orçamentári

Tecnológicas

A falta de instrumentação, pessoal capacitado constantemente impossibilita a adequação
intelectual e temporal de novas tecnologias implantadas no estado.

Técnicas

A falta de capacitação técnica de forma contínua, atrelado à complexidade dos projetos e a pouca
experiência dos analistas neste tipo de projeto contribuem para este atraso.

Orçamentárias

CODESAIMA-Devido a cortes de rec financ e orçam tiveram de ser priorizadas algumas áreas em
detrimento de outras mais essenciais, por esta razão os recursos foram totalm destinados a outros
programas

Participação Social:
CODESAIMA: Os mecanismos institucionalizados que possibilitam tal participação efetiva da sociedade neste programa, foram atualizados
e são de pesquisa via internet. No campo fale conosco para sugestões ou reclamações.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
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Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2231-Recuperação de Áreas Degradadas
Atividade
18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Produtor Assistido
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
780,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Meta física não atendida, ação não realizada por contingenciamento e remanejamento de recursos.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Apoio a Mecanização Agrícola

0

Não há dados para subsidiar a
apuração do índice

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira foi de 0,0% devido ao contingenciamento e remanejamento de recursos no valor de R$ 90.000,00 para o DEAC
pelos motivos expressos no OFÍCIO INTERNO Nº 027/2019/DEAC/SEAPA de 16 de maio e descriminado no OFÍCIO Nº
31/2019/DEPAG/SEAPA de 23 de maio.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2279-Incentivo a Agropecuária Familiar
Atividade
18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Produtor Assistido
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
8.300,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Meta física não atendida, ação não realizada por contingenciamento e remanejamento de recursos.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Implementação de Projetos de Incentivo a
Agricultura Familiar

0

Não há dados para subsidiar a
apuração do índice
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira atingiu 0,0% do planejado no PPA, devido ao contingenciamento e remanejamento de recursos, desta forma
prejudicou a execução das metas físicas do programa.
Ação:

3385-Formulação e Implantação de Projetos de Fortalecimento do
Extrativismo
Projeto
18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Projeto Implementado
Unidade

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
150,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Meta física não atendida, ação não realizada por contingenciamento e remanejamento de recursos.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Fortalecimento do Extrativismo

0

Não há dados para subsidiar a
apuração do índice

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira foi de 0,0% devido ao contingenciamento e remanejamento de recursos no valor de R$ 220.000,00 para o DEAC
pelos motivos expressos no OFÍCIO INTERNO Nº 027/2019/DEAC/SEAPA de 16 de maio e descriminado no OFÍCIO Nº
31/2019/DEPAG/SEAPA de 23 de maio..
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2389-Apoio ao Desenvolvimento do Setor Primário
Atividade
18501-Companhia de Desenvolvimento de Roraima
Produtor Assistido
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
15,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
CODESAIMA: A meta física realizada em 2019 foi nula, em razão do estado de calamidade pública no âmbito da administração financeira
do Estado, o que resultou em aportes de recursos insuficientes para suprir as execuções das ações planejadas.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
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CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

1

Garantir ao pequeno agricultor melhores
condições de produção através de projetos
voltados para a manutenção das atividades
agropecuária familiar, viabilizando a
distribuição de insumos necessários para o
pleno desenvolvimento das atividades.

0

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS
A ação não apresentou
resultado devido à não
execução do programa, em
decorrência do
remanejamento dos recursos
para outros programas.

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 2019.
Após análise da execução podemos pontuar dois fatores condicionantes para o resultado apurado, primeiro foi o corte orçamentário ao
programa devido ao difícil momento de retração econômica do Estado e segundo o remanejamento de recursos para outras áreas
essenciais da Companhia.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

02-Crescimento Sustentável
Finalístico
82-Gestão Ambiental e Promoção do Desenvolvimento Sustentável
Promover e executar as políticas de meio ambiente, defesa, preservação, uso, conservação e
recuperação dos recursos naturais.
População do Estado
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
2019

Apurado
2019

Data Apuração

Taxa de Recursos
Hídricos
outorgados

Anual

Percentual

65

85

85

54,67

31/12/2019

Anual

Percentual

66

80

80

88,00

31/12/2019

Fórmula: Número
de outorgas
concedidas ao
ano / demanda
anual X 100
Fonte: FEMARHRR
Taxa de
Monitoramento
Ambiental
Fórmula: Número
de vistorias
(monitoramentos e
licenciamentos)
realizadas no ano
/ demanda anual
X 100
Fonte: FEMARHRR

Análise de Indicadores do Programa:
Taxa de Recursos Hídricos Outorgados - que no exercício de 2019, foi apurado números de outorgas concedidas no ano o quantitativo de
158, portarias emitidas e finalizadas. A demanda anual teve como base o quantitativo realizado no ano anterior. Vale ressaltar que a
Outorga e instrumento legal que assegura o usuário o direito de usar os recursos hídricos, no entanto, essa portaria não dá ao usuário a
propriedade de água, mais sim o direito de seu uso. As informações foram disponibilizadas pela Diretoria de Recursos Hídricos-DRHI.
158/289x100=54,67.
Taxa de Monitoramento Ambiental - O indicador teve como base o levantamento dos quantitativos dos monitoramentos e dos
licenciamentos realizados no exercício de 2019, conforme relatado pela Diretoria de Monitoramento e Controle Ambiental-DMCA.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
IACTI: Recomendamos a liberação de recursos financeiros conforme o planejamento realizado;

Análise da Execução Financeira:
O Programa foi considerado altamente deficiente tanto no planejamento quanto na sua execução.
Vale ressaltar que no exercício de 2020, foram incluídos os recursos referente ao saldo em conta corrente dos convênios e contratos para
execução, o que por dificuldades apresentadas no decorrer do exercício não foi possível a finalização das despesas. Foram incluídos
também os saldo em conta do Fundo Estadual do Meio Ambiente e dos recursos referente à Compensação Ambiental. No que tange aos
recursos da Compensação Ambiental, estes foram incluídos já no ultimo quadrimestre do exercício, por solicitação da Presidência; porém,
não houve tempo hábil para execução dos recursos.
Diretoria de Licenciamento e Gestão Ambiental
Ação: 2335-Licenciamento e Gestão Ambiental. As principais dificuldades enfrentadas foi em relação ao quantitativo do número de
servidores (analistas ambientais) para a demanda da fundação.
IACTI: No programa foi previsto ao todo recursos no valor de RS 162.279,67; o orçamento constante no Quadro de Detalhamento da
Despesa (QDD) foi de RS 231.207,00; foram anulados RS 203.917,00, sendo que apenas 27.290,00 ficaram disponíveis, porém não
houve liberação desses recursos; portanto não houve execução financeira.
Observação: o governo do estado de Roraima decretou calamidade pública financeira no âmbito da administração direta e indireta do
Poder Executivo através do Decreto nº 26.404-E de 28 de dezembro de 2018, que vigeu por todo o ano de 2019, afetando a liberação dos
recursos.
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Avaliação dos resultados:
Diretoria de Licenciamento e Gestão Ambiental:
Ação: Licenciamento e Gestão Ambiental-os principais resultados foram o aumento emissão de licenças ambientais em relação ao ano
anterior.
Número de Licenças Ambientais tivemos: Divisão de Licenciamento Ambiental (636 licenças, com um total de 137.885 mil hectares); e a
Divisão de Uso do Solo e Agricultura Familiar (390 licenças, com um total de 14.916 mil hectares).
Divisão de Educação Ambiental
Ação: Promoção da Educação Ambiental - parcerias com os municípios para a realização da Semana da Água 2019; e apoio aos
municípios com camisetas, faixas e sacolas para a coleta de resíduos por parte da FEMARH.
Diretoria de Recursos Hídricos:
Ação: Gestão dos Recursos Hídricos-Aumento das demandas de Cadastro e Outorga; Capacitação de Servidores (Curso de Vazão,
Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, Oficinas de Águas Subterrâneas); Maior frequências de reuniões com Conselho
Estadual de Recursos Hidricos; Expansão da Rede Hidrometeriológica (Estação Recreio e Estação do Uiramutã); Efetivação do Termo de
Cooperação entre a Fundação e Universidade Federal de Roraima; Efetivação do Termo de Cooperação entre a Fundação e a Companhia
de Água e Abastecimento de Roraima; Nomeação de Representante do Estado de Roraima como titular no Conselho Nacional de
Recursos Hídricos-CNRH; Renovação do Contrato do Progestão Agencia Nacional de Águas-CICLO II.
Diretoria de Monitoramento e Controle Ambiental:
Ação: Gestão do Monitoramento e Fiscalização Ambiental
- Divisão de Prevenção e Monitoramento Ambiental: instituição de um relatório mensal com todos os alertas de degradação ambiental no
Estado e instituição de um cadastro georreferenciado de desmatamento e autorização de queima controlada; continuidade no processo de
instituição de Termo de Cooperação Técnica com o Centro Gestor Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia ¿ CENSIPAM.
- Divisão de Fiscalização Ambiental: a realização com êxito dos atendimentos dos Ofícios referentes à denúncias: MP; MPF; Delegacia de
Polícia Judiciária do Interior; Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente; ICMBio e denúncias da FEMARH.
- Divisão de Unidade de Conservação: elaboração exitosa do relatório circunstanciado do TCE referente as fiscalizações realizadas nos
exercícios de 2013-2018.
Fundo Estadual do Meio Ambiente: realização de capacitação dos servidores da Fundação; participação na 5ª Feira de Tecnologia
Agrícola e Negócios; participação em reunião de intercâmbios dos projetos de REED - Reducing Emissions from Deflorestation and
Degradation no IPAM e da Oficina técnica do consórcio Amazônia Legal; além de manutenção das atividades administrativas da FEMARH.
IACTI: Em que pese não ter havido execução financeira no exercício de 2019 e das dificuldades de ordem administrativa e tecnológica
foram realizadas várias atividades e eventos que contribuíram para atingimento parcial das metas propostas para o programa, tais como a
execução do Projeto Recategorização da Área Proteção Ambiental do Baixo Rio Branco ¿ APABRB (financiado com recursos do Fundo
Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO); elaboração de projetos visando o desenvolvimento sustentável e a criação de grupos de
trabalhos multi-institucionais visando criação de parques tecnológicos.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Ambientais

Educação Ambiental: Cancelamento nas autorizações de queima controlada.

Financeiras

Educação Ambiental: Alguns ações não foram realizadas devido a falta de recursos financeiros.

Tecnológicas

Educação Ambiental: Faltaram alguns equipamentos, que poderiam auxiliar e melhorar o
desempenho nas ações.

Outras

Educação Ambiental: transporte para melhor desempenho das ações.

Administrativas

Monitoramento Ambiental: Ausência de normatização das atribuições de funcionários, divisões e
diretorias.

Financeiras

Monitoramento Ambiental: Não foram atendidas as solicitações de compra e manutenção dos
equipamentos e capacitação dos técnicos da divisão de prevenção e monitoramento ambiental.

Técnicas

Monitoramento Ambiental: Defasagem técnico/estrutural da divisão de prevenção e monitoramento
ambiental limita a realização do monitoramento ambiental no estado de Roraima.

Administrativas

IACTI: Capacitação insuficiente da equipe executora.

Financeiras

IACTI: Não houve execução financeira do programa pois o Governo decretou calamidade pública
financeira através do Decreto nº 26.404-E de 28 de dezembro de 2018, que vigeu por todo o ano
de 2019.

Gerenciais

IACTI: 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

IACTI: Dotação orçamentária insuficiente e anulação dos saldos das dotações orçamentárias
existentes.

Tecnológicas

IACTI: Escassez de ferramentas: equipamentos de informática, programas de computador e
internet.

Participação Social:
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Diretoria de Monitoramento e Controle Ambiental-DMCA.
Divisão de Educação Ambiental: os meios de comunicação são através das mídias sociais; participação em fóruns, comissões e outros
colegiados.
Diretoria de Licenciamento e Gestão Ambiental-DLGA.
Em 2019 tivemos grande participação dos debates sociais em participações em fóruns da agricultura familiar, debatendo e apresentado a
importância do licenciamento para o produtor como para o meio ambiente, participação em audiências públicas.
Diretoria de Recursos Hídricos-DRHI
Temos parcerias com a Divisão de Educação Ambiental.
IACTI: Ação 2387 ¿ Desenvolvimento Florestal Sustentável - No Projeto Recategorização da Área Proteção Ambiental do Baixo Rio
Branco - APABRB foram realizadas reuniões com a participação da comunidade ribeirinha, agricultores familiares e extrativistas sobre o
sobre o desenvolvimento sustentável da região.
Ação 3540 ¿ Produção de Informações Científicas ao Planejamento Territorial ¿ Foi realizado o evento Workshop do Parque da
Biotecnologia realizada no Centro de Estudos da Biodiversidade ¿ CBIO com a participação de professores e pesquisadores de várias
instituições de ensino e tecnologia do Estado de Roraima.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:

2305-Promoção da Educação Ambiental

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

Atividade
16201-Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima
Pessoa Informada
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

13.695,00
Total:

13.695,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
14.000,00

13.695,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
97,82

Análise da Meta Física:
No exercício de 2019, executamos as seguintes atividades: Emissão de Licenças para queima controlada-Rorainópólis, Caroebe, São Luiz
do Anauá, Cantá, Mucajaí (Vila apiaú, tamandaré, samaumá e Vila da penha); Reunião com a equipe do Núcleo de Meio Ambiente da
CAER; Caminhada Ecológica-CAER; Entrevista sobre o calendário de queima controlada para o município do cantá Programa Direto ao
Ponto; I Reunião da CIEA RR no Auditório da SEED; Reunião com os Secretarios de Meio Ambiente dos Municípios, para tratar da
indicação dos Titulares e suplentes para a CIEA RR. E realização da semana da água em parceria com os municípios com a temática
Amigos do Rio Ação Integrada; Palestra com temática Meio Ambiente e Educação Ambiental Acadêmicos do IFRR Auditório Corpo de
Bombeiros Militar; Semana da água; Culminância do PROJETO AMIGOS DO RIO AÇÃO INTEGRADA, com a participação dos municípios
que aderiram ao projeto. (Boa Vista, Cantá. Amajarí, Normandia, Rorainópolis, São Luiz, Bonfim, Iracema e Caroebe); Palestra alusiva ao
dia mundial da água na Escola Municipal na sede do município e para professores da rede municipal de educação com a temática Climas
de Roraima e queimadas; Lançamento do Projeto Capsula na Secretaria do Meio Ambiente do Cantá; Encontro de tuchauas de Roraima ¿
Secretaria do Estado do Índio com entrega de 7000 mudas; Palestra sobre os programas Progestão e Qualiágua da Femarh; Semana da
água nas escolas estaduais; Realização de palestras nas Escolas Luiz Ribeiro de Lima, Presidente Tancredo Neves e Antônio Ferreira de
Souza e São Vicente de Paula (exposição de equipamentos sobre as plataformas de monitoramento das águas de Roraima, em parceria
com a DRHI e SEED; Encontro Estadual de Atores do Desenvolvimento; Reunião da CIEA; Reunião para tratar das Ações da Semana do
Meio Ambiente na sede do Município do Cantá; Oficina de Nivelamento da Agência Nacional das Águas; X Circuito Itinerante de Ciências
nas Escolas; Participação no evento Relatos e Vivências de Projetos de Educação Ambiental e Segurança Alimentar; Reunião no Tribunal
de Justiça de Roraima para tratar sobre a semana do meio ambiente; I WORKSHOP DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS no Instituto Federal de
Roraima-Campus Novo Paraíso; Ministrar palestra sobre queimadas: aspectos gerais, causas e consequências na sociedade e nos
ecossistemas; Ação de entrega de mudas no evento da Defensoria Pública de Roraima; Dia Nacional da Educação Ambiental; Blitz
Educativa em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, entrega de mudas; Realização de ação no Amajarí-Projeto capsula;
Palestra alusiva à Semana do Meio Ambiente e entrega de mudas no município de Iracema; Dia da Proteção das Florestas; Dia do
Agricultor; Aniversário do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ICMBio com Ações de sensibilização no entorno das
Unidades de Conservação de Roraima (Palestras, Gincanas, Plantio de mudas, Blitz Educativas); II FEMARH NA MINHA RUA (Palestras,
entrega de mudas a comunidade e início da arborização da Avenida Principal - 300 mudas); Entrega de Mudas no Evento do SESI (Dia
Nacional da Construção Social 2019 120 mudas); Palestras de Educação Ambiental e entrega de Cartilhas e mudas na Escola Militarizada
Professor Jaceguai Reis Cunha 100 mudas); Liberação de 400 Mudas Prefeitura Amajarí (Evento junto as Comunidades Indígenas);
Lançamento do Programa Roraima Verde, com plantio de 200 açaís nas voçorocas do Tepequém; Trabalho de Recuperação de
Voçorocas; Oficina de Diagnose Social; Ação de Horta Comunitária Iracema; Agroshow Agro em Campo; Reunião do GT Hortas
Comunitárias; Participar do evento VI Encontro Formativo Nacional de Educação Ambiental para a Gestão das Águas; Projeto Integrado da
Amazônia TERRAMZ.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
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CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Implementação da Política Estadual de
Educação Ambiental e Recursos Hídricos.

91.3

As ações da Divisão de
Educação Ambiental foram
realizadas a contento, em
varias foram realizadas
parcerias com as Secretarias
Municipais de Meio Ambiente
e outras entidades da
Sociedade Civil, o que
contribuiu para o êxito das
mesmas, em particular a
Semana da Água e do Meio
Ambiente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
As metas financeiras previstas foram executadas parcialmente, e as metas físicas foram cumpridas, com recursos da própria entidadeFEMA. Foi executado cerca de 13,33% dos recursos destinados à ação.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:

2334-Gestão do Monitoramento e Fiscalização Ambiental
Atividade
16201-Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima

Produto:
Unidade de Medida:

Área Monitorada
Percentual

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

70,00
Total:

70,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
77,00

70,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
90,91
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Divisão Prevenção 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-INPE. Foi instituído um relatório mensal com apresentação da distribuição espacial de todos os
alertas detectados pelo sistema DETER, disponibilizados pelo INPE. O atendimento da demanda não pode ser realizado integralmente
pela falta de estruturação e capacitação necessária.
Divisão de Unidade de Conservação-em 2019, foi elaborado o Relatório circunstanciado das fiscalizações realizadas nos exercícios de
2013 a 2018; Também foi informado ao Tribunal de Contas do Estado se foi concedido direito real de uso da UC APA BRB; Levantamento
da população residente e propriedades existentes no interior das Unidades de Conservação; Norma de criação do Sistema Estadual de
Meio Ambiente e sua regulamentação; indicar as normas expedidas pelo Estado com relação às UCs em vigor.
Houve a participação na Oficina sobre o Mapeamento das fragilidades e potencialidades-Meio Socioeconômico, do Diagnóstico
Participativo do Estado de Impacto Ambiental-EIA/RIMA da Usina Hidrelétrica Bem Querer: essa oficina faz parte do Diagnóstico
Participativo Usina Hidrelétrica (UHE) Bem Querer, que tem por objetivo fazer o mapeamento das fragilidades, potencialidades e
prioridades para cada município. O Diagnóstico Participativo é uma das ações do Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) da UHE Bem
Querer.
Participação da reunião de planejamento para a primeira expedição do Projeto de Recategorização da APA Baixo Rio Branco Roraima:
contribuição para o planejamento de viagem para elaboração dos diagnósticos ambiental, socioeconômico e fundiário, este estudo irá
subsidiar a proposta de criação das unidades de conservação estadual, na categoria Reservas de Desenvolvimento Sustentáveis
(BOIAÇU, ITAPARÁ, XERIUINI, CAMPINA) e Parques Estaduais (DAS NASCENTES, CATRIMANI). Esta divisão, pela nova estrutura da
FEMARH, fará parte da Diretoria de Gestão Florestal.
Divisão de Fiscalização Ambiental - Hoje a Divisão de Fiscalização 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.
A Divisão de Fiscalização-DFA a qual faz parte da Diretoria de Monitoramento e Controle Ambiental - DMCA tem como atribuição controlar
e fiscalizar as atividades utilizadoras dos recursos naturais como também a aplicação das penalidades por infração a legislação de
proteção ambiental. Tendo como prioridade atender a sociedade e as instituições que a procuram e aproximar os órgãos envolvidos com a
questão ambiental, dando transparência interna e externa e apresentando a sociedade respostas através de suas ações.
DAS INFRAÇÕES:
Do período que compreende entre janeiro a dezembro de 2019 a Divisão de Fiscalização efetuou 144 processos de Autos de Infrações
nas suas mais diferentes atividades relacionadas aos ilícitos ambientais dentro do Estado de Roraima.
Entre as principais ações realizadas pela fiscalização destacam-se: Pesca ilegal (08); Realizar atividade sem autorização ambiental e
SISPASS (09); Portar Motosserra sem licença (06); Lançamento de resíduos poluidores (05); Construir e fazer funcionar atividade de
carvoaria (01); Transporte ilegal de substância perigosa à saúde humana (15); Fazer uso de fogo em área de regeneração (01); Dificultar a
ação do poder público (02); Fazer funcionar obra potencialmente poluidora (03); Poluição Sonora (02); Ter em cativeiro animais silvestres e
demais espécimes (06); Construir em área de (app) (05); Ter em depósito Transporte madeira sem licença (03); Desmatamento Ilegal (78);
Divisão Planejamento e Auditoria Ambiental-foi realizado o Levantamento da situação dos Convênios firmados com as Prefeituras
Municipais para fins de atualização. Realização e atualização das Pastas e Convênios firmados com as Prefeituras Municipais do
Melhoramento do Arquivo do Setor; Participação de Comissão para levantamento dos materiais e equipamentos apreendidos de interesse
da DMCA (em andamento). Vale ressaltar que esta divisão foi extinta, pela nova estrutura aprovada no exercício de 2020.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Monitoramento da Qualidade Ambiental.

80

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. Foi
instituído um relatório mensal
com todos os alertas de
degradação detectados pelo
Sistema DETER, em fase de
elaboração um cadastro de
georreferenciado das
autorizações de queima
controlada e desmatamento
para cruzamento de
informações.

2

Gestão da Unidade de Conservação.

60

Foi inicializado o processo de
monitoramento da área com a
elaboração de
aproximadamente 20 imagens
orbitais no exercício de 2019,
com previsão de conclusão
até junho de 2020.
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3

Fiscalização Ambiental.

80

Atualmente, a Divisão de
Fiscalização 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.
A estrutura da DFA encontrase defasada. Temos uma
servidora administrativa,
quatro fiscais 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. Lembro que os
fiscais atuam sempre em
dupla, portanto com a equipe
que temos 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) - FUNDO AMAZÔNIA.

0

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 e
743/2019.
A execução da ação foi
delegada à comissão
instituída pela Presidência
desta Fundação.
As atribuições relativas a esta
diretoria referem-se à
atualização dos termos de
referência solicitados pela
entidade provedora dos
recursos, foram realizadas
reuniões com a comissão,
onde as demandas oriundas
do BNDES foram discutidas e
traçadas as diretrizes para
atendimento das mesmas. Os
termos de referências foram
atualizados em reuniões
realizadas com auxilio de
consultores da consultoria
contratada GIZ, de modo a
sanar as inconsistências
identificadas para
continuidade da execução do
projeto.
Atualmente, existem 02
processos administrativos em
execução (Cadastro ambiental
rural e aquisição de
equipamentos de informática e
mobiliário).
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução da ação foi considerada altamente deficiente, tanto em seu planejamento quanto em sua execução.
No exercício de 2019, houve a incorporação dos recursos visando atender às demandas do 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,
devido a tramitação das etapas dos processos, os mesmos tiveram a emissão dos seus empenhos no último bimestre do exercício o que
houve a necessidade de estornar devido às normas do encerramento do exercício financeiro. Ainda assim, executamos apenas 2,03% do
orçamento planejado pela fonte 101-FPE.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2335-Licenciamento e Gestão Ambiental
Atividade
16201-Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima
Gestão Ambiental Realizada
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

1.759,00
Total:

1.759,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
3.077,00

1.759,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
57,17

Análise da Meta Física:
No que tange a realização da meta física, fomos considerados deficientes com 57,17% de sua execução.
Tendo em vista que trata-se de uma demanda que compreende o licenciamento ambiental para várias atividades, entre elas, a
agroflorestal, infraestrutura, pesqueiro, mineração, industrial, entre outras, e são divididas por divisões para facilitar e agilizar todo os
procedimentos adotados para o licenciamento, divido em divisão de licenciamento ambiental-DLA, que trata dos licenciamentos do
agronegócio, mineração e infraestrutura, a divisão de uso do solo e agricultura familiar-DUSAF, que o objetivo é o licenciamento para
pequenos agricultores que se enquadra como agricultura familiar, a divisão de controle florestal-DCF é responsável pelas emissões das
licenças de supressão de vegetação, bem como responsável pela operação do SINAFLOR-sistema de floresta, a divisão de aquicultura e
recursos pesqueiro-DARP tem a responsabilidade na confecção das carteira de pescadores e de embarcações. Todas a divisões citadas
estão ligadas a Diretoria de Licenciamento e Gestão Ambiental-DLGA, e todos os produtos que são gerados, tem um rito distinto,
composta em sua maioria, por análise técnica e jurídica, vistorias realizadas in loco e por imagem de satélite e confecções de pareceres e
laudos. Com o exposto, todo o trabalho realizado na Gestão Ambiental, está diretamente ligado ao produtos finais da FEMARH, isso
demonstra a importância e o cuidado que deveremos ter em fazer um planejamento adequado para que possamos atender a contento toda
a sociedade roraimense.
.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Gestão do Uso do Solo e Manejo Florestal
Sustentável.

70

Uma das principais
dificuldades para atingir o
previsto foi a falta de
servidores para atender e o
aumento da demanda.

2

Gestão de Apoio à Agricultura Familiar.

95

Na agricultura familiar temos
sempre uma grande
realização, tendo em vista que
todos os processos são
realizados através do sistema
Licencia Já e faz com que seja
mais rápido e menos
burocrático. Um pequeno
número de processos que por
falta de documentos deixam
de ser atendidos.

3

Licenciamento de Empreendimentos e
Atividades Potencialmente Poluidoras.

80

Uma das principais
dificuldades para atingir o
previsto foi a falta de
servidores para atender e o
aumento da demanda.

4

Gestão do Ordenamento da Atividade de
Pesca e das Atividades de Aquicultura.

50

Esta medida depende muito
do interesse do setor
pesqueiro que na maioria das
vezes não busca se
regularizar e a pouca ação da
fundação em mobilizar o setor
para a sua regularização.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Em relação à dotação inicial, executamos apenas 23,88% do orçamento, considerado altamente deficiente pela régua de parâmetros do
Sistema FIPLAN.
O trabalho realizado foi executado com financeiro do FEMA-Fundo Estadual do Meio Ambiente.
O que faltou para atingir na sua totalidade as metas financeiras da ação, foi que tivemos grande dificuldade com a falta de servidores para
acompanhar a crescente demanda da fundação.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2421-Gestão dos Recursos Hídricos
Atividade
16201-Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima
Usuário no Sistema Finalizado
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

862,00
Total:

862,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
400,00

862,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
215,50

Análise da Meta Física:
Na análise da meta física, houve o percentual de execução de 215,50% e, mesmo assim foi considerada altamente deficiente devido a
mudança na gestão da diretoria entre a revisão e a avaliação do plano.
A Diretoria de Recursos Hídricos utiliza desde 2016, O Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) é um dos
instrumentos de gestão previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 9.433, de 08 de Janeiro de 1997,
conhecida como Lei das Águas. Trata-se de um amplo sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações
sobre recursos hídricos, bem como fatores intervenientes para sua gestão, onde no ano 2019 foram cadastrados 862 processos no
sistema, sendo que desses processos 695 foram usuário insignificantes e 167 foram Portaria de Direito de Recursos Hídricos.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Gerenciamento das Unidades de
Planejamento Hidrográfico.

60

Não atingimos o total previsto,
devido os entraves ocorridos
com laboratório que realiza as
analises do Qualiágua;

2

Gestão para o apoio às Unidades de Recursos
Hídricos, através da execução do Contrato n°.
079/2014 ANA/FEMARH.

90

Devido à rotatividade na
Divisão de Outorga, houve
entrave com as metas
federativas, tendo que refazer
todas as metas solicitadas do
Acordo do Progestão, mesmo
com todas as dificuldades,
conseguimos sanar as
pendências solicitadas.
Tivemos que justificar as
pendências orçamentaria junto
a Agencia Nacional de Água ANA.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Pela régua de parâmetros do Sistema FIPLAN, a ação foi considerada altamente deficiente, sendo executado apenas 32,02% dos
recursos do PROGESTÃO, pela fonte 308.
Que no exercício de 2019 foram realizadas as seguintes despesas: Diárias (Manutenção de PCD, Capacitação de Servidores, Vistoria e
Monitoramento das águas superficiais, Programa Qualiágua); Passagens: (Encontro Nacional, Capacitação e Oficinas e Reuniões
Técnicas); Suprimento de Fundo: (Manutenção e Monitoramento); Contratação de empresa para Organização de Eventos:
(Reconhecimento de dívida).
Devido à rotatividade na Divisão de Outorga e carência de servidores houve um atraso na execução de cumprimentos das metas. Outro
fator relevante foi as analises das coletas das águas superficiais do Programa Qualiágua, onde o laboratório não cumpriu com acordos
firmados entre as instituições.
Ação:
Tipo de Ação:

3543-Aparelhamento da FEMARH
Projeto
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Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

16201-Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima
Unidade Aparelhada
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
25,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
A Ação foi considerada como altamente deficiente e sem movimentação de execução pelos setores no exercício 2019.

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
2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Ação considerada como altamente deficiente e sem movimentação de execução pelos setores no exercício 2019.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:

2387-Desenvolvimento Florestal Sustentável
Atividade
16301-Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de
Roraima
Projeto Implementado
Unidade

Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
3,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
33,33

Análise da Meta Física:
O Projeto Recategorização da APA do Baixo Rio Branco teve sua execução continuada conforme as ações previstas. Em 2019 houve a
contratação de consultores para elaboração de estudos técnicos ambientais, fundiários e socioeconômicos das Unidades de Conservação
que compõem o mosaico do Baixo Rio Branco, a saber, RDS Boiaçu, RDS Campina, RDS Itapará, RDs Xeruini, Parque Estadual Catrimani
e Parque Estadual das Nascentes.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Apoio a projetos de Aproveitamento de Áreas
Abertas para Florestamento e
Reflorestamento; Apoio as alternativas de
manejo comunitário; Apoio ao manejo
sustentável de Florestas Privadas.

30

O projeto reflorestar foi
reavaliado e reajustado, bem
como foram realizados vários
contatos em busca de
financiamento.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Nessa ação foi previsto recursos no valor de RS 101.026,34; o orçamento constante no Quadro de Detalhamento da Despesa do IACTI foi
de apenas RS 27.290,00; não houve liberação desses recursos; não houve execução financeira.
Observação: o governo do Estado de Roraima decretou calamidade pública financeira no âmbito da administração direta e indireta do
Poder Executivo através do Decreto nº 26.404-E de 28 de dezembro de 2018, que vigeu por todo o ano de 2019, afetando a liberação dos
recursos.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:

2391-Gestão de Florestas Públicas e Concessões Florestais
Atividade
16301-Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de
Roraima
Concessões Realizadas
Unidade

Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Não houve concessão florestal devido à falta de estrutura física, de pessoal, tecnológica, financeiro e arcabolso jurídico.
¿Realização de 80 cadastros ambientais rurais em parceria com o Instituto Travessia no Projeto Rede Empreender Solidário no Estado de
Roraima.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Operacionalização do Sistema Estadual de
Informações Florestais; Processo de
Concessão.

0

Não foram realizadas
atividades, devido à falta de
estrutura física, de pessoal,
tecnológica, financeiro e
arcabolso jurídico.

2

Gestão do Espaço Territorial das Unidades de
Conservação Estaduais

40

¿Foram realizadas várias
viagens de campo para
sensibilização das populações
do Baixo Rio Branco referente
a criação de unidades de
conservação visando
desenvolvimento sustentável
da região;
¿Realização de 80 cadastros
ambientais rurais em parceria
com o Instituto Travessia no
Projeto Rede Empreender
Solidário no Estado de
Roraima.

3

Estudos para recategorização de APA em
RDS

50

Os estudos ambientais,
fundiários e socioeconômicos
da região do Baixo Rio Branco
se iniciaram no final do
exercício de 2019 com
previsão de entrega no mês
de abril de 2020.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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Nessa ação foi previsto recursos no valor de RS 61.253,33; o orçamento constante no Quadro de Detalhamento da Despesa do IACTI foi
de RS 149.496,00; houve anulação desses recursos; não houve execução financeira.
Observação: o governo do Estado de Roraima decretou calamidade pública financeira no âmbito da administração direta e indireta do
Poder Executivo através do Decreto nº 26.404-E de 28 de dezembro de 2018, que vigeu por todo o ano de 2019, afetando a liberação dos
recursos.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:

3540-Produção de Informações Científicas ao Planejamento Territorial
Projeto
16301-Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de
Roraima
Informações Científica Produzida
Unidade

Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

10,00
Total:

10,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
2,00

10,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
500,00

Análise da Meta Física:
Foram realizadas os estudos e pesquisas para elaboração:
¿Projeto Alfabetização Científica de Alunos da Educação Básica em Espaço não Formal de Ensino;
¿Projeto Reflorestar;
¿Projeto de Desenvolvimento Socioambiental Rio Branco e Rio Xeruini;
¿Concepção do Projeto Parque Tecnológico de Apoio ao Agronegócio (GT PARQUE TECNOLÓGICO);
¿Concepção do Projeto Parque de Biotecnologia;
¿Concepção do Projeto Parque do Conhecimento;
¿Concepção de projeto de lei para criação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima ¿ FAPERR;
¿Reestruturação do Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia do Estado de Roraima;
¿Projeto de geração distribuída de energia fotovoltaica, para atender a demanda do governo de Roraima;
¿Articulação Nacional com a FINEP e o CONSECTI - início de trabalho orientado para a formulação e implantação de políticas públicas de
ciência, tecnologia e inovação no âmbito estadual, sintonizadas com as diretrizes do Governo Federal.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA
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% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

Adequacao e Atualizacao do Zoneamento
Ecologico e Economico; Elaboracao de
Estudos e Projetos Detalhados para area
prioriyatio.

40

¿O IACTI e a Secretaria de
Planejamento e
Desenvolvimento (Seplan)
atuam em cooperação técnica,
sendo que a SEPLAN
atualmente é a coordenadora
do processo e em 2019 a
principal ação realizada foi
apresentar o projeto do ZEE
aos povos indígenas,
realizando audiências
´públicas nas comunidades.
¿Projeto Alfabetização
Científica de Alunos da
Educação Básica em Espaço
não Formal de Ensino;
¿Projeto Reflorestar;
¿Projeto de Desenvolvimento
Socioambiental Rio Branco e
Rio Xeruini;
¿Concepção do Projeto
Parque Tecnológico de Apoio
ao Agronegócio (GT PARQUE
TECNOLÓGICO);
¿Concepção do Projeto
Parque de Biotecnologia;
¿Concepção do Projeto
Parque do Conhecimento;
¿Concepção de projeto de lei
para criação da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado
de Roraima ¿ FAPERR;
¿Reestruturação do Sistema
Estadual de Ciência e
Tecnologia do Estado de
Roraima;
¿Projeto de geração
distribuída de energia
fotovoltaica, para atender a
demanda do governo de
Roraima;
¿Articulação Nacional com a
FINEP e o CONSECTI - início
de trabalho orientado para a
formulação e implantação de
políticas públicas de ciência,
tecnologia e inovação no
âmbito estadual, sintonizadas
com as diretrizes do Governo
Federal.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Nessa ação não foi previsto recursos; o orçamento constante no Quadro de Detalhamento da Despesa do IACTI foi de RS 54.421,00;
houve anulação desses recursos; não houve execução financeira.
Observação: o governo do Estado de Roraima decretou calamidade pública financeira no âmbito da administração direta e indireta do
Poder Executivo através do Decreto nº 26.404-E de 28 de dezembro de 2018, que vigeu por todo o ano de 2019, afetando a liberação dos
recursos.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2308-Gestão do Fundo Estadual do Meio Ambiente
Atividade
16604-Fundo Estadual do Meio Ambiente
Fundo Gerenciado
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
1,00

1,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Estado de Roraima
No exercício de 2019, foram realizadas as atividades destinadas ao devido funcionamento da Fundação Estadual do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos - FEMARH, como: a capacitação de servidores; o pagamento de diárias aos servidores e colaboradores dentro e fora do
Estado para atividades de (fiscalização, vistoria e licenciamento ambiental; pagamento de diárias aos policiais civis e militares através de
Termo de Cooperação para realizar a segurança dos fiscais no ato da fiscalização ambiental; Participação da FEMARH na 10ª reunião
ordinária da ABEMA; Visitas as instalações da COCAMAR-Cooperativa Agroindustrial, com a Comitiva do Governador do Estado;
Participação da FEMARH na 5ª Feira de Tecnologia Agrícola e Negócios; Participação da FEMARH em reunião do IPAM-Instituto de
Pesquisa Ambiental da Amazônia; participação da FEMARH na Assembleia Geral da ABEMA-Associação Brasileira de Entidades
Estaduais de Meio Ambiente; Participação de reunião do Comitê Diretivo da Força Tarefa dos Governadores para o Clima e FlorestasGCF; participação do Fórum dos Governadores da Amazônia Legal; divulgação e emissão de autorização de queima controlada;
Participação da FEMARH no X Circuito Itinerante de Ciências nas Escolas; participação de ações da Semana do Meio Ambiente;
Participação no Evento: AGRO EM CAMPO e entrega de mudas frutíferas, madeiráveis e oleaginosas; Apresentação no município do
Amajarí do Programa Roraima Verde; Produção de vídeo e documentário sobre os plantios realizados nas ações de recuperação de áreas
degradadas através da contenção da erosão de voçorocas; Participação de Oficina de Planejamento Estratégico do Consórcio
Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal; Participação de discursão no município de Normandia sobre a criação
de um parque municipal ambiental; Participação da FEMARH na I Oficina de avaliação da modalidade de corte de árvores isoladas no
âmbito do SINAFLOR-Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais; capacitação de servidora no Curso de Legislação
de Pessoal no Serviço Público; Capacitação de servidores nos cursos Formação de pregoeiro: pregão presencial e eletrônico e Sistema de
Registro de preço e curso: Licitação completa; capacitação de servidora no Curso: Execução Financeira e Orçamentária - reflexos da Nova
Contabilidade Pública Brasileira; capacitação de servidora no Curso: Execução orçamentária, financeira e contábil de forma integrada na
Administração Pública; realização de levantamento nos municípios do estado sobre a situação dos resíduos sólidos; Participação de
servidores no Evento Agro em Campo; Participação de servidores da FEMARH em reunião de intercâmbios dos projetos de REED Reducing Emissions from Deflorestation and Degradation no IPAM e da Oficina técnica do consórcio Amazônia Legal;

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Apoio à Execução da Política Estadual do
Meio Ambiente executada pela FEMARH.

100

Houve no exercício de 2019, o
apoio na execução das
Políticas Estaduais do Meio
Ambiente.

2

Financiamento de projetos a serem
executados em conformidade com a Política
Ambiental.

0

Não houve no exercício de
2019 o dispêndio de recursos
do FEMA destinado ao
financiamento de projetos a
serem executados em
conformidade com a Política
Ambiental.

3

Capacitação Técnica Operacional dos
Servidores da FEMARH.

60

capacitação de servidora no
Curso de Legislação de
Pessoal no Serviço Público;
Capacitação de servidores
nos cursos Formação de
pregoeiro: pregão presencial e
eletrônico e Sistema de
Registro de preço e curso:
Licitação completa;
capacitação de servidora no
Curso: Execução Financeira e
Orçamentária - reflexos da
Nova Contabilidade Pública
Brasileira; capacitação de
servidora no Curso: Execução
orçamentária, financeira e
contábil de forma integrada na
Administração Pública;

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Pela régua de parâmetros do Sistema FIPLAN, executamos aproximadamente cerca de 42,95% dos recursos com base na dotação final.
Vale ressaltar que foram incluídos recursos da Compensação Ambiental, no último quadrimestre do exercício, sem tempo hábil para
finalização, o que levou a esse percentual final. Em termos de planejamento, atingimos o percentual considerado ótimo, e executamos
aproximadamente cerca de 91,02% dos recursos planejados para a fonte 150 pela dotação inicial.
Houve a execução de despesas destinadas ao funcionamento das atividades da Fundação, através do pagamento da Anuidade da
ABEMA; capacitação de servidores; fornecimento de internet; Serviços de limpeza e conservação das instalações da Fundação; aquisição
de Material Gráfico; contratação de empresa para a emissão de passagens aéreas e terrestres; aquisição de tonner; Divulgação de vídeo
sobre as Campanhas de Queimadas; pagamento de processos de reconhecimento de dívida; contratação de empresa para gerenciamento
da frota de veículos.
Ação:

2388-Operacionalização do Fundo de Desenvolvimento Florestal do Estado
de Roraima
Atividade
16605-Fundo de Desenvolvimento Florestal do Estado de Roraima
Fundo Operacionalizado
Unidade

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

200
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Estado

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Análise da Meta Física:
Nesse cenário, foram iniciados estudos (ambiental, socioeconômico e fundiário), na área do Baixo Rio branco, compreendendo a APABRB e a APA- Xeruini,com recursos do FUNBIO -Fundo Brasileiro para A Biodiversidade, para conhecer o bioma, o perfil socioeconômico,
modalidades de UCs compatíveis e limites territoriais para recategorização. Após consultas públicas, com a definição das UCs, será
possível firmar parcerias, convênios e assegurar a melhor gestão das unidades de conservação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Auxiliar no Funcionamento do IACTI e na
Implantação das Políticas de Desenvolvimento
Florestal.

50

Visitas as Áreas de Proteção
Ambiental -APA, para a
efetivação das atividades
sustentáveis de base florestal
do Estado de Roraima para o
exercício de 2020/2023.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O aporte de recursos financeiros e a execução de ações atinentes aos objetivos do fundo FUNDEFER deixaram de ser realizados em
2019, em função do processo de recategorização da APA, preponderantemente financiado pelo FUNBIO e, sobretudo, em consequência
do decreto governamental de calamidade financeira de nº 26.440 de 28/12/2018, prorrogado pelo Decreto nº 27.163, de 26/06/2019.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:

Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

02-Crescimento Sustentável
Finalístico
84-Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento
Formular, promover e executar as políticas de ciência, tecnologia e inovação, mediante estímulo,
fomento, apoio, promoção, produção e difusão do conhecimento visando o desenvolvimento sócioambiental para a melhoria da qualidade de vida da população.
População do Estado
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
2019

Apurado
2019

Data Apuração

Taxa de Produção
e Divulgação de
Informações
Científicas e
Tecnológicas

Anual

Percentual

21.79

35

35

0,00

31/12/2019

Anual

Percentual

8

15

15

0,00

31/12/2019

Fórmula:
Pesquisa+publica
ção+eventos
apoiados /
Pesquisa+publica
ção+eventos
previstos X 100
Fonte: IACT-RR
Taxa de Apoio à
Qualificação
Fórmula: Pessoas
efetivamente
qualificadas /
Previsão de
pessoas a serem
qualificadas X 100
Fonte: IACTI-RR

Análise de Indicadores do Programa:
Em virtude da Decretação de Estado de Calamidade Pública Financeira do Estado de Roraima as ações referentes ao Programa - 084 não
foram executadas.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
As dotações orçamentárias à execução do Programa 084 são insuficientes para sua plena execução. Desta forma, vislumbrou-se para o
PPA 2020/2023 um valor orçamentário que permita a execução das ações e atinja os melhores indicadores.

Análise da Execução Financeira:
Em virtude da Decretação de Estado de Calamidade Pública Financeira do Estado de Roraima as ações referentes ao Programa - 084 não
foram executadas.

Avaliação dos resultados:
Evidenciou-se que apesar de sua inexecução da ação em virtude do Decreto de Calamidade Pública Financeira do Estado de Roraima; a
mesma necessita ser mantida pelo benefício ao amparo à ciência, tecnologia e inovação do Estado.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

Em virtude do Decreto de Calamidade Pública Financeira do Estado de Roraima.

Participação Social:
O Programa 084 possui indicadores que promovem a participação social de pesquisadores e alunos nas ações finalísticas.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
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META FÍSICA
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:

2417-Produção e Divulgação de Informação Científica e Tecnológica
Atividade
16301-Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de
Roraima
Divulgação Efetivada
Unidade

Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
5,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Não foram realizadas as metas físicas da ação em virtude do Decreto de Calamidade Pública Financeira do Estado de Roraima.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

2

Fomento à Produção Científica.

0

Não foi realizada nenhuma
tarefa relacionada a esta
medida.

3

Fomento a projetos inovadores de base
tecnológica

0

Não foi realizada nenhuma
tarefa relacionada a esta
medida.

4

Divulgação de ações em ciência e tecnologia

0

Não foi realizada nenhuma
tarefa relacionada a esta
medida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira não foi realizada em virtude do Decreto de Calamidade Pública Financeira do Estado de Roraima, haja vista, que a
dotação inicial foi anulada. Mas é possível afirmar que os valores da ação são insuficientes para a realização de algumas metas, para que
as mesmas sejam feitas da melhor forma possível e que traga um resultado mais eficiente.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:

2418-Apoio à Qualificação Científica e Tecnológica
Atividade
16301-Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de
Roraima
Pessoa Qualificada
Pessoa

Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
2,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Não foram realizadas as metas físicas desta ação em virtude do Decreto de Calamidade Pública Financeira do Estado de Roraima.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
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CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

2

Apoio a graduação e pós graduação em níveis
lato senso e strictu senso

0

Não foi realizada nenhuma
tarefa relacionada a esta
medida.

3

Apoio a Capacitação Tecnológica

0

Não foi realizada nenhuma
tarefa relacionada a esta
medida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira não foi realizada em virtude do Decreto de Calamidade Pública Financeira do Estado de Roraima, haja vista, que a
dotação inicial foi anulada. Mas é possível afirmar que os valores da ação são insuficientes para a realização de algumas metas, para que
as mesmas sejam feitas da melhor forma possível e que traga um resultado mais eficiente.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:

2419-Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação
Atividade
16301-Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de
Roraima
Ação Realizada
Unidade

Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
5,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Não foram realizadas as metas físicas da ação em virtude do Decreto de Calamidade Pública Financeira do Estado de Roraima.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Elaboração e Implementação do Programa de
ciência, tecnologia e inovação.

0

Não foi realizada nenhuma
tarefa relacionada a esta
medida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira não foi realizada em virtude do Decreto de Calamidade Pública Financeira do Estado de Roraima, haja vista, que a
dotação inicial foi anulada. Mas é possível afirmar que os valores da ação são insuficientes para a realização de algumas metas, para que
as mesmas sejam feitas da melhor forma possível e que traga um resultado mais eficiente.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:

2420-Apoio às Iniciativas de Inovação em Empresas e Cooperativas
Atividade
16301-Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de
Roraima
Projeto Apoiado
Unidade

Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

0,00
Total:

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
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Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
2,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Não foram realizadas as metas físicas da ação em virtude do Decreto de Calamidade Pública Financeira do Estado de Roraima.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Apoio a gestão de cooperativas e empresas.

0

Não foi realizada nenhuma
tarefa relacionada a esta
medida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Apesar da elaboração de Termos de Referência, Editais e Projetos Básicos pela DCTI/IACTI-RR, não houver execução financeira do
programa devido ao Decreto de Calamidade Pública Financeira do Estado de Roraima. Desta forma, as ações finalísticas não foram
executadas em sua plenitude.
Ação:
Tipo de Ação:

3541-Implementação e Gestão das Plataformas Tecnológicas
Projeto

Unidade Executora:

16301-Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de
Roraima
APLs Apoiadas
Unidade

Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
4,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Não foram realizadas as metas físicas da ação em virtude do Decreto de Calamidade Pública Financeira do Estado de Roraima.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Implementação das unidades
descentralizadas de ciência, tecnologia e
inovação.

0

Não foi realizada nenhuma
tarefa relacionada a esta
medida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Apesar da elaboração de Termos de Referência, Editais e Projetos Básicos pela DCTI/IACTI-RR, não houver execução financeira do
programa devido ao Decreto de Calamidade Pública Financeira do Estado de Roraima. Desta forma, as ações finalísticas não foram
executadas em sua plenitude.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3542-Infraestrutura para Pesquisa e Desenvolvimento
Projeto
16301-Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de
Roraima
Laboratório Construido
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
205
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Região de Planejamento

Meta

Estado

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
2,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Não foram realizadas as metas físicas da ação em virtude do Decreto de Calamidade Pública Financeira do Estado de Roraima.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Implantação do Parque tecnologico.

0

A tarefa concluída em 2018.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Apesar da elaboração de Termos de Referência, Editais e Projetos Básicos pela DCTI/IACTI-RR, não houver execução financeira do
programa devido ao Decreto de Calamidade Pública Financeira do Estado de Roraima. Desta forma, as ações finalísticas não foram
executadas em sua plenitude.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

02-Crescimento Sustentável
Gestão de Políticas Públicas
18-Gestão do Planejamento Governamental
Promover a gestão, o acompanhamento e a avaliação do planejamento estadual.
Entidades da Administração Pública Estadual
16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
SEPLAN: Recomendamos que haja aumento da dotação orçamentária para o desenvolvimento dos projetos.
SEAMPU: Recomendamos que haja mais dotações orçamentarias para a criação e execução de projetos a serem levados aos Municípios.
CPL: Não há recomendações desta UO.

Análise da Execução Financeira:
- SEPLAN: Diante do cenário econômico e financeiro de escassez de recursos, houve restrição de despesas e controle de gastos de
acordo com Decreto de Calamidade Pública no âmbito da Administração Financeira do Estado de Roraima - nº 26.404-E de 28/12/2018,
vigorando pelo prazo de 180 dias, o qual foi prorrogado por igual período pelo Decreto 27.163-E de 26/06/2019.
SEGAD: Diante do cenário econômico e financeiro de escassez de recursos, houve restrição de despesas e controle de gastos conforme
Decreto de Calamidade Pública no âmbito da Administração Financeira do Estado de Roraima - nº 26.404-E de 28/12/2018, vigorando pelo
prazo de 180 dias, o qual foi prorrogado por igual período pelo Decreto 27.163-E de 26/06/2019.
SEAMPU: O desempenho da execução financeira do programa no que tange ao empenhado em razão da dotação inicial, não se mostrou
satisfatório, fato este que se deu principalmente pela necessidade de aportar o recurso alocado para outra ação do apoio administrativo,
com objetivo de pagar pessoal e despesas de custeio, 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 a causa principal do baixo desempenho é
a falta de recursos suficientes para o atendimento das despesas correntes e de pessoal na U.O.
CPL: Foi realizada a ação de acordo com a dotação orçamentária.

Avaliação dos resultados:
SEPLAN: Os resultados do Programa foram aceitáveis mas ressaltamos que o orçamento restrito gera dotações insuficiente para
atendimento das Ações
SEGAD: Os recursos escassos, as dotações orçamentárias insuficientes, o remanejamento para atender outras Ações da Unidade
Operacional, bem como a falta de procedimentos administrativos, contribuiu para que a Ação não fosse efetivada.
SEAMPU: Os resultados obtidos no programa, do ponto de vista macro foram razoáveis, para tanto, vale ressaltar que durante o decorrer
do exercício foi necessário recorrer a remanejamentos orçamentários a fim de obter a boa execução das Ações contidas no programa,
refletindo assim, em não atendimento pleno de suas demandas.
CPL: Os resultados foram satisfatórios.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Financeiras

SEPLAN: Houve impactos na execução do Convênio SICONV 752449/10 mediante o fato da
concedente não ter realizado o repasse do saldo de convênio, assim os serviços seguem
paralisados.

Judiciais

SEPLAN: Ação civil pública, determinou a paralização de todos os serviços referentes ao ZEE, e
assim impossibilitando a produção de mapas.

Orçamentárias

SEPLAN: Consequências diretas do decreto de calamidade N° 26.404-E

Administrativas

SEPLAN: Burocratização excessiva; documentação incompleta e inadimplência das setoriais junto
ao concedente

Gerenciais

SEPLAN: Falta de infraestrutura física e lógica de Banco de Dados

Judiciais

SEPLAN: Interrupção na execução do Programa Roraima Legal provocada por imposições
decorrentes de ações judiciais

Orçamentárias

SEPLAN: Restrições Orçamentárias, não foram realizada as capacitações previstas; falta de
materiais básicos

Tecnológicas

SEPLAN: Falta de Sistema informatizado para emissão de relatórios gerenciais

Técnicas

SEPLAN: Equipe reduzida, falta pessoal de nível intermediário para auxiliar nas demandas do
CGC

Orçamentárias

SEGAD - Dotação insuficiente, remanejamento de saldo orçamentário e consequências diretas do
decreto de calamidade Pública N° 26.404-E no âmbito da Adm. Fin. do Estado - nº 26.404-E de
28/12/2018.
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Gerenciais

SEGAD - Não houve solicitação para abertura de procedimento administrativo para realização de
alguma atividade ou projeto inerente a Ação.

Orçamentárias

SEAMPU - Insuficiência de aporte financeiro para atender a demanda prevista.

Financeiras

CPL: 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.

Orçamentárias

CPL: Consequência direta devido ao decreto de calamidade - decreto nº 26.403-e de 28 de
dezembro de 2018.

Tecnológicas

CPL: Equipamentos obsoletos e falta de manutenção, bem como a quantidade de equipamentos
de informática e móveis não atendem a demanda de pessoal.

Participação Social:
Não se aplica.
CPL: Não possui.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:
Tipo de Ação:

2309-Gestão do Sistema de Licitação Estadual
Atividade

Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

13108-Comissão Permanente de Licitação
Processo Concluido
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Boa Vista

67,00
Total:

67,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
150,00

67,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
44,67

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 26.403-E DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018,
PRORROGADO PELO DECRETO Nº 27.163-E DE 26 DE JUNHO DE 2019, O QUAL SUSPENDEU A CELEBRAÇÃO DE NOVOS
CONTRATOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA EM SEU PARÁGRAFO ÚNICO.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Manutenção e continuidade das atividades
inerentes as Licitações.

44.6

PROCESSOS LICITATÓRIOS
CONCLUÍDOS

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
FOI REALIZADA A AÇÃO DE ACORDO COM A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
Ação:

3549-Implementação de Projetos de Inovação e Modernização na
Administração Pública Estadual
Projeto
15101-Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração
Projeto Implementado
Unidade

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta
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Boa Vista

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
2,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
O índice altamente deficiente se deu por não ter sido realizada nenhuma atividade ou projeto inerente a Ação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Coordenar e promover a realização de
estudos e pesquisas de modernização
administrativa, especialmente na área de
desenvolvimento institucional e de
desenvolvimento de gestão.

0

Não houve realização de
atividade na Ação do
Programa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Conforme demonstra o Planejamento PPD e Execução COFD, observa-se que os índices se projetaram de maneira altamente deficiente,
ocasionados principalmente pela falta de atuação de atividade ou projeto para abertura de processo inerente ao setor competente, bem
como a necessidade de remanejamento de crédito adicional suplementar para atender outras necessidades em outra ação da Unidade
Orçamentária, havendo assim um impacto negativo para alcançar o resultado que foi planejado.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2246-Implementação do Sistema de Planejamento e Orçamento
Atividade
16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento
Documento Elaborado
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

24,00
Total:

24,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
24,00

24,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Estado de Roraima
MEDIDA 1 - Coordenação Geral de Orçamento Público - CGOP
A Coordenadoria Geral de Orçamento Público - CGOP, no contexto do Programa Gestão do Planejamento Governamental, executa a
ação: Implementação do Sistema de Planejamento e Orçamento. 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 do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - PLDO e no Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA
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-2019, 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.
Apresenta-se no quadro anexo, uma consolidação das principais atividades e eventos, constantes das realizações da Coordenadoria, no
período compreendido entre janeiro a dezembro do exercício financeiro de 2019.
Cabe esclarecer que a meta física da ação (número previsto: 18), constante do Plano Plurianual 2016-2019, 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 50% da meta estabelecida para a ação e que, para a Medida
1, de sua responsabilidade operacional, registrou-se a quantidade de 09 (nove) unidades executadas no período considerado, tendo por
base os documentos relativos aos projetos de lei de maior representatividade operacional.
MEDIDA 2 - Coordenação Geral de Planejamento Estratégico - COGEPE
Os resultados apresentados no quadro de realização da meta física retratam a execução da ação, uma vez que os instrumentos de
planejamento foram elaborados e entregues nos devidos prazos, sendo que a meta física prevista da ação para ser executada por esta
Coordenadoria, para o ano de 2019 eram de 10 unidades. Contudo, devido ao fato do ano de 2019 ter sido atípico, em decorrência da
elaboração do PPA 2020-2023, tivemos como resultado uma execução acima do previsto, alcançando uma meta de 16 unidade, o que
equivale a 160%, resultantes das atividades realizadas através das medidas e tarefas

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA
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% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE
ORÇAMENTO ESTADUAL
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100

- Ajustes no PLOA 2019,
conforme Emendas
Legislativas Estaduais e
análise visando a sanção
governamental
- Projeção da Receita para
PLDO 2020
- Elaboração do PLDO 2020 e
encaminhamento à Casa Civil
- Análise do PLDO 2020 e
sugestão de vetos ao
Governador do Estado
- Elaboração do Projeto de
Lei de alteração da LDO 2020
- Atualização do MTO para
2020
- Elaboração do PLOA ¿ 2020
e encaminhamento à Casa
Civil
- Encaminhamento de dados
sobre as emendas
parlamentares ao orçamento
2019 às Unidades
Orçamentárias
- Orientação às Unidades
Orçamentárias
- Elaboração de Notas
Técnicas
- Elaboração de documentos
diversos (análises, instruções,
procedimentos, etc.)
- Acompanhamento do
orçamento 2019 para
publicação no DOE
- Elaboração de relatórios
técnicos de Evolução da
Receita
- 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)
- 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

Estado de Roraima
2

COORDENAÇÃO DO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO ESTADUAL.

100

1. Elaboração do Relatório de
Avaliação Anual 2018.
- 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;
- Oficina de treinamento dos
manuais técnico e eletrônico
de avaliação junto ao FIPLAN;
- Avaliação da execução das
metas das ações realizadas
pelas Unidades
Orçamentárias;
2. Elaboração do Plano
Plurianual - PPA- 2020/ 2023.
- Elaboração da Minuta do
Decreto de Regulamentação
do PPA;
- Criação do Grupo online de
Técnicos e Gestores do PPA
- Elaboração dos
Regulamentos das Audiências
Públicas;
- Elaboração dos Manuais,
Técnico e Eletrônico, para
elaboração do PPA;
- Coordenação da Ministração
do Curso de capacitação para
elaboração do PPA para as
UOs;
- Elaboração da minuta de
Ofício Convite às UOs para
inclusão das informações
junto ao FIPLAN;
- Acompanhamento junto à
SEFAZ quanto aos ajustes do
módulo de Elaboração do
PPA;
- Acompanhamento e
coordenação da elaboração
dos materiais de divulgação
para elaboração do PPA;
- Oficina de treinamento para
operacionalização do sistema
FIPLAN, no módulo de
Elaboração 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
do Anexo I do PPA;
- Elaboração das minutas da
Mensagem governamental, do
Projeto de Lei e dos anexos;
- Encaminhamento dos
Anexos à Casa Civil.
3. Participação no processo
de elaboração do Pano de
Desenvolvimento RORAIMA
2030, em parceria com órgãos
do executivo estadual.
- Reuniões para definição dos
planos, programas e
projetos...
4. Outras participações:
- Discussão em vídeo
conferência do Comitê
Técnico do Conselho
Deliberativo da SUDAM;
- Composição na Equipe
Técnica de Priorização da
Carta de Projetos da SUDAM;
- Conselho Estadual de
Desenvolvimento Rural,
- Colegiado Indígena
MARUWÁ,
- Conselho Estadual de
Recursos Hídricos

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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Análise da Execução Financeira:
Houve restrição de despesas e controle de gastos de acordo com Decreto de Calamidade Pública no âmbito da Administração Financeira
do Estado de Roraima - nº 26.404-E de 28/12/2018, vigorando pelo prazo de 180 dias, o qual foi prorrogado por igual período pelo Decreto
27.163-E de 26/06/2019.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2268-Gestão de Convênios e Captação de Recursos Públicos
Atividade
16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento
Ação Realizada
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

143,00
Total:

143,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
47,00

143,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
304,26

Análise da Meta Física:
Para a execução de ação Gestão de Convênios e Captação de Recursos Públicos foram realizadas as seguintes metas:Foram celebrados
4 (quatro) novos Termos de convênios, a Administração Estadual repassou por meio de transferência voluntária recursos a entidades
privadas sem fins lucrativas, visando difundir a cultura e o turismo local.
- Foram celebrados 6 (dez) Termos Aditivos aos convênios celebrados em anos anteriores, visando prorrogar prazos de vigência.
- Confecção de Relatórios Gerencias mensais dos convênios de despesa e de receita
- Acompanhamento financeiro, vigência e prestação de contas de 133 convênios federais
- Execução financeira do convênio nº 752.449/2010/MDA/INCRA/SEPLAN, objetivando a Regularização Fundiária do Estado de Roraima
- Foram elaboradas 17 (dezessete) emendas ao Orçamento Geral da União, através da bancada federal no Congresso Nacional,
garantindo recursos para investimento na infraestrutura do Estado. Sendo que 10 (dez) emendas foram transformadas em Convênios,
proveniente da transferência voluntária de recursos da União.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

COORDENAÇÃO DA GESTÃO ESTADUAL
DE CONVÊNIOS E CAPTAÇÃO DE
RECURSOS

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
- Capacitação de servidores
nas setoriais, instruindo o uso
das ferramenta da
PLATAFORMA + MAIS
BRASIL
- Elaboração de Relatórios de
Acompanhamento de
execução de convênios,
contratos de repasses e
financiamentos
- 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 2019 o valor de R$
106.262,00 (CENTO E SEIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS), entretanto, devido ao Decreto de Calamidade Pública nº
26.404-E de 28/12/2018, os recursos orçados para 2019 não foram utilizados financeiramente.
Ação:

2344-Planejamento e Mapeamento Sistemático do Território do Estado de
Roraima
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Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

Atividade
16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento
Carta Topográfica Produzida
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

33,00
Total:

33,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
108,00

33,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
30,56

Análise da Meta Física:
- Quanto as metas físicas faz-se necessário salientar a composição da estrutura organizacional do CGPTERR, que é baseada em dois
eixos: o primeiro trata da gestão territorial, em especifico, na produção de mapas temáticos do Estado de Roraima, dando apoio aos
órgãos que compõem o Governo do Estado e membros da sociedade civil, tal tarefa foi completamente concluída dentro do período, outro
ponto se dá na produção de mapas direcionados a atender ao zoneamento Ecológico-Econômico, este item não foi executado por inteiro
devido aos serviços do ZEE estarem paralisados por medida judicial, por fim, a produção de mapas temáticos atende ainda a base
cartográfica do Estado, tanto na atualização da base na escala 1/100:000, quanto na elaboração da base de 1/50.000, neste sentido
devemos esclarecer que devido a fatores externos, como o problema fiscal em que o Estado encontrava-se no período de vigência deste
PPA, e que resultou em um decreto de calamidade financeira, no início do Ano de 2019, parte dos processos necessários para a
conclusão dos serviços se tornou impraticável, tais como o convênio com a Fundação Ajuri, a defasagem de equipamentos e pessoal.
O outro eixo central de atuação do CGPTERR é no apoio aos serviços de regularização fundiárias executados pelo ITERAIMA, neste caso
é de responsabilidade deste Centro a gestão do Convênio SICONV N° 752449/2010/INCRA-Terra Legal/GERR ¿ ¿PROGRAMA MINHA
TERRA¿, este item encontra-se adiantado, entretanto é necessário esclarecer que o mesmo foi paralisado pelo Estado de Roraima
mediante ao fato do não repasse por parte da concedente do saldo do valor do convênio

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

1: ATUALIZAÇÃO DE 108 CARTAS
TOPOGRÁFICAS NA ESCALA 1:100.000 DO
MAPEAMENTO CARTOGRÁFICO DO
ESTADO DE RORAIMA.

70

- Produção de 200 cartas na
escala 1:50.000. Etapas: 01
Aquisição de insumos para
construção da base de dados;
02 Capacitação de pessoal;
03 Produção de dados
vetoriais
- Regularização fundiária nas
glebas transferidas ao Estado
(Ereu, Tepequém, Amajarí,
Murupu, Cauamé, Quitauaú,
Tacutú, Normandia,
Caracaraí, Barauana, BR-210
II e Equador) a partir da
identificação, cadastro,
georreferenciamento e
emissão de títulos definitivos.

2

ATUALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE
AÇÕES DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL
NO ÂMBITO DO ZEE, COM PRODUÇÃO DE
ESTUDOS PESQUISAS E RELATÓRIOS,
FOMENTANDO INFORMAÇÕES
CIENTÍFICAS.

90

- Revisão e correção do banco
de dados; validação dos
dados; confecção dos mapas
temáticos; impressão e
publicação.
- Atendimento às demandas
setoriais, mediante a criação e
estruturação de banco de
dados; desenvolvimento de
sistemas e aplicações;
geração de produtos
cartográficos e publicação

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Mediante a natureza DOE decreto nº 26.404-E de 28 de Dezembro de 2018, que decretou o Estado de Calamidade Financeira, pelo
período de 180 dias, e posteriormente prorrogado por mais 180 dias. O valor executado durante todo o ano de 2019 total de R$ 20.778,73,
referente a natureza de despesa 33901400 e 33909200, fonte 101, frente ao valor estimado no PAT do mesmo ano no valor de R$
766.001,00 perfazendo assim perceptual total de 2,70% de financeiro executado. Implicando a impossibilidade de execução de todas as
metas físicas.
Ação:

2450-Cooperação Técnica e Fomento às Ações de Desenvolvimento
Municipal
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Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

Atividade
30101-Secretaria de Estado de Articulação Municipal e Política Urbana
Municipio Atendido
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
14,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
SEAMPU- A meta física desta ação não apresentou o resultado esperado, motivado principalmente pela necessidade de anular seus
recursos através de créditos adicionais para outra ação desta unidade. 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

1

Medida 01 - APOIO AOS MUNICIPIOS DO
ESTADO.

0

Não houve execução da
medida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
SEAMPU - Em relação à análise financeira, esta ficou prejudicada, haja vista a necessidade de aportar o recurso alocado para outra ação
do apoio administrativo com objetivo de pagar pessoal e despesas de custeio, 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 a causa principal
do baixo desempenho, é a falta de recursos suficientes para o atendimento das despesas correntes e de pessoal na U.O.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

03-Inclusão Social
Finalístico
12-Defesa Civil
Prevenir e minimizar desatres, socorrer e assistir as populações atingidas.
Segmento da População do Estado
19102-Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima
INDICADORES

Descrição

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Taxa de incidência
de pessoas em
áreas de riscos

Semestral

Percentual

88

88

88

Apurado
2019

98,25

Data Apuração

31/12/2019

Fórmula:
População
atendida/Número
de pessoas em
áreas de riscos X
100
Fonte: CBMRR

Análise de Indicadores do Programa:
Durante o exercício de 2019 a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil desenvolveu diversas atividades com o objetivo de minimizar
riscos. Foram instaladas bases avançadas entre os meses de fevereiro e maio/2019, onde foram detectados e debelados focos de
incêndio florestal e outras situações de risco, além de detectar potenciais locais onde poderiam ocorrer incêndios florestais e realizar os
devidos trabalhos de prevenção. Foram também montadas bases avançadas nos municípios de Amajarí e Cantá para atuar nos combates
a incêndios florestais. Durante o ano foram realizados 112 combates e 19 vistorias, com o emprego de 82 militares do CBMRR. Foram
ainda realizados treinamentos, sendo o Curso de Combate e Prevenção de Incêndios Florestais, no período de 28 a 31/01 (Guarda Civil
Municipal) e de 11 a 13/02 (Exército Brasileiro) onde foram capacitadas 109 pessoas. Estima-se que o número de moradores em área de
risco era cerca de 14.200 (quatorze mil e duzentas) pessoas, onde as operações realizadas supriram praticamente todas as suas
demandas.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Sem recomendações.

Análise da Execução Financeira:
Verifica-se que o montante orçamentário inicial destinado ao programa para o exercício de 2019, oriundo da fonte 101, foi de R$
152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais). No decorrer do exercício financeiro, essa dotação foi quase que totalmente anulada, de
modo que nada foi empenhado neste programa, ficando uma disponibilidade de R$ 2.000,00 (dois mil reais) no final do exercício. Isso se
deu por não terem ocorrido eventos catastróficos que demandassem elevado gasto de recursos financeiros. Porém, houve demanda de
recursos para locação de veículo, pagamento de combustível e de diárias para os militares, mas estas despesas foram executadas no
Programa no Programa 037 / Ação 2449 (Locação de veículos), Programa 010 / Ação 4215 (combustíveis) e Programa 037 / Ação 2050
(Diárias), pois os processos vigentes estavam abertos nesses Programas / Ações.

Avaliação dos resultados:
Com base nos resultados alcançados, podemos afirmar que o objetivo do programa, que é Prevenir e minimizar desastres, socorrer e
assistir as populações atingidas foram alcançados mesmo sem o uso de recursos específicos destinados ao programa. Observa-se que do
ponto de vista do objetivo do programa os resultados são satisfatórios, tendo em vista que foi possível atender a grande maioria das
pessoas em situação de risco através de um importante trabalho de prevenção, principalmente, deixando a desejar na questão da
execução orçamentária do programa.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Administrativas

Número insuficiente de servidores no serviço administrativo da CEPDEC para executar as diversas
atividades necessárias.

Financeiras

Demora na liberação de pagamentos aos fornecedores e prestadores de serviço.

Licitatórias

A demora no andamento de alguns processos licitatórios, principalmente nas situações
emergenciais, prejudica a atuação da instituição.

Outras

O tipo de vegetação presente no estado bem como a prática de preparar o solo para agricultura
através da queima favorece a propagação de incêndios florestais.

Participação Social:
Ainda não foram implementados mecanismos que possam avaliar a participação do público alvo.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2016-Execução das Atividades de Defesa Civil
Atividade
19102-Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima
Pessoa Atendida
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

14.200,00
Total:

14.200,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
13.000,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

14.200,00

109,23

Análise da Meta Física:
A meta física do programa era de prestar atendimento a 13.000 pessoas em área de risco. Devido à prática que existe no estado de
realizar o preparo das áreas de plantio através da queima, existe o risco de que ocorram incêndios florestais de grande proporção, a
depender das condições climáticas. O índice está ligado à capacidade que a Defesa Civil Estadual tem de proteger essas pessoas que
vivem nessas áreas e seus bens. Em 2019 não ocorreram grandes incêndios, em grande parte graças à atuação através dos trabalhos de
conscientização e prevenção nas áreas mais suscetíveis, de modo que as ações se deram em 2 municípios, Cantá e Amajari.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Medidas Referente a Execução das Atividades
de Defesa Civil

100

- Levantamento e prevenção
das áreas de risco nos
municípios do estado de
Roraima;
- Combate a incêndios
florestais nas áreas de risco;
- Formação e treinamento de
pessoal.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira para a ação durante o exercício de 2019, pois as despesas ocorreram em Programa diverso por pelo fato
de já existirem processos em andamento com contratos em execução.

217

Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

03-Inclusão Social
Finalístico
24-Desenvolvimento da Educação Profissional
Implementar a Rede de Educação Profissional
População do Estado
17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
INDICADORES

Descrição

Taxa de
Matrículas
Efetivadas

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Anual

Percentual

94.33

99

99

Apurado
2019

87,29

Data Apuração

31/12/2019

Fórmula: Número
de Matrículas
Efetuadas no Ano
Base / Número de
vagas ofertadas X
100
Fonte: SEED

Análise de Indicadores do Programa:
De acordo Meta Física/LOA exercício 2019 a meta prevista era para benefício de 1.058 Aluno (Pessoa) 1.058. Diante dos interesses em
relação a demanda foram ofertadas 787 vagas, sendo 536 distribuídas nos cursos Técnicos Subsequentes: 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 Técnico em Cuidador de Idoso; 251 vagas para os cursos Técnicos
Concomitante sendo oferecidas 251 vagas distribuídas nos cursos: Técnico em Manutenção Automotiva, Técnico em Refrigeração e
Climatização, Técnico em Recursos Humano e Técnicos em Práticas Jurídicas. Com base na oferta num total de 787 vagas e o apurado
com o total de matriculas efetivadas pelo Censo Escolar publicado na Port. nº 2,219 de 27/12/2019, considera-se que o indicador oferece
índice regular. Tal fator tem influência na reformulação da proposta pedagógica, na melhoria da plataforma de gestão, oferta de oficinas,
bem como, na oferta de pratica de estagio, e melhor articulação de parceria do corpo docente com as parcerias pública e privadas para o
desenvolvimento das atividades proposta.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Promover parceria; destinar recursos exclusivamente para fomentar o ensino profissionalizante.

Análise da Execução Financeira:
Analise: O alto índice de deficiência COFD (Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contigenciado) e o indíce de deficiência PPD
(Empenhado em relação a Dotação Inicial), justifica-se pela necessidade de Anulação, Suplementação e Remanejamento dos recursos
programado no Plano Anual de trabalho para atender aos objetivos do Programa: Suplementação referente aos recursos oriundos da
apuração do superávit financeiro do Programa: Pronatec Prisional e Suplementação, para atender a restituição de saldo financeiro,
referente ao Convênio nº 658394/2019- Reforma e ampliação do Centro Profissionalizante Professor Antônio de Pinho Lima e Construção
de Escola de Ensino Médio Profissionalizante. Anulação para atender as Despesas com pagamento de Vencimentos e Vantagens Fixas
de Pessoal da SEED. Para atender ao Processo nº 0724/19-47 - Referente Aquisição de material de consumo - gêneros alimentícios para
merenda escolar, para atender as Despesas com pagamento de Vencimentos e Vantagens Fixas de Pessoal da SEED. Remanejamento
de Recursos entre PAOE(s) em uma mesma UO entre Grupos e Regiões aplicadas no programa 024 para pagamento com seguro de vida
aos estagiários dos cursos técnicos profissionalizantes.

Avaliação dos resultados:
Foi atendido ao longo do exercício 2019 o total de 687 alunos distribuídos nos cursos Técnicos Subsequentes sendo: 35 alunos no curso
de Agroindústria, 96 no curso de Manutenção automotiva, 44 alunos no curso Técnicos em Móveis, 105 no curso Técnico em
Refrigeração, 97 no curso de Técnico em manutenção de Informática, 82 no curso Técnico em Segurança do Trabalho, 26 no Técnico em
Recursos Humanos, 23 Técnico em Serviços Jurídicos, e 28 alunos no curso Técnico em Cuidador de Idoso. Nos cursos Técnicos
Concomitante foi oferecidas 251 vagas distribuídas em: 43 alunos Técnico em Manutenção Automotiva, 45 alunos no curso de Técnico em
Refrigeração e Climatização, 107 no curso Técnico em Recursos Humano e 56 no curso 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, oferta de oficinas, 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.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

Anulação e Suplementação para atender Processo de Merenda Escolar e Déficit Orçamentária.

Financeiras

Falta de dotação orçamentária e remanejamento para atender os recursos financeiro para
Merenda Escolar.
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Licitatórias

Equipamentos tecnológico obsoletos dificultado a execução dos programas de compras online,
acompanhamento SAGRES, Comprasnet .

Tecnológicas

escassez de tecnologia para oferta dos cursos

Participação Social:
Conscientização dos pais e alunos sobre a importância da participação em todos os processos educacionais, desde as oficinas e estágios
proposto pela ementa do curso ofertado.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2197-Adequação da Rede Física da Educação Profissional
Atividade
17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
Aluno Beneficiado
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

687,00
Total:

687,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1.058,00

687,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
64,93

Análise da Meta Física:
De acordo com o número de vagas prevista no PPA/LOA 2019 para o alcance da meta física era de 1.058; no entanto a SEED ofertou 787
vagas, das quais porem foram efetivas 687 matrículas, podemos dizer que, em ralação a demanda e procura, as metas físicas foram
regular com relação ao planejamento indicado na LOA apresentando com índice de 64,93%. Porém com relação as matriculas efetivadas
e vagas ofertadas como evidenciado no indicador do programa temos um índice de 87,29% e que podemos considerar como satisfatório.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Ampliar o espaço físico do Centro Estadual de
Educação Profissional - CEEP

0

Não foi efetivada nenhuma
atividade de ampliação para
execução nesta ação. Em
razão do Do decreto de
28/12/20180 Calamidade
Publica..

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O alto Indíce de deficiente devido a Suplementação na PAOE 2197 natureza da despesa 44.90.93 fonte 102, para atender a restituição
saldo financeiro, referente ao Convênio nº 658394/2019- Reforma e ampliação do Centro Profissionalizante Professor Antônio de Pinho
Lima e Construção de Escola de Ensino Médio Profissionalizante. Já a meta executa refere se ao quantitativo de alunos atendidos pelos
cursos ofertados no CEEP.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2199-Manutenção e Fortalecimento da Educação Profissional
Atividade
17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
Unidade Mantida
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

1,00
Total:
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Análise da Meta Física:
O bom índice apresentado se justifica pela execução das atividades de Manutenção e Fortalecimento da Educação Profissional para
atender as atividades pedagógicas para atende os 687 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

Manutenção das atividades desenvolvidas na
Educação Profissional

0

Não foi realizada nenhuma
atividade nesta ação Em
decorrência dos Decretos nº
26.404-E de 28 - Decreto de
dezembro de 2018 prorrogado
pelo Decreto nº. 27.163-E de
26 de junho de 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A insuficiência financeira em decorrência dos Decretos nº 26.404-E de 28 - Decreto de dezembro de 2018 prorrogado pelo Decreto nº.
27.163-E de 26 de junho de 2019, prorrogado pelo Decreto nº. 27.163-E de 26 de junho de 2019, dificultou o alcance das metas previstas
em consequente houve a necessidade de anulação dos recursos programados na LOA para suplementação outras ações.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

03-Inclusão Social
Finalístico
29-Qualificação de Profissionais para a Educação
Habilitar e Capacitar os Profissionais da área de Educação para o aperfeiçoamento do ensino público.
Docentes e Técnicos
17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
INDICADORES

Descrição

Taxa de
Matrículas
Efetivadas nos
Cursos de
Extensão

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Apurado
2019

Data Apuração

Anual

Percentual

92.45

100

100

93,77

31/12/2019

Anual

Percentual

53

70

70

33,00

31/12/2019

Fórmula: Número
de matrículas
efetivadas /
Número de
matrículas
ofertadas X 100
Fonte: UERR
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: SEED

Análise de Indicadores do Programa:
SECD:Com base na formula do calculo do indicador o índice apurado no programa tinha meta prevista em relação ao publico alvo de 4.000
no PPA 2016-2019. Em 2019 o total de Profissionais da Rede Estadual de Ensino da Educação Básica é de 7.798 servidores.
Diante da análise e dos resultados apurados foram qualificados cerca de 2.556 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, a demanda que o índice apresentado pelo
indicador do programa é satisfatório, atendendo assim os objetivos do programa qualificando e habilitando os Profissionais da área de
Educação.
O Centro Estadual de Formação Profissional de Educação de Roraima - CEFORR ofertou cursos para 1.827 profissionais; 42 Profissionais
Licença Renumerada para cursar: Mestrado, Pós Graduação e Qualificação, e o Núcleo de Tecnologia Educacional - NTE qualificou 687
profissionais; totalizando assim um quantitativo de 2.556 profissionais qualificado num percentual de 33 % com relação a meta prevista
para ano de 2019. A disparidade da meta prevista em relação ao resultado alcançado, tem sua representatividade justificada em razão na
quantidade do publico alvo envolvido com diferença do previsto e o resultado alcançado está em razão do quantitativo Total de
profissionais. 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 revisão do PPA 2016-2019, portanto esse fator não teve
interferência em relação aos objetivos alcançados em relação as metas propostas pelo Programa.

UERR: Foram ofertados 18 cursos, minicursos e oficinas de Extensão em 2019, sendo ofertadas 1.301 vagas em diversas áreas e foram
efetivadas 1.220 matriculas. Dentre os cursos realizados, os principais foram:
- II Ciclo de Eventos de biologia da UERR (240 matrículas);
- Oficina de projeto ¿Bioeconomia e riqueza para o desenvolvimento sustentável no distrito Nova Colina¿ (150 matrículas);
- Drivers de sucesso: Desbloqueie o seu potencial interior (107 matrículas);
- Aperfeiçoamento técnico em cerimonial público (92 matrículas);
- Formação e exercício profissional em serviço social em debate (100 matrículas);
- Treinamento de servidores e professores da UERR para aperfeiçoamento da comunicação institucional (100 matrículas);
- Dificuldades de aprendizagem no ensino superior (100 matrículas).
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
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1 - Falta de recursos financeiros;
2 - Melhor planejamento em conformidade com as Perspectivas financeiras;
3 - Remodelar a Estrutura organizacional, tornando compatível as suas necessidades administrativas e finalísticas;
4 - Remodelar o sistema de monitoramento das execuções orçamentaria e financeira;
5 - Sistematizar o processo de comunicação interna entre os setores da SEED tornando participativos de forma contínua na elaboração
dos programas de interesse da educação em cada seguimento e setor envolvido;
6 - Adequar as despesas de forma a contemplar as tarefas das ações e medidas planejadas pra atender as atividades de gestão desse
programa.
UERR: As constantes restrições orçamentárias e financeiras sofridas por esta IES comprometem gravemente sua capacidade de promover
qualificação e capacitação para o corpo docente e técnico da UERR. Seria necessária a adequação do orçamento à realidade institucional
para que seja possível atender às demandas existentes de infraestrutura, manutenção e investimento.
UNIVIRR: Que no próximo PPA 2020 a 2023 esta UNIVIRR possa realizar os seus programas e ações conforme planejado. Vale ressaltar
que em conformidade com as legislações vigentes o orçamentário deveria andar juntamente com o financeiro, devendo ser respeitado o
quadro de desembolso mensal para que as unidades possam cumprir com suas finalidades e objetivos.

Análise da Execução Financeira:
Analise: O alto índice de deficiência de 069% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial) e de 0,13% 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 empenhados e pagos. A Suplementação foi necessária devido aos recursos oriundos da apuração
do superávit financeiro de Recursos Federais aplicado no exercício os quais se refere aos Termos 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
1424/2019/SEED/GAB/RR, são Recursos Federais e quando do Planejamento não estão disponíveis no Teto Orçamentário, enquanto a
Anulação ocorreu na PAOE 2196, para Suplementação na PAOE 2194, natureza da despesa 44.90.52, fonte 145 para atender ao
processo nº 8666/19-36 - Adesão à Ata de Registro de Preço nº 006/2019 na condição de carona, ativos permanentes, carteiras escolares,
mesas para refeitórios, mesa para cadeirante e cadeiras fixas para atender a Rede Estadual de Ensino pertencentes a SEED.
UERR: Na UERR, a execução do Programa foi prejudicada em virtude das restrições orçamentárias e financeiras do ano de 2019. Grande
parte dos recursos deste programa foram remanejados para atender a despesas essenciais ao funcionamento da Instituição, sendo
transferidos para o Programa 067 ¿ Desenvolvimento do Ensino Superior e 010 ¿ Apoio Administrativo, de forma que o índice de
Planejamento PPD ocorreu Altamente Deficiente e o índice de Execução COFD ocorreu de forma Ótima.
UNIVIRR: Observa-se que em 2019, o índice foi altamente deficiente, considerando o Decreto nº 26.404-E de 28/12/2018, que decreta
Estado de Calamidade Pública no âmbito da Administração Financeira do Estado de Roraima, e posterior Decreto nº 27.603-E de
26/06/2019, que prorroga por 180 dias o decreto anteriormente citado, prejudicando à programação orçamentária e financeira aprovada
para o exercício de 2019;
O valor aprovado para este programa 029, não foi o suficiente para custear as despesas com habilitação e capacitação dos profissionais
da UNIVIRR.

Avaliação dos resultados:
SEED: SEED: Com a oferta dos cursos de: Atendimento Educacional Especializado para Professores de Sala Multifuncional, Professores
Auxiliares e Cuidador total de 157 cursistas; Correção de Fluxo para Professores de componentes curriculares 75 cursistas; Contexto de
migração emergencial interfaces e abrangências em fronteiras para coordenadores Pedagógicos da Capital, interior e indígenas 279
cursistas; Primeira fase da implantação do documento curricular de Roraima-DCRR para técnicos da SEED 71 cursistas; Primeira fase da
implantação do documento curricular de Roraima-DCRR para profissionais da Educação Básica 1001 cursistas; Gestão escolar: os
desafios e possibilidades da prática para Gestores Escolares ¿Diretores 52 cursistas; Práticas de orientação educacional e cotidiano
escolar para Orientadores Pedagógicos 95 cursista; Implementação do novo ensino Médio para Equipe de Gestores da Capital 52
cursistas; Olimpíadas da Língua Portuguesa para professores de Língua Portuguesa 45 cursistas; Núcleo de Tecnologia Educacional NTE qualificou 687 profissionais, sendo atendidos 84 profissionais no curso de manutenção Básica de computadores e ambiente virtual
AVA-Educação Conectada e 603 profissionais nas oficinas Pedagógica e Worshop de Tecnologia na Educação.
UERR: A efetividade do programa foi comprometida pelas diversas dificuldades enfrentadas no decorrer do exercício de 2019,
principalmente as de ordem financeira e orçamentária, que comprometeram a efetividade do Programa na UERR. Por meio da Pró-Reitoria
de Extensão e Cultura, a UERR ofertou 18 cursos, minicursos e oficinas com 1.220 matrículas efetivadas no exercício. Conforme a
Programação Orçamentária da UERR e considerando que Extensão e Cultura são atividades finalísticas desta IES, as despesas
necessárias para execução das ações de Extensão e Cultura são classificadas no programa 067 ¿ Desenvolvimento da Educação
Superior, PAOE 2241 ¿ Realização de Cursos de Extensão Universitária. Foi realizada, entretanto, a capacitação de um servidor na área
de diagramação e editorial no evento ABEC MEETING 2019, fazendo com que o Índice de Execução COFD seja Ótimo.
UNIVIRR: Informamos que os recursos orçamentários liberados ao longo do exercício de 2019 foram insuficientes para execução da ação
2394, prejudicando decisivamente a execução programada (Habilitação e capacitação de Profissionais da UNIVIRR). Vale salientar que
toda programação orçamentária prevista no PPA para os exercícios 2016 á 2019, foi aquém da real necessidade desta fundação
UNIVIRR, não tendo ocorrido dotação orçamentária suficiente, tão pouco repasse financeiro para este programa. Sendo que o orçamento
aprovado foi de apenas R$ 800,00 (oitocentos reais) para o referido exercício, dificultando efetuar licitações, contratações que viabilizasse
a execução do programa.

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 27.163E, de 26/06/2019, prorroga o decreto anteriormente citado, não houve repasse orçamentário e
financeiro sufic
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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.

Tecnológicas

Escassez de ferramentas para suprir as necessidades para oferta de cursos

Orçamentárias

Dotação Orçamentária foi insuficiente para suprir as necessidades da SEED para poder executar o
Programa/Ação programada quando da elaboração do planejamento.

Financeiras

Falta de recursos financeiros em razão dos Decretos Nº 26.404-e de 28/12/2018, Calamidade
Pública, e Decreto Nº 27.163-E, de 26/06/2019, prorroga o decreto , não houve repasse
orçamentário suficiente.

Administrativas

Morosidade dos procedimentos administrativos e falta de pessoal para acompanhamento das
atividades e mudanças na equipe técnica da CSL.

Licitatórias

Processo moroso em fase de licitação e contratação

Orçamentárias

UERR ¿ O Orçamento repassado a UERR foi insuficiente para atender a gastos com qualificação
e capacitação dos servidores.

Financeiras

UERR ¿ A dificuldade para a execução do Programa ocorreu devido ao reduzido valor que foi
repassado para atender as despesas de custeio e capital no exercício de 2019.

Participação Social:
SEED: Em razão do 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.
UERR: Neste Programa a participação da UERR é mínima, tendo em vista que atende a uma ação direcionada aos servidores da UERR.
UNIVIR: A participação do público alvo ficou comprometida, devido à não execução do programa, considerando as várias dificuldades
desde orçamentária, financeira e de calamidade pública em que o Estado de Roraima vem passando.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2196-Capacitação e Habilitação de Profissionais para a Educação
Atividade
17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
Profissional Qualificado
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

2.556,00
Total:

2.556,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
5.444,00

2.556,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
46,95

Análise da Meta Física:
O índice de deficiência justifica se pela diferença entre a meta física prevista e a meta física realizada devido a diferença entre o número
de servidores atendidos pela ação durante o exercício informados no período de revisão do PPA 2016-2019, com meta no PPA para
atender 4000 servidores e quando da formulação PAT LOA foi tido como meta física o quantitativo de 5444 prevista para a qualificação
de Profissionais da Educação Básica.

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

46

Foram realizados cerca de 10
cursos com a participação
efetiva de 1827 cursista
participantes.

2

Promover eventos educacionais para
profissionais da Educação Básica

70

Promover eventos
educacionais incluindo
pagamento de diárias
servidores.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O alto índice de deficiência justifica se em razão dos 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 suficiente para execução desda ação e
pela necessidade de anulação e Suplementação e remanejamento dos recursos programado no Plano Anual de trabalho para atender aos
Objetivos administrativos da SEED.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2238-Habilitação e Capacitação de Profissionais da UERR
Atividade
17201-Universidade Estadual de Roraima
Profissional Capacitado
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
120,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,83

Análise da Meta Física:
A meta física desta ação foi comprometida pelas limitações orçamentárias e financeiras de 2019.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Capacitação do corpo docente e técnico da
UERR.

.83

Foi realizada a capacitação de
um servidor na área de
diagramação e editorial no
evento ABEC MEETING 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Devido aos limitados recursos financeiros disponíveis no exercício de 2019, a capacitação de servidores desta Instituição foi
comprometida. Os recursos foram remanejados para atender a despesas essenciais para o funcionamento desta IES, de forma que o
Índice Planejamento PPD foi altamente deficiente. Foi realizada, entretanto, a capacitação de um servidor na área de diagramação e
editorial no evento ABEC MEETING 2019, fazendo com que o Índice de Execução COFD seja Ótimo.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2394-Habilitação e Capacitação de Profissionais da UNIVIRR
Atividade
17202-Fundação Universidade Virtual de Roraima
Profissional Capacitado
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
60,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Em 2019 a UNIVIRR, deixou de cumprir com a meta física devidamente planejada no PPA para o exercício 2019, considerando os vários
fatores dentre eles a escassez de recursos Orçamentários/Financeiros e ainda levando em consideração o Decreto de Calamidade Pública
que perdurou por todo o exercício.
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ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Medida: Habilitação do corpo docente e
formação continuada para servidores da
Fundação UNIVIRR.

0

UNIVIRR: Não houve
atividades realizadas devido
às restrições ocorridas no
exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
UNIVIRR: Execução Financeira deste programa foi considerada insatisfatória, haja vista que não houve repasse orçamentário/financeiro
para este programa/ação no exercício de 2019.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:

2355-Qualificação de Profissionais para Educação Básica
Atividade
17601-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação
Profissional Qualificado
Pessoa

Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

2.556,00
Total:

2.556,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
5.444,00

2.556,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
46,95

Análise da Meta Física:
O índice de deficiência justifica se pela diferença entre a meta física prevista e a meta física realizada devido a diferença entre o número
de servidores qualificados pela ação durante o exercício informados no período de revisão do PPA 2016-2019, com meta no PPA para
atender 4000 servidores e quando da formulação PAT LOA têm como meta física o quantitativo de 5.444 Profissionais qualificados para
Educação Básica.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Executar o Programa de Qualificação
Profissional para a Educação destinada aos
profissionais da Educação Básica

46

Falta de recursos financeiros
em razão dos 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 suficiente
para execução desda ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Falta de recursos financeiros em razão dos 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 suficiente para execução desda ação.

225

Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

03-Inclusão Social
Finalístico
30-Desenvolvimento do Desporto e do Lazer
Promover o desenvolvimento do Desporto e do Lazer, favorecendo o acesso às práticas desportivas e
recreativas.
Desportistas e população em geral
17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
INDICADORES

Descrição

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Incremento Anual
dos Serviços de
Atendimento em
Práticas
Esportivas e de
Lazer para a
comunidade

Anual

Percentual

95

98

98

Apurado
2019

6.025,00

Data Apuração

31/12/2019

Fórmula: Número
de atendimentos a
comunidade e
desportistas em
atividades
esportivas e de
lazer no ano /
Número de
atendimentos no
ano anterior X 100
Fonte: SEED

Análise de Indicadores do Programa:
Mesmo com falta de recursos para executar as ações do programa, todas as etapas dos jogos escolares foram efetivadas de forma
satisfatória com a participação de 2.026 alunos e 250 profissionais da área do desporto, atuando com eficiência; 99 atletas participaram
dos Jogos da Juventude Regional Verde e Etapa Nacional. O desporto comunitário teve diversos atendimentos dentre a comunidade e a
população adepta às mais diversas modalidade esportivas e do lazer no Parque Anauá, Ginásio Hélio Campos, Estádio Ribeirão e Campo
Rei Pelé. Desta forma, mesmo com o contingenciamento de despesas e a falta de dotação orçamentaria e disponibilidade de recursos
financeiros, alcançamos um público de aproximadamente 63.566 pessoas (atletas, desportistas, dirigentes e telespectadores), podemos
avaliar os resultado do Programa como Positivo e Satisfatório. A disparidade apresentada quando da apuração do indicador e a prevista se
justifica pela forma como foi apresentada para o exercício de 2018 que apresentou apenas a execução de 08 (oito) eventos (etapas dos
jogos escolares de Roraima, participação nos jogos da Juventude e jogos comunitários indígenas), já em 2019 foram apresentados os
diversos atendimentos efetuados nas unidades desportivas (Ginásio Hélio Campos, Estádio Ribeirão Campo Rei Pele e outras) para as
comunidades desportistas, esportivas e de lazer fazendo o atendimento num total de 482 atendimentos a comunidades e grupos
desportistas.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
- Realizar o monitoramento das atividades desportivas visando o aumento da dotação orçamentaria para a execução das atividades junto a
comunidade;
- Reprogramação das atividades esportivas escolar envolvendo o desporto para integração da comunidade;
- Elaboração de jogos abertos comunitários nas diversas modalidades;
- Reativar as atividades juntos as associações desportiva e atividades para utilização dos parque aquáticos;
- Melhoria nos equipamentos e materiais do desporto;
- Elaborar e cumprir o calendário de realização dos jogos escolares;
- Disponibilizar transportes para deslocamento das atividades de desportos nas fases que envolvem os diversos municípios e Escolas
Estaduais.

Análise da Execução Financeira:
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Análise: O bom resultado apresentado quando Planejamento se justifica pela utilização dos recursos programados para a realização dos
48º jogos e participação nos jogos da juventude, o índice deficiente esta em razão das diversas movimentações para efetivação de
recursos suplementar, remanejamento e anulação dos recursos para atender outros programas e PAOE. Desta forma justifica se o índice
de deficiência do PPA e do Plano Anual de trabalho para atender aos Objetivos do Programa. Suplementação= Para atender as Despesas
fixas da SEED/RR com empresas de energia, água e esgotos de Roraima. Para atender as despesas com as propostas das contrapartidas
das reformas nos ginásios nos municípios de Rorainópolis, São Luiz do Anauá, São João da Baliza, Caroebe, Cantá, Pacaraima, Alto
Alegre e Iracema. Referente ao Superávit Financeiro apurado em 2019, da conta corrente 6555-2 GOV RR LEI PELÉ, da Lei no 9.615, de
24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre desporto. Referente a INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE
EXCESSO DE ARRECAD.DE RECURSOS DO TESOURO E DIRETAM.ARRECAD, apurado em 2019, da conta corrente 6555-2 GOV RR
LEI PELÉ, da Lei no 9.615, de 24 de março de 1998. Remanejamento - Para atender as despesas com aquisição de gêneros alimentícios,
material esportivo, medalhas e troféus, locação de veículos dos 48º Jogos Escolares. Para atender a despesa Referente a Serviços de
locação de mão de obra temporária. Para atender despesas referentes com Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de reserva, emissão, marcação/remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas. Anulação. Para atender as despesas
referente a Serviços de locação de mão de obra temporária. Para atender as despesas com aquisição de gêneros alimentícios e material
e Referente Aquisição de material de consumo - gêneros alimentícios para merenda escolar, referente ao ano letivo 2019, da Rede Pública
Estadual de Ensino da Capital e Interior e Para atender as Despesas com pagamento de Vencimentos e Vantagens Fixas de Pessoal da
SEED.
.

Avaliação dos resultados:
Mesmo com falta de recursos para executar as ações do programa, todas as etapas dos jogos escolares foram efetivadas de forma
satisfatória com a participação de 2.026 alunos e 250 profissionais da área do desporto, atuando com eficiência; 99 atletas participaram
dos Jogos da Juventude Regional Verde e Etapa Nacional. O desporto comunitário teve diversos atendimentos dentre a comunidade e a
população adepta às mais diversas modalidade esportivas e do lazer no Parque Anauá, Ginásio Hélio Campos, Estádio Ribeirão e Campo
Rei Pelé. Desta forma, mesmo com o contingenciamento de despesas e a falta de dotação orçamentaria e disponibilidade de recursos
financeiros, alcançamos um público de aproximadamente 63.566 pessoas (atletas, desportistas, dirigentes e telespectadores), podemos
avaliar os resultado do Programa como Positivo e Satisfatório.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

Dotação orçamentaria ineficiente para efetivação das atividades.

Administrativas

Falta de cumprimento de calendário de eventos.

Licitatórias

Morosidade no processo licitatória por falta de dotação orçamentaria e Equipamentos tecnológico
obsoletos dificultado a execução dos programas de compras online, acompanhamento SAGRES,
Comprasnet

Financeiras

Escassez financeira, dotação orçamentaria inferior as necessidades do programa, falta de
complementação de outros recursos auxiliar. disponibilidade financeira contingenciada.

Tecnológicas

Falta de equipamentos, substituições de equipamentos obsoletos, falta de estrutura adequadas
para pratica de algumas modalidades olímpicas e ate mesmo desportiva.

Participação Social:
É efetiva com relação a participação da comunidade na utilização dos espaços físicos, voltados às praticas desportivas, comunitária e
atividades escolares, neste aspecto o programa atende tanto a comunidade escolar como a população em geral, possibilitando melhor
qualidade de vida, na pratica de desposto aos alunos e integração da comunidade, proporcionando lazer, diversão e entretenimento entre
os envolvidos.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2275-Apoio a Eventos Desportivos e de Lazer Comunitário
Atividade
17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
Evento Realizado
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

150,00
Total:

150,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
128,00

150,00

Análise da Meta Física:
227

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
117,19

Estado de Roraima
Anulação na PAOE 2275, Natureza da Despesa 33.90.30 e 33.90.39, Fonte 100. Suplementação na PAOE 2277, Natureza da Despesa
33.90.39, Fonte 100. Para atender as despesas Referente a Serviços de locação de mão de obra temporária não afetando assim o
desempenho das metas do Programa.

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

0

Não ocorreu despesas em
razão de Anulação
orçamentaria para atender
despesas Referente a
Serviços de locação de mão
de obra temporária do
Programa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O índice de deficiência tem seu resultado de Anulação na PAOE 2275, para. Suplementação na PAOE 2277, para atender as despesas
referente a Serviços de locação de mão de obra temporária mesmo assim os fatores não influenciou, o desempenho das metas do
Programa
Ação:

2277-Manutenção e Implementação das Unidades Desportivas

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

Atividade
17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
Unidade Mantida
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

18,00
Total:

18,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
36,00

18,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
50,00

Análise da Meta Física:
As metas físicas teve seu comprometimento em razão do Decreto de contingenciamento de despesas além da necessidade anulação e
suplementação do orçamento previsto PAT/LOA para atender outros objetivos da SEED com despesas fixas e Pessoal.

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)

50

Dentro da disponibilidade
orçamentaria e financeira
foram efetivada ações de
manutençao de 50% da
unidades administrativa e
desportiva do IDRR.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O índice de deficiência da execução financeira da ação se Justifica pelo fato do baixo valor na dotação inicial, as movimentações de
suplementação, remanejamento e anulação de despesas e a disponibilidade de recursos orçamentário quando do encerramento do
exercício.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2353-Fortalecimento do Desporto Escolar
Atividade
17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
Evento Realizado
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
1,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Análise da Meta Física:
O ótimo índice se justifica pela efetivação dos 48º jogos Escolares de Roraima e a participação dos representantes do Estado nas etapas
dos Jogos da juventude Modulo Verde e Etapa final Nacional.

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

100

Realização 48º Jogos
escolares de Roraima Etapas
Classificatória: Capital e
Interior e Fase Final;
Participação das Etapas dos
jogos da Juventude: Etapa
Verde e Etapa Nacional.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O alto índice de deficiência se justifica pelo fato da necessidade de suplementação de recursos, pois quando do momento da Elaboração
do PAT/LOA não dispunha de orçamento para fomentar a ação. Quando da execução financeira o índice apresentado se justifica pelo
desempenho com relação a utilização dos recursos de forma satisfatória quando de sua suplementação.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2363-Reforma de Unidades Desportivas
Atividade
17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
Unidade Reformada
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
10,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Falta de recursos financeiros em razão dos decretos de Contingenciamento de despesas: 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 disponibilidade
orçamentária e financeira para efetivação desta ação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Realizar reformas nas Unidades e setores
Desportivos

0

Não foi realizado obras de
reformas no decorrer do
exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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Análise da Execução Financeira:
Falta de recursos financeiros em razão dos 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 suficiente.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

03-Inclusão Social
Finalístico
31-Proteção, Produção e Difusão Cultural
Promover, apoiar, proteger, difundir, incentivar e fortalecer a proteção, produção cultural do Estado de
Roraima.
População do Estado
34101-Secretaria de Estado da Cultura
INDICADORES

Descrição

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Anual

Percentual

5

15

15

Incremento anual
dos serviços de
atendimento a
artistas e
comunidades

Apurado
2019

22,00

Data Apuração

31/12/2019

Fórmula: Número
de atendimentos a
artistas e
comunidade no
ano / número de
atendimentos no
ano anterior X 100
Fonte: SECULT

Análise de Indicadores do Programa:
Desse modo, em virtude da crise financeira a qual o Estado vem passando, não conseguimos atender todas solicitações, conforme
enuncia o Decreto nº 26.404-E de 28/12/2018 que tornou publico a calamidade publica financeira no âmbito da administração pública.
Importante destacar, que o Governo do Estado tem buscado adotar providências para superar a crise financeira, conforme art. 4º do
Decreto nº 26.404-E alínea I a VII.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Analisando o comparativo dos dados informados do programa, observamos que essa unidade orçamentária, obteve 50% de suas
despesas pagas, conforme apresentado. Portanto, em virtude da crise financeira a qual o Estado vem passando, não conseguimos
atender todas solicitações, conforme enuncia o Decreto nº 26.404-E de 28/12/2018 que tornou publico a calamidade publica financeira no
âmbito da administração pública.

Análise da Execução Financeira:
A execução financeira desse programa, não possui a sua execução de forma total, obtendo um deficit não esperado, tendo em vista os
limites de gastos a serem de acordo com a disponibilidade financeira equivalente ao que consta autorizado para execução orçamentária,
onde poderá obter mais êxito na execução do programa, metas e ações no âmbito da proteção, produção e difusão cultural no Estado de
Roraima.

Avaliação dos resultados:
Após os resultados apurados, concluímos que a realização de eventos e atendimentos culturais em âmbito Regional e Estado de Roraima,
atendeu as expectativas nos Municípios e Comunidades, devido a indisponibilidade dos recursos financeiros foram insuficientes para
execução dos recursos orçamentários de forma mais eficaz. Portanto, a execução tornou-se eficiente/eficaz, objetivando atender o máximo
possível dos resultados esperados.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

Os recursos orçamentários disponibilizados foram considerados, SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO,
em contrapartida a unidade não dispôs de financeiro para sua cobertura e comprometimento de
despesas correntes

Administrativas

Organograma necessita ser reestruturado para melhor atender as demandas da Secretaria.

Financeiras

Os recursos financeiros do exercício avaliado, foram altamente insuficiente para atender as metas
previstas, comprometendo significativamente um resultado com percentuais financeiros positivos.

Participação Social:
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Na participação social, 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, como também por parte da representatividade
dos municípios do Estado de Roraima. As demandas referente ao evento considerados tradicionais na cultura local do Estado e dos
municípios, são os mais requisitados pela própria população roraimense.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2425-Fomento à Difusão Cultural
Atividade
34101-Secretaria de Estado da Cultura
Projeto Executado
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

6,00
Total:

6,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
15,00

6,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
40,00

Análise da Meta Física:
Após análise das metas físicas dessa ação, em virtude da crise financeira a qual o Estado vem passando, não conseguimos atender todas
solicitações, conforme enuncia o Decreto nº 26.404-E de 28/12/2018 que tornou publico a calamidade publica financeira no âmbito da
administração pública. Por meio de parcerias com outras empresas conseguimos realizar várias ações nesta Secretaria.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Fortalecer, Apoiar e Modernizar Projetos,
Atividades e Eventos Culturais em âmbito
Nacional e Regional do Estado de Roraima.

25

Contratação de artista solo,
bandas musicais, iluminação,
sonorização, projeção de
imagens e montagem e
desmontagem de palcos.

2

Promoção de Interiorização e Fortalecimento
da Cultura nos Municípios do Estado de
Roraima.

20

Contratação de bandas para
atender os eventos: BOA
VISTA: Dia mundial do circo,
Reveillon, Repasse de recurso
financeiro através de
convênio. BONFIM: Reveillon
2019/2020. RORAINÓPOLIS:
Reveillon 2019/2020. Repasse
de recurso financeiro através
de convênio no Município de
Caracaraí.
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3

Fortalecimento do Sistema Estadual de
Bibliotecas Públicas, proporcionando a
Realização de Ações Culturais à Conservação
e Proteção do Acervo Bibliográfico.

11.89

Município de Boa Vista:
Campanha de doação de
gibis, Reorganização dos
espaços e do acervo, oficina
de dinamização do acervo,
Ação Itinerante, Atividades
Lúdicas e uma exposição
sobre a vida e obra de
Monteiro Lobato, Semana
Viva Nenê, Ação solidária
junto a Rede Cidadania
Melhor Idade, Projeto
Biblioteca Viva, Tenda
Literária no São João do
Anauá, Festival Folclórico
"Roraima Contos e Lendas",
Espaço Lúdico "Gibiteca",
Ação do dia da "Luta das
Pessoas com Deficiência",
Cinemateca, Gibiteca
Aniversário do Estado,
Semana da Leitura, Ação
Itinerante em apoio aos 16
dias do Ativismo contra a
Violência Sexual de Gênero
da ONU, Intervenção Cultural,
Ação Itinerante: Palestra
sobre "Cultura Brasileira" em
apoio a ONU Mulher no abrigo
para refugiados
Venezuelanos, Tenda Literária
no Reveillon do Anauá.
Município de Pacaraima
comunidade Boca da Mata:
Ação Itinerante junto com a
Casa da Mulher Brasileira.
Município do Cantá na região
do Murupú: Ação Itinerante
em parceria com a Casa da
Mulher Brasileira. Município
de Caracaraí: Apoio no X
Festival Folclórico de
Caracaraí.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Observamos que o apurado referente ao percentual REGULAR concernente a execução financeira desta ação 2425, justifica-se em
decorrência da crise financeira que o Estado se encontra, comprometendo diretamente o alcance das metas previstas, haja visto, a
indisponibilidade de recursos financeiros, conforme Decreto nº 26.404-E de 28 de dezembro de 2018, que trata da calamidade financeira
do Estado de Roraima.
Ação:

2426-Reforma de Unidades e Áreas de Lazer Componentes do Patrimônio
Cultural
Atividade
34101-Secretaria de Estado da Cultura
Unidade Reformada
Unidade

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
6,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Nenhum processo foi tramitado e executado para execução desta ação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Realização de Reforma e Restauração em
unidades componentes do Patrimônio Cultural.

0

Não houve realização de
reformas da ação para este
exercício.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O desempenho da execução financeira dessa ação, é considerado altamente deficiente, em virtude dos processos de obras não terem
sido licitados e aptos as demais fases da despesa pública.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2427-Proteção do Patrimônio Cultural
Atividade
34101-Secretaria de Estado da Cultura
Patrimônio Cultural Protegido
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
5,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

0,00

Análise da Meta Física:
O desempenho da execução financeira dessa ação, é considerado altamente deficiente, em virtude dos processos dessa ação não terem
sido licitados e aptos as demais fases da despesa pública.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Efetivar o Tombamento dos bens edificados
reconhecidos como Patrimônio Cultural e
Histórico do Estado de Roraima.

0

Houve abertura de processos
que encontram-se em análise,
levantamento, avaliação e
verificação quanto das
formalidades regularidade
legal da tramitação, quanto da
viabilidade de realizar
tombamentos de bens
considerados patrimônios
históricos.

2

Efetivar o Registro dos Bens Materiais e
Imateriais reconhecidos como Patrimônio
Cultural e Histórico do Estado de Roraima.

0

Não realizado.

3

Implantar o Centro de Memória e
Documentação Histórica do Estado de
Roraima.

0

Não realizado.

4

Implantar o laboratório de Restauração de
Documentos Históricos do Estado de Roraima.

0

Não realizado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Esta ação 2427 obteve um desempenho altamente deficiente, devido há não execução de medidas e tarefas.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2428-Apoio à Produção Cultural
Atividade
34101-Secretaria de Estado da Cultura
Projeto Executado
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

1,00
Total:
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
15,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
6,67

Análise da Meta Física:
Foram realizadas algumas ações em parcerias, porém constatamos que foi baixo o resultado previsto para esta ação, haja visto a situação
de calamidade financeira do Estado de Roraima, comprometendo a execução das metas previstas.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Implementar e Garantir o Acesso aos Bens e a
Produção Cultural por meio do Apoio aos
Eventos Cívicos em Âmbito Nacional e
Regional Comemorativos no Estado de
Roraima.

38.61

Repasse de recursos
financeiro através da
formalização de convênio em
apoio aos projetos culturais
dos grupos de quadrilhas, no
São João do Anauá "Vamos
todos festejar".

2

Apoio a Produção Cultural com Lançamento
de Editais nos mais Diversos Segmentos da
Cultura.

0

Não foi realizado nenhum
repasse financeiro para
abertura de editais,
contemplando diversos
segmentos culturais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O desempenho da execução financeira dessa ação foi altamente deficiente, em virtude da indisponibilidade de recursos financeiros,
conforme o Decreto nº 26.404-E de 28 de dezembro de 2018, que trata da calamidade pública e o grave desequilíbrio financeiro no Estado
de Roraima.
Ação:

3544-Construção de Unidades e Áreas de Lazer Componentes do Patrimônio
Cultural
Projeto
34101-Secretaria de Estado da Cultura
Unidade Construída
Unidade

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Não houve realização de meta física desta ação, em virtude dos processos de obras não terem sido licitados e aptos as demais fases da
despesa pública.

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 execução nessa
medida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve abertura de processos para prosseguimento de despesas concernentes a construção de unidades culturais.
Ação:

3545-Ampliação de Unidades e Áreas de Lazer Componentes do Patrimônio
Cultural
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Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

Projeto
34101-Secretaria de Estado da Cultura
Unidade Ampliada
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
4,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
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 execução nesta
ação de processos de obras,
objetivando a ampliação de
unidades culturais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Essa unidade não dispõe de processos licitados aptos ao prosseguimento as demais fases da despesa pública, concernentes a ampliação
de unidades e áreas de lazer componentes do Patrimônio Cultural.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2446-Operacionalização do Fundo Estadual de Cultura - FUNCULTURA
Atividade
34601-Fundo Estadual da Cultura
Fundo Operacionalizado
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
1,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Análise da Meta Física:
Após a análise da meta física dessa ação, constatamos que foram executada de forma eficaz.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Fomentar e Incentivar a Produção Cultural do
Estado.

14.82

Evento do São João do
Anauá: apresentação dos
artistas circense: Palhaço Leo
Malabarista, Palhaço Teco,
Palhaço Xuxu, cantor solo
Halisson Cristian, contratação
da banda Japão da acordeon
e contratação de empresa
para executar serviços de
criação identidade visual e
produção audiovisual.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira desse programa, não possui a sua execução de forma total, mesmo sendo altamente deficiente, conseguimos
empenhar/liquidar e pagar 14,82% da dotação orçamentária do fundo de cultura. Obtemos um progresso este ano de 2019 conseguimos
movimentar o financeiro do fundo de cultura. Desde de sua criação não houve progresso algum, mesmo com todas as crises financeiras
que o Estado se encontrava conseguimos executar algumas ações nesta ação.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

03-Inclusão Social
Finalístico
36-Gestão do Sistema Penitenciário
Aperfeiçoar o Modelo Penitenciário e Promover a Reintegração do Preso à Sociedade.
População Carcerária
26101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania
INDICADORES

Descrição

Taxa de
Reeducando
Reintegrado

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Apurado
2019

Data Apuração

Anual

Percentual

2.21

14

10

22,00

31/12/2019

Anual

Percentual

23.9

33

33

17,00

31/12/2019

Fórmula: Número
de Reeducandos
Reitegrados /
Total de
Reeducandos no
Sistema Prisional
X 100
Fonte: SEJUC
Taxa de
Reincidência
Prisional
Fórmula: Número
de Reincidência
Prisional / Número
de Reeducandos
Reintegrados X
100
Fonte: SEJUC

Análise de Indicadores do Programa:
SEJUC: REINCIDENTES: Mesmo com a crise migratória e econômica que o Estado de Roraima vem enfrentando, o índice de reincidência
vem diminuindo no decorrer do ano. Graças a retomada do controle da Penitenciária Agrícola do Monte Cristo, devido a intervenção
Federal por meio da Força Tarefa de Intervenção Prisional - FTIP, a previsão é que esse índice melhore ainda mais.
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, aumentando o número de reeducandos reintegrados , e com os mutirões carcerários no sentido de
revisar processos e substituir as penas privativas de liberdade por penas mais brandas, como é o caso das medidas cautelares (como:
prisão domiciliar com monitoração eletrônica), visando amenizar o caos da superlotação dos presídios.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Análise da Execução Financeira:
SEJUC: Planejamento: Quando na elaboração do Plano anual do trabalho - PAT/2019, os recursos orçamentários disponibilizados à época
foram insuficientes, onde após a abertura do orçamento houve uma suplementação de recursos para atender as despesas com refeições
preparadas aos reeducandos no valor de R$ 10.470.000,00, 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, e 2018. Quanto a
execução financeira os recursos das fontes 101 e 102 foram utilizados em sua maioria para o fornecimento de refeições preparadas, e o
maior volume de recursos das outras fontes são destinados à construção e reforma de Unidades Prisionais, e não foram utilizados em sua
totalidade, pois são serviços complexos e que demandam maior tempo para sua execução. Além disso, temos projetos que ainda estão
sob análise do Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, como são os casos das novas instalações do Centro de Progressão
Penitenciária - CPP e do presídio para execução de penas aos internos oriundos do sistema de segurança ou que possuam nível superior
e estão recolhidos provisoriamente.
Execução: Quanto a este item verificamos que em se tratando de fontes próprias do Estado, fonte 101 e 102, tivemos nível de 82,68% de
recursos liquidados, o que reforça que a SEJUC teve compromisso em utilizar os recursos disponíveis. No entanto, analisando os recursos
liquidados nas fontes supracitadas, verificamos que mais de 90% foram utilizados para o custeio da alimentação dos internos do sistema
prisional e o restante na manutenção miníma desta secretaria, restringindo-se a combustível e locação de veículos. 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.

Avaliação dos resultados:

RESTRIÇÕES
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Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Participação Social:

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2122-Reintegração Social
Atividade
26101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania
Pessoa Reintegrada
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

857,00
Total:

857,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
340,00

857,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
252,06

Análise da Meta Física:
SEJUC: Quanto a reintegração social podemos vislumbrar alguns fatores que melhoraram o índice, ficando bem acima da meta
estabelecida inicialmente, como: a continuação do Processo no Sistema Eletrônico de Execução Unificada - SEEU, aprimorando a
verificação de benefícios dos reeducandos, como a Progressão de Regime e Livramento Condicional; o aumentando do número de
reeducandos reintegrados baseados em projetos como o João de Barro, corte e costura, bem como o projeto Renascer que traz as
oficinas: mecânica, elétrica, pintura, lanternagem, posto de lavagem, horta, manutenção predial, jardinagem, marcenaria e serralheria;
outro ponto importante são os mutirões carcerários no sentido de revisar processos e substituir as penas privativas de liberdade por penas
mais brandas, como é o caso das medidas cautelares (como: prisão domiciliar com monitoração eletrônica), visando amenizar o caos da
superlotação dos presídios; não podemos deixar de elencar a educação no Sistema Prisional, com o oferecimento do ensino básico e a
oportunidade para os internos de cursar o nível superior; além do projeto Leitura para Libertação que oportuniza ao reeducando a
possibilidade de remir sua pena com base em resenhas literárias com coordenação compartilhada entre, SEJUC, SEED, TJ e Conselho da
Comunidade.
Desta forma, com base em parcerias com outras instituições e esforço de vários setores da SEJUC, foram retomadas e ampliadas
atividades que proporcionam um acréscimo no índice de reintegrados, possibilitando que esta pasta atenda um dos princípios da Lei nº
7.2010/84 (LEP).

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Inclusão do Reeducando à Sociedade.

80

Oficinas de ressocialização
como: o João de Barro, corte
e costura, bem como o projeto
Renascer que traz as oficinas:
mecânica, elétrica, pintura,
lanternagem, posto de
lavagem, horta, manutenção
predial, jardinagem,
marcenaria e serralheria; a
retomada da educação no
Sistema Prisional, com o
oferecimento do ensino básico
e a oportunidade para os
internos de cursar o nível
superior; além do projeto
Leitura para Libertação que
oportuniza ao reeducando a
possibilidade de remir sua
pena com base em resenhas
literárias com coordenação
compartilhada entre, SEJUC,
SEED, TJ e Conselho da
Comunidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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Análise da Execução Financeira:
SEJUC: Devido a continuação da crise financeira do Estado, os recursos orçamentários foram remanejados para atender outras Ações,
razão pela qual tivemos uma avaliação altamente deficiente.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2123-Manutenção do Sistema de Custódia
Atividade
26101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania
Pessoa Custodiada
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

3.988,00
Total:

3.988,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
3.000,00

3.988,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
132,93

Análise da Meta Física:
SEJUC: Mesmo com o aumento da população carcerária atualmente com 3.988 reeducandos, a crise migratória e econômica que o Estado
de Roraima vem enfrentando, a SEJUC tem atendido a população carcerária com os mínimos previstos na LEP. O demonstrativo nos
coloca em situação regular, pois mesmo com a crise supracitada, não tivemos interrupções em atividades básicas como: o fornecimento de
refeições, combustíveis, locação de veículos, diárias aos Agentes Penitenciários, transporte de reeducandos para audiências, tendo seu
restabelecimento com a chegada da Intervenção Federal do Sistema Prisional onde foram disponibilizados recursos do Fundo
Penitenciário Nacional. Não menos importante, tivemos a retomada de atendimentos médicos na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo PAMC, além de mutirões de assistência a saúde (médica e odontológica). 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 cartão do SUS, de CPF, de RG e comprovação de vida para os beneficiados com assistência do INSS.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Manutenção do Sistema de Custódia em
consonância com a LEP N.º 7210 - Lei de
Execuções Penais.

85

Embora o índice demonstre
regular como nota,
constatamos que tivemos uma
expressiva melhora quanto a
manutenção do Sistema de
Custódia no Estado de
Roraima. Pois, atendemos
com eficiência as escoltas e
apresentações de internos
para audiências com o Poder
Judiciário, fornecemos a
alimentação aos apenados,
bem como kit de higiene,
fardamento, escoltas para
tratamento de saúde, dentre
outras atividades que
proporcionaram dignidade na
execução da pena.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
SEJUC: Planejamento: Quando na elaboração do Plano anual do trabalho - PAT/2019, os recursos orçamentários disponibilizados à época
foram insuficientes, onde após a abertura do orçamento houve uma suplementação de recursos para atender as despesas com refeições
preparadas aos reeducandos no valor de R$ 10.470.000,00, e a incorporação de recursos provenientes de superávit financeiro apurado no
balanço patrimonial para atender os Convênios firmados com a Secretaria. Quanto a execução financeira foram priorizadas ações de
cunho essenciais para o andamento dos trabalhos dentro desta pasta. Assim sendo, os recursos foram utilizados em sua maioria para o
fornecimento de refeições preparadas para os internos do Sistema Prisional, além de: aquisição de combustíveis; locação de veículos;
emissão de passagens áreas; pagamento de diárias aos servidores; dedetização das instalações da SEJUC e suas unidades prisionais;
limpeza e esgotamento de fossas sépticas; energia elétrica; fornecimento de água; dentre outras despesas básicas.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2376-Reforma de Unidades Prisionais
Atividade
26101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania
Unidade Reformada
Unidade
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META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
SEJUC: Nesta Ação foi prevista a concretagem de túneis da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo - PAMC, mas devido a crise financeira
do Estado a reforma emergencial da PAMC, passou a ser executada em outra ação (PAOE 2386), com recursos do Fundo Penitenciário
Nacional - FUNPEN, na modalidade Fundo a fundo, por meio do Fundo Penitenciário Estadual - FUNPER. Desta feita, não tivemos a
execução dessa meta, haja vista, a mudança no cenário que proporcionou uma ação mais eficiente que é a reforma da PAMC, bem como
a reforma e ampliação da CPMBV e CPFBV.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Reforma de Unidades Prisionais.

0

Devido a crise financeira do
Estado e o repasse de
recursos na modalidade
Fundo a fundo para reforma
das Unidades Prisionais, não
houve a realização de tarefas
nesta Ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
SEJUC: Planejamento: Os recursos previstos nesta Ação foram destinados às despesas com Concretagem de túneis na Penitenciária
Agrícola de Monte Cristo - PAMC, mas devido a crise financeira do Estado e a reforma Emergencial da Penitenciária Agrícola de Monte
Cristo - PAMC sendo executada através do Repasse de recursos Fundo a fundo do DEPEN/MJ pelo FUNPEN, os recursos foram
remanejados para atender a Contrapartida da Construção da Unidade Prisional de Rorainópolis, onde não houve execução financeira na
ação.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3304-Construção de Unidades Prisionais
Projeto
26101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania
Unidade Construída
Percentual

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

40,00
Total:

40,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
20,00

40,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
200,00

Análise da Meta Física:
SEJUC: Diante do demonstrativo em tela, fica evidente que superamos a meta indicada, no tocante a construção do presídio de
Rorainópolis, que saiu de estagnação, gerada por conta da crise financeira instalada no segundo semestre de 2018 e alguns contratempos
advindos de problemas da empresa ora contrata até o segundo trimestre de 2019, que motivou rescisão do contrato, com isso uma nova
empresa foi contratada em 30 de outubro de 2019, o que proporcionou a retomada da execução do convênio nº 213.280-80/2006/CEF/MJ,
chegando em 31/12/2019 com 40% da nova contratação executada.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA
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% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS
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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 213.28080/2006/CEF/MJ, 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: os recursos foram devidamente emprenhados e inscritos em restos a pagar, haja vista, o encerramento do exercício financeiro
de 2019. Essa situação foi motivada pela demora na liberação dos boletins de medição com a autorização de pagamento por parte da
CEF.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3307-Aparelhamento de Unidades Prisionais
Projeto
26101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania
Unidade Aparelhada
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
5,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
20,00

Análise da Meta Física:
SEJUC: Devido à crise financeira do Estado e o Decreto n.º 26.404 - E de 28/12/2018, que estabelece o Estado de Calamidade Pública no
âmbito da Administração financeira do Estado de Roraima, as ações previstas não foram executadas, priorizando os serviços essenciais, e
remanejando os recursos da fonte 101 para a Contrapartida da Construção da Unidade Prisional em Rorainópolis. Essas atividades foram
remanejadas para os recursos advindos do repasse Fundo a Fundo, oportunizando a aquisição de equipamentos para os
estabelecimentos penais do Estado de Roraima.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Aparelhamento de Unidades Prisionais.

10

Abertura de processo para
aquisição de relógio de ponto
eletrônico para aprimorar o
setor de Recursos Humanos
da SEJUC e das 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 recursos dos Convênios. Devido à crise financeira do Estado
e o Decreto n.º 26.404 - E de 28/12/2018, que estabelece o Estado de Calamidade Pública no âmbito da Administração financeira do
Estado de Roraima, as ações previstas não foram executadas, priorizando os serviços essenciais, e remanejando os recursos da fonte 101
para a Contrapartida da Construção da Unidade Prisional em Rorainópolis.
Execução: Quanto a execução financeira foi firmado o contrato para aquisição do ponto eletrônico dos servidores no fonte 101, e execução
no processo de devolução dos recursos de convênios firmados que não foram prorrogados pelo Departamento Penitenciário Nacional DEPEN ou por opção da gestão da SEJUC, devido a falhas advindas de anos pretéritos a 2019.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:

2386-Gestão do Fundo Penitenciário do Estado de Roraima - FUNPER
Atividade
26601-Fundo Penitenciário do Estado de Roraima
Fundo Operacionalizado
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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
1,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Análise da Meta Física:
SEJUC: Embora demonstre uma avaliação ótima, entendemos como uma avaliação regular, correspondente a 70% das ações realizadas,
tendo em vista que no decorrer do ano, não conseguimos executar todas as metas previstas, que eram de 23 (vinte e três) ações
contempladas nos planos de aplicação de 2016, 2017 e 2018, destas, estão em execução 16 (dezesseis) ações. Porém, mesmo com
todos os entraves burocráticos, avançamos no tocante as obras de Construções, Reformas e Ampliações das unidades prisionais - UP's
(PAMC, CPMBV, CPFBV e Cadeia Pública de Monte Cristo). Nesse sentido, tivemos também a aquisição de: munições menos letais e
materiais químicos (espargidor, granadas, spray de pimenta, dentre outros); aparelhamento das ações da FTIP dentro do sistema prisional
(água mineral, papel A4, pastas suspensas, kit de higiene para os detentos e material de limpeza paras as dependências dos
estabelecimentos penais); colchões para os internos; computadores, impressoras, nobreaks e estabilizadores, destinados as UP's.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Operacionalizar o Fundo Penitenciário do
Estado.

70

Abertura de processos para
aquisições de material
permanente e consumo, além
das obras de Construções,
Reformas e Ampliações dos
estabelecimentos penais.

2

Remuneração de Internos/Trabalhadores 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 em regular, pois, tivemos uma efetiva aplicação dos recursos oriundos dos repasses supracitados, desta,
podemos elencar 16 (dezesseis) ações - dentre elas a construção, reformas e ampliação dos presídios da capital de Roraima, bem como
aquisição de material permanente e de consumo. Ressaltamos, que desse montante da dotação final, temos o valor de R$ 44.241.114,56,
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 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

03-Inclusão Social
Finalístico
37-Segurança e Defesa do Cidadão
Promover a Defesa do Cidadão, Aprimorando a Capacidade Gerencial e Operacional dos Órgãos de
Segurança Pública.
População do Estado
26101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania
INDICADORES

Descrição

Taxa de Crimes
Ocorridos

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Apurado
2019

Data Apuração

Anual

Percentual

10.16

9.5

9.5

9,11

31/12/2019

Semestral

Percentual

90

90

90

92,88

31/12/2019

Semestral

Percentual

92.89

98

96

82,67

31/12/2019

Anual

Percentual

10

24

24

13,07

31/12/2019

Fórmula: Número
de Crimes
Ocorridos / Total
da População x
100
Fonte: PCRR
Taxa de
Ocorrencias no
Estado
Fórmula: Número
de Ocorrências
Atendidas/Número
de Ocorrências
Solicitadas X 100
Fonte: CBMRR
Taxa de Pessoas
Atendidas
Fórmula: Número
de pessoas
atendidas / total
de pessoas
necessitando
atendimento x 100
Fonte: PMRR
Taxa de Infração
de Trânsito
Registrada no
Estado
Fórmula: Número
de Infração
Registrada / Total
de Veiculos
Registrados x 100
Fonte: DETRANRR

Análise de Indicadores do Programa:
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PC - O indicador do Programa acompanha o crescimento populacional do Estado de Roraima e números de crimes ocorridos, conforme
dados do IBGE e os boletins de ocorrências registrados. Com relação ao ano de 2018 obteve uma baixa de BO registrados, mas não
podemos desconsiderar o aumento desordenado da migração venezuelana no estado em números reais de ocorrências, pois os
imigrantes não são registrados no IBGE como população só os que possuem residência fixa.
DETRAN - Obtivemos um resultado de 13,07% em relação aos veículos registrados em nossa base de dados. O índice de 2019 diminuiu
em 27,99% se comparado ao ano anterior. Devido ao encerramento do convênio com a Prefeitura Municipal de Boa Vista, deixaram de ser
computadas no sistema as multas realizadas pelo SMTRAN, resultando uma queda significativa no indicador em relação ao último
apurado. O DETRAN-RR busca 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.
CBRR - A partir das ações do programa executadas no exercício, a população do estado pôde contar com o pronto atendimento nas mais
diversas situações de emergência, como ações de prevenção e combate a incêndios em residências, veículos, florestais, além da
prevenção em eventos, serviço de guarda-vidas nos balneários, etc. O índice apurado mostra-se satisfatório, demonstrando a eficiência da
instituição no atingimento dos objetivos do programa, motivado pelo empenho em oferecer um atendimento de qualidade para a
população, buscando atender de imediato todas as solicitações de atendimento a emergências, ou pelo menos o maior número de
solicitações possível. Para o exercício de 2019, houve uma diminuição no índice de atendimentos em relação ao ano anterior por conta de
restrições financeiras, pois ainda não existe um quantitativo suficiente tanto de mão de obra qualificada quanto de materiais e
equipamentos necessários para que a instituição pudesse atender 100% das solicitações.
PM - Ao analisar o indicador do programa, concluiu-se que o objetivo ultrapassou o esperado, tornando altamente deficiente, em
comparação a quantidade de pessoas previstas no PAOE, que foi de 21.000 (vinte e um mil), pois este índice de apuração do sistema não
condiz com a realidade atual do Estado, haja vista não ter sido atualizado na revisão do programa PPA 2016-2019.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
PC - Concurso Público para a Polícia Civil, incremento orçamentário para o reaparelhamento e construção de Unidades Policiais,
Investimento nas áreas de tecnologia e capacitação de profissionais.
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.
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.
- Uma fórmula subestimada do indicador frente ao que se quer alcançar, que seja possível mensurar a real quantidade de pessoas que
necessitam de atendimento policial. Isso se deve, pois os indicativos são baseados em um número totalmente defasado do PPA 20162019.
- Maior liberação orçamentária para a Instituição, com o intuito de evitar a burocracia de remanejamentos e suplementações.

Análise da Execução Financeira:

245

Estado de Roraima
PC - Com base nos resultados de planejamento e execução dos recursos financeiros a unidade orçamentaria apresentou resultado
regular, mostra que na parte do planejamento foi ótimo (100%) em quanto na execução foi regular (78,39%) nas ações propostas da
unidade.
DETRAN - Com base nos resultados de planejamento e execução dos recursos financeiros a unidade orçamentaria apresentou resultado
regular, mostra que na parte do planejamento foi ótimo (100%) em quanto na execução foi regular (78,39%) nas ações propostas da
unidade.
CBRR - Verifica-se que houve um montante empenhado superior ao que estava previsto no PPA para o exercício de 2019, totalizando R$
1.939.391,74 onde somente cerca de 11,54% oriundo de repasse do estado na fonte 101, e o restante fontes de convênios. A execução
desse orçamento foi em sua maior parte para aquisição de equipamentos para serem utilizados na atividade fim da instituição, sendo
aquisição de material de salvamento terrestre, totalizando R$ 1.357.102,76 (Permanente: R$ 802.228,10 / Consumo: R$ 554.874,66). O
restante foi utilizado na manutenção de centrais de ar, passagens aéreas, serviços de tecnologia da informação e para o pagamento de
hora aula por indenização. As dotações das PAOE 2368, 3477 e 3495 não tiveram execução orçamentária.
Quanto a execução orçamentária do FREBOM na PAOE 2449, tivemos o valor empenhado de R$ 831.540,53 em bens de consumo
serviços e R$ 87.676,69 em bens permanentes.
PM - A execução do programa deu-se por meio de instrução de processos licitatórios e a execução orçamentária depende exclusivamente
desses processos. No entanto, a Polícia Militar teve seu orçamento comprometido devido às despesas de exercícios anteriores e
indenizações, sendo necessário remanejamento para quitação desses débitos.
O Setor de Licitações verificou que as empresas hesitaram em fornecer os dados para participar de licitações com a PMRR, devido à
instabilidade financeira do Estado e, ainda, as dificuldades burocráticas que cominam na demora na instrução inicial do processo até a sua
execução.
Mesmo com as dificuldades elencadas acima, o desempenho da PMRR foi eficiente no que se refere às necessidades básicas, uma vez
que executou praticamente os contratos essenciais à manutenção da ordem e segurança pública.
A liberação dos recursos não foi satisfatória para atender todas as demandas da Polícia Militar, visto que o orçamento não é suficiente
para suprir nem os contratos essenciais para sua manutenção, tais como aluguel de viaturas, aquisição de combustível, pagamento de
água e energia, aquisição de ração e locação de impressoras e papel.
Ressalte-se que o valor liberado não nos permite atender as demandas de conservação dos bens próprios da PMRR, como manutenção
de viaturas, incluindo troca de pneus e óleos, limpeza de centrais de ar, aquisição de materiais permanentes e de utilização administrativa.
Destacamos que os processos referentes às emendas parlamentares foram iniciados pelo setor responsável, mas devido falta de
financeiro, o único finalizado foi o de aquisição de motos para o GIRO, cuja fatura ainda não foi paga.
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.
SESP - Para o exercício cabe destacar que em razão do Decreto de Intervenção Federal nº 9.606 de 08/12/2018 concomitante com o
Decreto de Calamidade Pública nº 2.404-E de 25/12/2018 e suas prorrogações, tanto a SESP quanto a APICS apresentaram discrepância
entre o valor global previsto pelo PPA 2016-2019 e o valor efetivamente autorizado pela LOA/2019. Como o valor disponibilizado foi
significativamente inferior ao programado, foi necessário recorrer a suplementações para dar continuidades às atividades. A contenção de
despesas determinada pelo Governo do Estado de Roraima inviabilizou a execução do programa por esta unidade orçamentaria, pois
mesmo com de readequações no Orçamento todos os recursos foram canalizados para atender as necessidades básicas tanto da SESP,
Quanto da APICS, onde foi priorizado o pagamento das despesas contínuas, com objetivo de manter os serviços prestados. O exercício de
2019 a transição no Governo do Estado, refletindo no fluxograma administrativo, o que demandou certo período para o restabelecimento
organizacional e administrativo dos setores, mesmo assim a SESP e a APICS não mediram esforços para realizar suas atividades dentro
do programa de Implementação de Políticas de Segurança Públicas.

Avaliação dos resultados:
PC - Com base na avaliação dos resultados em que a instituição vinha passando por problemas financeiros houve eficiência na alocação
dos recursos financeiros para alcançar as metas propostas, foi possível a realização dos pagamentos dos fornecedores o que garantiu a
manutenção da prestação de serviços para sociedade.
DETRAN - Dentre todas as ações planejadas para este programa, a única que deixou a desejar foi a construção de unidades do
DETRAN/RR. As demais seguem atendendo os objetivos propostos e público alvo apesar de haver dificuldades relacionadas a recursos
humanos, materiais e infraestrutura.
CBRR - Quanto ao objetivo do programa, todos os esforços são no sentido de alcança-lo, pois envolve 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. Porém,
algumas as ações do programa que visam melhorar a infraestrutura da instituição estão ficando prejudicadas por conta das restrições
orçamentárias, o que não tem permitido uma maior efetividade com relação aos objetivos do programa. O que ocorreu em 2019, da
mesma forma que vem ocorrendo nos anos anteriores, é que o orçamento do programa precisa ser praticamente todo direcionado para a
ação 2050 onde se dá a sua execução, de modo que as demais ações ficam prejudicadas.
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 e de levar o atendimento a todos os
municípios do estado com mais rapidez e eficiência.
PM - - O programa está direcionado a proporcionar à população tranquilidade e ordem pública, com o policiamento ostensivo e preventivo
ininterruptamente em atendimentos a ocorrências;
- O objetivo é adequado ao programa, alcançando a população de modo geral dentro das suas possibilidades operacionais, com algumas
ressalvas devido ao aumento populacional e devido à crise econômica, o aumento do desemprego, do fluxo migratório e influência de
facções dentro e fora dos estabelecimentos prisionais.
- Há dificuldades em estimar um índice de satisfação da população, uma vez que não há coleta de tais dados e as informações são
baseadas através da imprensa, que apontam que os resultados foram alcançados, dentro das possibilidades.
- Por isso, acredita-se que é necessário o reforço nos recursos humanos (aumento da tropa), trocas de materiais que possuem validade
(ex: coletes balísticos) e também reforma nas infraestruturas depreciadas e insalubres para a execução das atividades, inclusive as do
interior (destacamentos).
SESP - Apesar de disponibilizar de valores significativamente inferiores ao programado, tendo que recorrer a suplementações para dar
continuidades às atividades, o que influenciando diretamente no desenvolvimento das ações programadas por estas unidades
orçamentarias, ocasionando a obtenção de índices insatisfatórios. A canalização de recurso para priorização de recursos humanos,
encargos sociais e despesas correntes necessárias para o funcionamento das unidades, e assim, garantido e efetividade das Políticas de
Segurança Públicas, tanto na SESP quanto na APICS.

RESTRIÇÕES
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Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

PMRR O orçamento não é suficiente. Há remanejamento para a FOPAG e contingenciamento
para dívida anterior. Falta reforço financeiro para programas de Governo, ex. escolas militarizadas

Administrativas

PMRR Estrutura física inadequada para exercer as atividades pertinentes à unidade.
Procedimentos burocráticos internos e externos.

Financeiras

PMRR. Com a contenção de gastos, o planejamento e a execução dos processos acabam sendo
prejudicados. Pouco orçamento disponibilizado à PM. Dificuldades de remanejamentos e
suplementações

Gerenciais

PMRR.Falta de autonomia do gestor nas decisões com necessidade de instrumentos gerenciais
para subsidiar na sua tomada de decisão quanto aos resultados, metas e indicadores do programa

Licitatórias

PMRR.Dificuldades na execução dos processos, devido à burocracia na instrução, falta de um
banco de dados com as informações de empresas e valores elevados para aquisição e prestação
de serviços

Tecnológicas

PMRR. Faltam programas para a execução das atividades, um banco de dados adequado para
guardar as informações pertinentes às instruções do processo, internet falha e fora de acesso no
sistema

Técnicas

PMRR. Devido serviço ordinário e computadores com processadores antigos, há dificuldade de
substituir policiais capacitados para executar atividade causando prejuízos na execução das
atividades adm.

Orçamentárias

PC: Orçamento insuficiente para fazer frente aos gastos de custeio e investimento.

Ambientais

PC: Falta de estrutura física adequada para atendimento a população, e espaço físico para os
materiais apreendidos.

Auditoria

PC: Todas as recomendações feitas pela COGER, foram atendidas.

Financeiras

PC: Recursos Financeiros insuficientes para custeio e investimento, ocasionando atrasos com
fornecedores e desestimulando a participação de novos fornecedores nos procedimentos
licitatórios.

Gerenciais

Sem observações.

Judiciais

PC: Ações Civis Públicas para adequação de estrutura Física, de pessoal.

Licitatórias

PC: Dificuldade de cotação de preços junto a possíveis fornecedores, e a demora na conclusão da
licitação.

Tecnológicas

PC: Necessidade de melhoria nos meios de comunicação, visando a atender a todas as Unidades
Policiais, inclusive o interior, bem como a digitalização de documentos.

Técnicas

PC: Falta de estrutura Física, baixo efetivo Policial, necessidade de capacitação.

Administrativas

PC: Burocracia na elaboração e execução dos processos ADM, LICITATÓRIOS.

Gerenciais

PC: Falta de autonomia financeira.

Financeiras

DETRAN-RR: Por ter o Orçamento formado por Receita Própria, em 2019 o Órgão não arrecadou
a receita estimada, devido ao alto nível de inadimplência e ao cenário econômico Estadual e
Nacional.

Administrativas

DETRAN-RR: A alta rotatividade dos servidores somada ao fluxo dos processos administrativos
ocasionando lentidão na execução das atividades.

Tecnológicas

DETRAN-RR: O parque tecnológico está obsoleto para todas as atividades do Órgão.

Orçamentárias

CB-Demora na liberação das suplementações por excesso de arrecadação, inviabilizando a
execução de boa parte do orçamento dentro do exercício;Falta de orçamento suficiente para
promover todas as ações

Administrativas

SESP - A transição no Governo do Estado para o exercício
2019, refletindo no fluxograma adm, o que demandou certo período para o restabelecimento
organizacional e adm dos setores da adm pública.

Financeiras

SESP - Condicionamento do repasse financeiro de convênios
federais, ao aceite do processo licitatório pela
concedente, conforme Portaria Interministerial nº
424, de dezembro de 2016.

Gerenciais

SESP - A abertura do exercício financeiro do Estado, exercício 2019, que ocorreu no final do mês
de abril.

Orçamentárias

SESP/APICS - A execução do Orçamento foi comprometida por várias adequações que
priorizaram gastos com as despesas contínuas.

Participação Social:
CBMRR - Até o presente momento ainda não temos um meio específico para participação do público nas ações do programa, mas apesar
disso, sempre estivemos e estaremos de portas abertas para receber o público em geral e suas demandas.
PM - É notória a necessidade de patrulhamento ostensivo e preventivo, tanto na capital quanto no interior, embora não seja possível
mensurar números, uma vez que a Polícia Militar não possui meios para coletar dados através de questionários.
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.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
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META FÍSICA
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2260-Promoção da Cidadania
Atividade
13101-Casa Civil
Pessoa Atendida
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

245,00
Total:

245,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1.800,00

245,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
13,61

Análise da Meta Física:
A Ouvidoria Geral do Estado de Roraima no exercício 2019 realizou 245 atendimentos sendo estes na capital e interior, os resultados só
foram possíveis de serem alcançados mediante ao esforço dos profissionais envolvidos nos atendimentos e das parceiras com os demais
Órgãos da Administração Pública Estadual.
Justificativas para o não alcance dos objetivos
Falta de veículo para locomoção da equipe para visitas nos órgãos Estaduais, com objetivo de realizar pesquisa de satisfação com a
população, acompanhamento das unidades de ouvidorias que são coordenadas por esta Ouvidoria geral e demais serviços itinerantes a
serem realizados;
Material de expediente para funcionamento do órgão;
Aquisição dos computadores;
Material de divulgação, tipo cartazes, banners, panfletos e folder da Campanha, como meio de orientar e facilitar o acesso do cidadão à
Ouvidoria;
Respostas dos órgãos competentes, dentro do prazo estabelecido na Lei;
Telefone para recebimento de manifestações;
Condições financeiras (passagens, diárias, viagens a trabalho para participar das reuniões da Rede Nacional de Ouvidorias que é uma
obrigatoriedade contida em Lei)

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Atendimento ao Cidadão

245

Atendimentos ao Cidadão

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Em virtude do Decreto nº 26.404-E, prorrogado pelo Decreto nº 27.163-E, o qual decretou estado de calamidade publica, no âmbito da
administração financeira do estado de Roraima, em conseqüência do grave desequilíbrio financeiro no Estado de Roraima, onde a receita
corrente líquida (RCL) anual é menor do que a dívida consolidada ao final do corrente exercício, não houveram despesas orçamentárias na
Ação 2260.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2398-Gestão das Políticas de Segurança Pública
Atividade
19101-Secretaria de Estado da Segurança Pública
Políticas de Segurança Pública Implantadas
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
4,00

0,00
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00
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Análise da Meta Física:
O processo de transição no Governo do Estado durante o exercício de 2019 refletiu no fluxograma administrativo, o que demandou certo
período para o restabelecimento organizacional e administrativo dos setores. Considerando desdobramentos que obstaram o regular
andamento do processo licitatório, provocados pelos órgãos de controle, necessários para a legalidade das aquisições, impossibilitaram a
execução financeira dentro do prazo legal estipulado, para à finalização da compra.
Cabe destacar que tanto a SESP quanto a APICS apresentaram discrepância entre o valor global previsto pelo PPA 2016-2019 e o valor
efetivamente autorizado pela LOA/2019. Isso ocorreu em razão do Decreto de Intervenção Federal nº 9.606 de 08/12/2018 concomitante
com o Decreto de Calamidade Pública nº 2.404-E de 25/12/2018 e suas prorrogações. Com os valores disponibilizados significativamente
inferiores ao programado o cumprimento das ações programadas por esta unidade orçamentaria ficou comprometido, sendo necessária
recorrer a suplementações para dar continuidades às atividades.
A inexecução da Ação 2398 ¿ se deu por conta da contenção de despesas determinada pelo Governo do Estado de Roraima que
ocasionando o baixo índice de desempenho ações.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Planejamento e implantação de ações e
operações integradas , permanentes e/ou
transitórias entre os órgãos do Sistema de
segurança pública, defesa social , assistência
jurídica e justiça e cidadania do Estado com
enfase nas áreas de gestão do conhecimento
e sistema de inteligência e da
operacionalização do "RONDA NOS
BAIRROS", referente as despesas de locação
das plataformas móveis(viaturas),
combustíveis, telefonia móvel.

0

Embora a medida esteja
prevista no PPA (2016-2019),
não houve previsão
orçamentaria na LOA para o
exercício de 2019,
ocasionando a inexecução da
mesma.

2

Manutenção e operacionalização da Política
de Segurança Digital do Estado de Roraima
através do Sistema de Vídeo Monitoramento,
rádio comunicação do Sistema CIOP'S e do
Sistema de Fibra Ótica.

0

Não foram realizadas
atividades no sentido de
efetivar a realização da
medida, pois devido aos
contingenciamentos todos os
esforços foram destinados a
suprir as necessidades
continuas.

3

Implantação e aperfeiçoamento da filosofia de
Polícia Comunitária no Sistema de Segurança
Estadual empenhando-se de forma otimizada
na implementação de Políticas Públicas e
fomentos, mediante parcerias, à prevenção ao
uso e abuso de drogas e á violência no
ambiente escolar da rede pública de ensino.
Destacamos precisamente nessa medida a
criação do Conselho Estadual de Segurança
que buscará analisar, acompanhar e planejar
a solução de questões comunitárias de
segurança, desenvolvendo campanhas e
envolvendo laços de entendimento e
cooperação entre lideranças das
comunidades.

0

Embora a medida esteja
prevista no PPA (2016-2019),
não houve previsão
orçamentaria na LOA para o
exercício de 2019,
ocasionando a inexecução da
mesma.

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 2019, tendo
em vista o valor liberado na LOA para execução das despesas contidas na ação 2398, o valor de R$ 103.781,00 (cento e três mil
setecentos e oitenta e um real) 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:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2399-Operacionalização dos Convênios do Sistema de Segurança
Atividade
19101-Secretaria de Estado da Segurança Pública
Projeto Financiado
Unidade

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
4,00

2,00

249

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
50,00
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Análise da Meta Física:
O processo de transição no Governo do Estado durante o exercício de 2019 refletiu no fluxograma administrativo, o que demandou certo
período para o restabelecimento organizacional e administrativo dos setores. Considerando desdobramentos que obstaram o regular
andamento do processo licitatório, provocados pelos órgãos de controle, necessários para a legalidade das aquisições, impossibilitaram a
execução financeira dentro do prazo legal estipulado, para à finalização da compra.
Na Ação 2399 - Operacionalização dos Convênios do Sistema de Segurança, foram executados 2 (dois) convênios, obteve índices
insatisfatórios na ordem de 18,82% na analise financeira do período, em decorrência na não efetivação de recurso novos, e da a baixa
execução financeira dos convênios vigentes no exercício.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Captar recurso para investimento no sistema
de segurança pública do Estado de Roraima.
Com a aquisição de equipamentos e materiais
permanentes para o sistema de segurança do
Estado

50

No exercício em tela foi
realizada abertura de
processos para aquisição de
materiais permanente e
serviços a serem contratados
conforme Plano de Trabalho
dos convênios vigentes, dos
quais, apenas dois convênios
foram executados, um oriundo
da SENASP/MJ para
estruturação da policia
comunitária e o outro do INEP
que proporciona a realização
do ENEN. As atividades
realizadas proporcionaram
atingir 50% do proposto.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Quanto à análise financeira ter obtidos índices insatisfatórios na ordem de 18,82% no período, em decorrência da não efetivação de
recurso novos, uma vez que a baixa execução financeira do exercício se deu por conta do processo de adaptação no Governo do Estado
que refletiu no fluxograma administrativo, demandando certo período para o restabelecimento organizacional e administrativo dos setores.
Os convênios executados na unidade são firmados com órgãos federais e submetem-se as normas de execução 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.
Ressalta-se ainda a abertura do exercício financeiro do Estado, exercício 2019, que ocorreu no final do mês de abril, considerando a
realização das etapas necessárias para o cumprimento do convênio, tais como, pesquisa mercadológica, licitação, condicionamento do
repasse, aceite do processo licitatório pela concedente para o depósito do repasse financeiro (vinculante para o aceite da licitação),
procedimentos esses que ultrapassaram o exercício, exigindo a solicitação de prorrogação dos convênios.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2050-Prevenção e Combate a Sinistros
Atividade
19102-Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima
Pessoa Atendida
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

19.652,00
Total:

19.652,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
22.000,00

19.652,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
89,33

Análise da Meta Física:
A meta física foi atingida em cerca de 90%. Tendo em vista que trata-se de uma previsão de atendimentos, que deve levar em
consideração vários fatores, consideramos o índice satisfatório.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
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CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Medidas Referente a Prevenção e Combate a
Sinistros

100

Pagamento de diárias por
Indenização no valor de R$
31.045,61

2

Medidas referente a horas/aula

100

Pagamento de hora aula por
reconhecimento de dívidas no
montante de R$ 192.454,00;

3

Medidas de prevenção e combate a sinistros

100

Aquisição de materiais e
equipamentos para uso no
serviço de socorro e
salvamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Com relação ao Planejamento (valores empenhados em relação a Dotação Inicial) pode-se observar um baixo índice com relação a fonte
101, tendo em vista que por conta da restrição orçamentária em 2019 nao havia recurso suficiente para cobrir a folha de pagamento, de
modo que os recursos foram remanejados para cobrir esse déficit, fazendo com que o índice seja de apenas 14,62%. Em relaçao a fonte
108, o percentual empenhado foi de 52,59%, por conta dos repasses dos convênios terem ocorrido já no final do exercício, não havendo
tempo hábil para o empenho.
Quanto a Execução COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) o que mais impactou o índice foi a baixa execução dos recursos da
fonte 108, motivado pelo repasse ocorrido no final do exercício.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2368-Reforma das Unidades de Bombeiros Militares
Atividade
19102-Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima
Unidade Reformada
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
5,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Nao foi disponibilizado recurso para a realização da meta.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Medidas Referente a Reforma das Unidades
do CBMRR

0

Nao foram realizadas
atividades.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Nao foi disponibilizado recurso para esta PAOE.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3477-Construção das Unidades de Bombeiros Militares
Projeto
19102-Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima
Unidade Construída
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta
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Estado de Roraima
Estado

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
2,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Nao foi disponibilizado recurso para a execução das metas.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Medidas Referente a Construção das
Unidades do CBMRR

0

Nao foram realizadas
atividades.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Nao foi disponibilizado recurso para a execução financeira.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3495-Ampliação das Unidades de Bombeiros Militares
Projeto
19102-Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima
Prédio Ampliado
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
2,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Nao foi disponibilizado recurso para a execução das metas.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Medidas Referente a Ampliação das Unidades
do CBMRR

0

Nao foram realizadas
atividades.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Nao foi disponibilizado recurso para a Ação.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2049-Policiamento Preventivo
Atividade
19103-Polícia Militar do Estado de Roraima
Pessoa Atendida
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

252

Estado de Roraima
Estado

45.963,00
Total:

45.963,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
21.000,00

45.963,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
218,87

Análise da Meta Física:
Considerando que, após o Decreto nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018, que trata sobre o estado de calamidade pública pelo prazo
de 180 (cento e oitenta) dias no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima, prorrogado pelo Decreto nº 27.163-E de 26 de
junho de 2019, a Polícia Militar teve seu orçamento limitado para atender apenas as despesas essenciais à administração desta
corporação.
No caso da ação 2049, a PMRR executou apenas processos de fornecimento de água potável e tratamento de esgotos e energia elétrica
para as unidades do Interior, bem como locação de viaturas para uso no policiamento ostensivo e aquisição de combustível e ração para
subsistência dos cães e cavalos pertencentes às unidades especializadas do Canil e Cavalaria da instituição.
Além de atuar na prevenção de assaltos, contenções de fugas, agressões em vias públicas, agressões domésticas, apreensão de armas
de fogo e brancas, invasão de residências, fiscalização de fronteiras e de trânsito, eventos festivos e operações planejadas pelos grandes
Comandos: CPC (Comando de Policiamento da Capital) e CPI (Comando de Policiamento do Interior).
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.
Considerando a alta demanda de atendimentos de ocorrências devido o crescimento populacional ocasionado pela entrada de milhares de
imigrantes no Estado de Roraima. Sendo assim, o gráfico encontra-se em altamente deficiente em razão do quantitativo da meta física
prevista ser um número já defasado, em relação à realidade do Estado.

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.

218

A PMRR manteve apenas os
contratos essenciais como
aluguel de viaturas, aquisição
de combustível, ração dos
animais (cães e cavalos),
fornecimento de água potável
e tratamento de esgotos e
energia elétrica, totalizando
45.963 pessoas atendidas nas
mais diversas ocorrências, tais
como infrações de trânsito,
contra a pessoa, contra o
patrimônio, contravenções
penais, entre outros.
Dessa forma, a atuação da
PMRR foi prejudicada, uma
vez que as demandas de
atendimento crescem a cada
ano, e a Instituição não tem
meios suficientes para atender
a todos os casos, quer seja
por falta de viatura quer seja
por falta de pessoal.
Quanto ao resultado da
execução, não está
compatível com o planejado
no PPA, causando uma
inconsistência nas atividades
realizadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:

253

Estado de Roraima
pós o Decreto nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018, que trata sobre o estado de calamidade pública pelo prazo de 180 (cento e
oitenta) dias no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima, prorrogado pelo Decreto nº 27.163-E de 26 de junho de 2019.
Informamos que por força dos Decretos nº 26.550-E, de 11 de fevereiro de 2019 e nº 26.573-E, de 18 de fevereiro de 2019, foram
estornadas todas as liquidações de 2018, ocasionando o cancelamento da Inscrição em Restos a Pagar e, por consequência, poderão
acarretar remanejamentos do orçamento de 2020.
Considerando o Decreto nº 26.696-E, de 15 de abril de 2019, que trata sobre a descentralização da gestão orçamentária e financeira do
Governo do Estado de Roraima, tem-se que a Polícia Militar de Roraima passou a ter a competência para efetuar o lançamento de ordens
bancárias e posterior pagamento de todas as suas despesas, desde que devidamente autorizadas pelo Excelentíssimo Senhor
Governador, respeitando as prioridades governamentais e o estado de calamidade financeira, razão pela qual somente foi liberado saldo
financeiro para pagamento de aquisição de combustível, ração e locação de viaturas.
Além disso, foi imprescindível recorrer aos remanejamentos orçamentários e suplementações para ajustar o orçamento em busca de
melhor desenvolvimento desta ação e demais reconhecimentos de dívidas, cujo débito influenciaria negativamente na atuação da Polícia
Militar de Roraima, tais como as dívidas de abastecimento realizado em 2018, aquisição de fuzis em 2017, pagamento de direitos
trabalhistas entre outras.
No tocante ao orçamento em si, foram empenhados e liquidados os processos instruídos na ação, cujas empresas são Roraima Energia,
Companhia de Água e Esgotos de Roraima, Garrote, Vetsul, Kaele, ACB Locadora e Ticket. Entretanto, não foi possível lançar o
pagamento das despesas correntes com água e energia, razão pela qual os índices apurados pelo sistemaFiplan, indicam que os recursos
foram operacionalizados de modo eficiente, no entanto, cabe ressaltar que esse índice de apuração não condiz com a real necessidade da
PMRR, uma vez que essa instituição não executou processos de aquisição de materiais permanentes, armas ou qualquer outro que a
gestão do atual Governo não considerou essencial.
Salientamos a necessidade de destinação de orçamento para despesas de exercício anterior, a fim de quitar débitos para que o gestor
tenha mais autonomia para iniciar novas licitações dos materiais e serviços de que a Polícia realmente precisa. Isso porque as empresas já
não mostram interesse em licitar com esta Instituição. Destaque-se que temos atuado com o mínimo das nossas necessidades básicas.
Mesmo em condições precárias, a Polícia Militar procura desenvolver suas atividades dentro do possível, para não prejudicar a execução
programada, pois seus servidores têm força de vontade e reconhecem que a sociedade precisa do policiamento diário.

Ação:

2173-Ações Sociais da PMRR

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

Atividade
19103-Polícia Militar do Estado de Roraima
Pessoa Atendida
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

8.626,00
Total:

8.626,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
300,00

8.626,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
2.875,33

Análise da Meta Física:
A PMRR realizou, à conta de esforço pessoal e do comprometimento da Instituição com a sociedade, diversos projetos sociais, como por
exemplo, o PROERD, que atuou na formação de alunos com cursos de prevenção, ciclo de palestras sobre drogas e cidadania e na
continuidade dos Projetos "Bom de Bola¿ e ¿Ronda Escolar¿, além de outras ações e policiamento comunitário, em frente às áreas de
lazer, atendendo um total de 8.626 pessoas, ultrapassando a meta prevista de pessoas atendidas.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Atividades sociais integrando a sociedade com
a PMRR.

0

A execução no sistema
FIPLAN mostrou-se ineficiente
devido remanejamento do
saldo para atender outras
despesas consideradas
essenciais. Não indica, no
entanto, que a ação não foi
executada, uma vez que
houve o atendimento de
aproximadamente 8.626
pessoas por conta de esforços
dos policiais militares que
integram o PROERD., sendo
assim, mostra-se necessário
que essa ação receba
recursos para continuidade e
aparelhamento da base de
operações do PROERD.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:

254

Estado de Roraima
Diante da situação econômica e a necessidade de atender outras atividades consideradas ações de urgência, foi remanejado o saldo para
outras despesas. Mas, diante do trabalho realizado pela PMRR, é necessário que seja disponibilizado mais orçamento para dar
continuidade à atuação dos programas sociais e ações comunitárias, por exemplo, Curso do Proerd, Projeto Bom de Bola, entre outros que
visam à educação e conscientização de jovens para não envolvimento com a criminalidade em geral
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2369-Reforma de Quartéis e Casas de Apoio da PMRR
Atividade
19103-Polícia Militar do Estado de Roraima
Unidade Reformada
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
10,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Em 2019, não houve empenho para contratação de empresa especializada em reformas de quartéis, pois o orçamento foi remanejado
para atender outras despesas consideradas essenciais. Sendo assim, ainda há necessidade de orçamento para nessa ação, tendo em
vista que os prédios da PMRR são antigos e encontram-se deteriorados em suas instalações.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Reforma de quartéis e casas de apoio da
PMRR.

0

Devido à crise financeira do
Estado, todo o orçamento foi
remanejado para outras
despesas essenciais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O orçamento foi remanejado para atender outras demandas essenciais. Sendo assim, ainda há necessidade de orçamento para nessa
ação, tendo em vista que os prédios da PMRR são antigos e encontram-se deteriorados em suas instalações.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3123-Modernização do Sistema de Informações
Projeto
19103-Polícia Militar do Estado de Roraima
Sistema Modernizado
Percentual

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

1.888,00
Total:

1.888,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
100,00

1.888,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
1.888,00

Estado de Roraima
O setor de Inteligência, mesmo sem dispor de recursos suficientes, realizou, por conta de esforços pessoais dos servidores, diversas
demandas operacionais, incluindo serviços de monitoramento de fugas, pontos de tráfico, veículos roubados, transferências de presos
entre Unidades Prisionais, entre outros, atuando em 1.057 ocorrências no ano. Além do serviço administrativo que consiste na emissão de
cautelas e certificados de registro de armas de fogo para os policiais militares, identidades de militares e seus dependentes, entre outras
ações, totalizando 831 demandas administrativas. O índice mostra altamente deficiente devido o número de demandas para essa ação ter
ultrapassado a meta prevista.
Tal ação é de extrema importância para a estratégia de policiamento urbano e rural, a fim de garantir a preservação e manutenção de
ordem pública, fazendo com que a PMRR atue, ainda que de forma precária devido à falta de recursos, nos locais de maior atuação
criminosa.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Realização de atividades referentes ao
desenvolvimento de inteligência da PMRR.

188.8

Diante da situação econômica
e a necessidade de atender
outras atividades
consideradas ações de
urgência, foi remanejado o
saldo para outras despesas.
Destaque-se que o
Departamento de Inteligência,
mesmo sem dispor de
recursos suficientes, realizou
diversas demandas, incluindo
serviços de monitoramento de
fugas, pontos de tráfico,
participação em revistas no
sistema prisional, emissão de
carteiras de identidade militar,
entre outros.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Em 2019, o orçamento da ação foi remanejado para outras despesas consideradas de urgência devido à crise financeira em que se
encontra o Estado, incluindo folha de pagamento, entre outros serviços essenciais.
Assim sendo, os recursos financeiros não foram empregados nas atividades inerentes a esta ação, entretanto há necessidade de mais
recursos para atender essas despesas, uma vez que o setor de Inteligência, mesmo sem dispor de recursos suficientes, realizou, por conta
de esforços pessoais dos servidores, diversas demandas operacionais e administrativas.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3494-Construção de Quartéis e Casas de Apoio da PMRR
Projeto
19103-Polícia Militar do Estado de Roraima
Unidade Construída
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
8,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Não houve contratação de empresa para construção de quartéis, tendo em vista que não havia condição financeira do Estado. 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 PMs no interior. As instalações existentes nos interiores são, em sua maioria, adaptações de
imóveis residenciais para serem utilizados como quartéis. Os prédios da capital não atendem a grande demanda de departamentos
necessários ao bom funcionamento do serviço administrativo, bem como a operacionalização do serviço ostensivo, pois têm a
infraestrutura inadequada já que são imóveis antigos. Todavia a ação não foi realizada em consequência da necessidade de
remanejamento para outras despesas, consideradas de urgência devido à situação emergencial no sistema prisional e para atender o
policiamento ostensivo.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

256

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

Construção de quartéis e casas de apoio da
PMRR.

0

Não foram realizadas
atividades, devido à
insuficiência de recursos
financeiros para efetivar a
ação como foi planejada.
Diante da grave situação
econômica e a necessidade
de atender outras atividades
consideradas ações de
urgência, foi remanejado o
saldo para outras despesas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A ação não foi realizada em consequência da necessidade de remanejamento para outras despesas, consideradas de urgência devido à
situação emergencial no sistema prisional e para atender o policiamento ostensivo. Ressalte-se que 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 PMs no interior e os prédios da Capital já não conseguem abranger a grande demanda de serviços e departamentos existentes.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3496-Ampliação de Quartéis e Casas de Apoio da PMRR
Projeto
19103-Polícia Militar do Estado de Roraima
Unidade Ampliada
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
10,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Não houve contratação de empresa para ampliação dos quartéis, tendo em vista que não havia condição financeira do Estado. 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 PMs no interior. As instalações existentes nos interiores são, em sua maioria, adaptações de
imóveis residenciais para serem utilizados como quartéis. Os prédios da capital não atendem a grande demanda de departamentos
necessários ao bom funcionamento do serviço administrativo, bem como a operacionalização do serviço ostensivo, pois têm a
infraestrutura inadequada já que são imóveis antigos. Todavia a ação não foi realizada em consequência da necessidade de
remanejamento para outras despesas, consideradas de urgência devido à situação emergencial no sistema prisional e para atender o
policiamento ostensivo

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, devido à
insuficiência de recursos
financeiros para efetivar a
ação como foi planejada.
Diante da grave situação
econômica e a necessidade
de atender outras atividades
consideradas ações de
urgência, foi remanejado o
saldo para outras despesas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A ação não foi realizada em consequência da necessidade de remanejamento para outras despesas, consideradas de urgência devido à
situação emergencial no sistema prisional e para atender o policiamento ostensivo. Ressalte-se que 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 PMs no interior e os prédios da Capital já não conseguem abranger a grande demanda de serviços e departamentos existentes.
Ação:
Tipo de Ação:

2315-Formação, Aperfeiçoamento e Especialização dos Profissionais da
Segurança Pública e Defesa Social
Atividade
257

Estado de Roraima
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

19104-Academia de Polícia Integrada
Profissional Formado
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Boa Vista

989,00
Total:

989,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1.278,00

989,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
77,39

Análise da Meta Física:
Cabe destacar que tanto a SESP quanto a APICS apresentaram discrepância entre o valor global previsto pelo PPA 2016-2019 e o valor
efetivamente autorizado pela LOA/2019. Isso ocorreu em razão do Decreto de Intervenção Federal nº 9.606 de 08/12/2018 concomitante
com o Decreto de Calamidade Pública nº 2.404-E de 25/12/2018 e suas prorrogações. Com os valores disponibilizados significativamente
inferiores ao programado o cumprimento das ações programadas por esta unidade orçamentaria ficou comprometido, sendo necessária
recorrer a suplementações para dar continuidades às atividades. A contenção de despesas determinada pelo Governo do Estado de
Roraima ocasionando o baixo índice de desempenho de algumas ações. Na Ação 2315 - Formação, Aperfeiçoamento e Especialização
dos Profissionais da Segurança Pública e Defesa Social, todos os recursos foram destinados a despesas continua, visando à continuidade
dos serviços desenvolvidos pela instituição, proporcionado um índice regular
na ordem de 77,39%.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Administração de recursos humanos da
APICS.

99.86

Foi realizada readequação no
Orçamentaria priorizando o
pagamento das despesas
contínuas.

2

Suporte técnico e logístico para realização de
cursos de formação de policiais.

77.39

Foram adotadas medidas
administrativas e financeira
para manter a funcionalidade
dos cursos oferecidos,
mantendo a eficácia da
atividade acadêmica
capacitando 989 (novecentos
e oitenta e nove) profissionais
no exercício de 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Para o exercício de 2019, o valor programado para execução financeira desta ação foi de R$ 1.398.359,00 ( Um milhão trezentos e
noventa e oito mil e trezentos e cinquenta e nove reais), sendo disponibilizado R$ 717.698,00 (setecentos e dezessete mil seiscentos e
noventa e oito reais), do qual foi utilizado R$ 393.893,49 (trezentos e noventa e três mil oitocentos e noventa e três reais e quarenta e nove
centavos), o que representa um percentual de 28,16 % do valor programando e 51,25 % do valor disponibilizado, o que inviabilizou a
realização da meta, ocasionando a necessidade de readequação no Orçamento onde foi priorizado o pagamento das despesas contínuas.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2048-Policiamento Civil
Atividade
19105-Polícia Civil do Estado de Roraima
Ocorrencias Atendidas
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

55.183,00
Total:

55.183,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
40.000,00

55.183,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
137,96

Estado de Roraima
No ano de 2019 a previsão inicial de ocorrências atendidas era de 40.000, tendo efetivamente registrado 55.183 ocorrências em todo o
Estado
conforme estatística do NEAC, devido aos resultas alcançados a meta física se apresentou regular com 137,96%. Destacamos que
durante o exercício de 2019 o índice de homicídios teve uma redução de 47,61%, porem o crime de latrocínio teve um aumento de 30,76%
conforme estatística apresentada pela PCRR.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Policiamento Civil.

99.99

Capacitar Policiais Civis

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A previsão orçamentária inicial para 2019 foi de R$157.000 tendo como dotação final apenas 381.349, tendo sido empenhando
R$381.313,10 o
que apresentou um desempenho ótimo de 99,99%. Houve remanejamento para atender algumas demandas o que deixou o planejamento
altamente deficiente em 242,87% em relação ao plano inicial de despesas.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:

2367-Reforma de Unidades da Polícia Civil
Atividade
19105-Polícia Civil do Estado de Roraima

Produto:
Unidade de Medida:

Unidade Reformada
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
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Desde 2017 foi inicializada a reforma do IML passando para o exercício de 2018 não sendo concluída a reforma também no exercício de
2019 em decorrência do abandono da empresa contratada para a realização da reforma. Os procedimentos relacionados a uma nova
contratação de empresa para realizar o termino da obra é realizado pela SEINF.

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 movimentação financeira nessa ação.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2412-Perícia Criminal
Atividade
19105-Polícia Civil do Estado de Roraima
Laudo Pericial Emitido
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

20.105,00
Total:
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20.105,00

Estado de Roraima

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
20.000,00

20.105,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,52

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 20.000 laudos e que no ano de 2019 foram emitidos
20.105 laudos, deixando a meta física 100,53%.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

4

Pericia Criminal.

100

EMISSÃO DE LAUDOS
PERICIAIS NOS INSTITUTOS
DE CRIMINALÍSTICA,
IDENTIDADE E MEDICINA
LEGAL.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Analisando o planejamento da ação a mesma apresentou resultado bom com 81%, analisando a execução da ação a mesma apresentou
um ótimo resultado com 92,23% de realização. Durante o ano de 2019 muitas açoes foram implementadas nos institutos, o que colaborou
para o ótimo resultado.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3290-Construção das Unidades de Polícia Civil e Técnica
Projeto
19105-Polícia Civil do Estado de Roraima
Unidade Construída
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
2,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Para o ano de 2019 foi prevista a construção de duas unidades policias sendo a Delegacia de Caracaraí localizada no Município de
Caracaraí e o 1º DP localizado no Município de Boa Vista. A unidade em construção no Município de Caracaraí que teve sua obra iniciada
em 2013 foi paralisada devido à rescisão contratual em decorrência do abandono da empresa licitada tendo sua obra reiniciada no
exercício de 2018, terminando o ano com quase 100% da obra concluída, tendo sido entregue no mês de fevereiro de 2020. A unidade do
1º DP teve as obras retomadas em 2019 com previsão de conclusão para 2020.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Despesas com construção de novas unidades
policiais.

65

CONSTRUÇÃO E UNIDADES
POLICIAIS

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Durante o exercício analisado a ação foi suplementada o que colaborou para que o planejamento terminasse altamente deficiente com
143.638,53%. Já a execução a ação apresentou ótimo resultado com 100%. Ressaltamos que as duas obras previstas para 2019 tiveram
suas exceções dentro da normalidade.

Ação:

2046-Emissão e Renovação da Carteira Nacional de Habilitação
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Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

Atividade
19301-Departamento Estadual de Trânsito de Roraima
Carteiras de identificação expedida
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

37.440,00
Total:

37.440,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
42.000,00

37.440,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
89,14

Análise da Meta Física:
Apesar do aumento da Fiscalização Educativa e Repressiva ter inibido a população a dirigir em desacordo com as Leis de Trânsito, 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 Renovaçao de CNH e PID.

89.14

Realização de Coleta
Biométrica; Realização de
Exame psicológico;
Realização de Exame
oftalmológico; Realização de
Exame toxicológico;
Pagamento de Taxas;
Emissão de C.N.H/PID e
Emissão da C.N.H/PID

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 2019.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2047-Licenciamento de Veículos
Atividade
19301-Departamento Estadual de Trânsito de Roraima
Veículo Licenciado
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

97.928,00
Total:

97.928,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada

187.500,00

97.928,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
52,23

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, além do enfrentado pelo próprio Estado de Roraima.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA
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% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

Base de dados para licenciamento e controle
de veícilos, CNH, multas, taxas e serviços
prestados pelo DETRAN-RR, bem como todo
ambiente operacional para o funcionamento
dos sistemas de banco de dados do RENACH,
RENAVAM, RENAMO e RENAINF.

100

Base de dados do
Licenciamento e controle de
Veículos, CNH, multas, taxas
e serviços prestados pelo
DETRAN/RR, bem como todo
ambiente operacional para o
funcionamento dos sistemas
de banco de dados do
RENACH, RENAMO e
RENAINF.

2

SINIAV - Placa Eletrônica (sinalizaçao
eletrônica)

0

SINIAV - Placa Eletrônica
(sinalização eletrônica)

3

Placas MERCOSUL

0

Placa MERCOSUL

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A Execução Financeira ocorreu conforme a demanda e capacidade do Órgão em arrecadar para atender o cronograma de desembolso.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2288-Educação Para o Trânsito
Atividade
19301-Departamento Estadual de Trânsito de Roraima
Atividade Realizada
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

334,00
Total:

334,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
250,00

334,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
133,60

Análise da Meta Física:
As Ações de Educação para o Trânsito no ano de 2019, foram mais efetivas quanto aos resultados apresentados. Reflexo disso, foram as
reduções nos índices de acidentes de trânsito no Estado de Roraima. As ações alcançaram em média uma quantidade estimada de
33.930 pessoas.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Fiscalizaçao

100

Fiscalização Volante,
Fiscalização nos Centros de
Formação de Condutores, nos
Cursos Especializados
(Transporte Escolar, Produtos
Perigosos, Veículos de
Emergência, entre outros) e
nos Veículos de
Aprendizagem; Blitz Fixa
(Preventiva, Educativa e
Repreensiva).

2

Campanhas Educativas

100

Campanha Educativas

3

Serviço de Sinalizaçao nos Municípios

0

Essa é uma ação municipal,
que depende de parcerias
entre os Órgãos de Trânsito
atraves de Convênios.

4

Capacitação dos Servidores para o Transito

100

Realização de cursos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O desembolso dos recursos financeiros ocorreram conforme a receita arrecadada durante o Exercício Financeiro de 2019.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:

3526-Construção de Unidades do DETRAN
Projeto
19301-Departamento Estadual de Trânsito de Roraima
Unidade Construída
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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
4,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Os espaços destinados ainda estão em fase de cedência/doação pelos Municípios.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Construçao de Unidades do DETRAN

0

Abertura de negociação para
cedência de um espaço.
Cedência de um espaço.
Abertura de processo
licitatório.
Construção das Unidades.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O valor orçado não foi executado em razão não realização da ação e o valor foi remanejado para outras ações.
Ação:

2449-Operacionalização do Fundo de Reequipamento do CBMRR FREBOM/RR
Atividade
19601-Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima
Fundo Operacionalizado
Unidade

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Análise da Meta Física:
Meta física executada em 100%, pois o fundo foi devidamente operacionalizado.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Modernização e reequipamento do CBMRR

100

Aquisição de equipamentos de
atendimento pré-hospitalar;
Aquisição de esguichos para
combate a incêndio;
Locação de veículos;
Manutençao Predial;
Contratação de serviços
diversos;
Aquisição de materiais e
equipamentos de combate a
incêndio.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira se deu de forma eficiente em relação a dotação inicial, ficando um pouco acima por conta do excesso de
arrecadação. Porém, como houve um excesso de arrecadação de cerca de 75%. Porém, a suplementação do excesso de arrecadação só
foi liberada pela SEPLAN no final do ano, e assim, nao houve tempo hábil para execução.
Ação:

2460-Operacionalização do Fundo de Reaparelhamento e Aperfeiçoamento
da PMRR
Atividade
19602-Fundo de Reaparelhamento e Aperfeiçoamento da Polícia Militar
Fundo Operacionalizado
Unidade

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Análise da Meta Física:
As Metas Físicas de operacionalização do Fundo de Reaparelhamento e Aperfeiçoamento , foram desenvolvidas em parte de maneira
satisfatória pois apesar de estarmos sobre um decreto de calamidade pública financeira obtivemos uma significativa arrecadação de
recursos. Apesar dos entraves burocráticos por parte dos certames licitatórios, atingimos sucessos em muitas aquisições de forma ao que
havíamos previsto, mesmo sobre o rígido controle do decreto de calamidade financeira. Ressaltamos ainda o empenho dos membros da
equipe do FREA-PM incansáveis colaboradores desenvolveram suas atividades satisfatoriamente.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

REAPARELHAMENTO ATRAVÉS DE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS
INCLUINDO MATERIAIS PERMANENTES
PARA A POLÍCIA MILITAR E APERFEIÇOALA ATRAVÉS DE CURSO DE
CAPACITAÇÃO DO EFETIVO POLICIAL
MILITAR DO ESTADO.

50

Foram adquiridos Pneus para
viaturas, bandeiras,
equipamentos para o
esquadrão de cavalaria
(EIPMON)

2

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA
PREMIAÇÕES CULTURAIS E
INTELECTUAIS PARA OS MEMBROS DA
CORPORAÇÃO ENTRE OUTROS

0

Não executado.

3

AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E
TERRESTRES

0

Não executado.

4

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS

100

Foram contratadas empresas
especializadas em sistema de
busca no sítio de compras
governamentais e serviços de
pagamentos de tarifas
bancárias e taxas de coleta de
lixo.

5

REAPARELHAMENTO ATRAVÉS DE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS
PARA A POLÍCIA MILITAR DE RORAIMA

0

Não executado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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A execução Orçamentária avaliada do que foi empenhado em relação a dotação inicial, apresenta um índice regular de 63,33%, devido os
valores do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial não ter sido incluso no orçamento inicial.
O índice COFD calculado com base no somatório do orçamento inicial acrescido do superávit apurado em balanço patrimonial gerou um
índice altamente deficiente de 28,85%, tendo em vista o rígido controle por parte da equipe técnica do governo no cumprimento dos
decretos de calamidade pública financeira no âmbito da administração direta e indireta do poder Executivo Estadual de Roraima.
Destacamos ainda, como limitações na execução do orçamento, a demora nos procedimentos licitatórios, pareceres técnicos, análises
jurídicas que a legislação preceitua, bem como a exigência de apensar documentos ao Processo autorizados diretamente pelo Chefe do
Poder Executivo, dificultando a celeridade na plena execução do orçamento.

Ação:

2461-Operacionalização do Fundo de Modernização, Manutenção e
Desenvolvimento da Polícia Civil - FUNDESPOL - RR
Atividade
19603-Fundo de Modernização, Manutenção e Desenvolvimento da Polícia
Civil - FUNDESPOL - RR
Fundo Operacionalizado
Unidade

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
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.

7.43

PAGAMENTO DE TAXAS,
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
DE EXPEDIENTE.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Inicialmente a dotação do Fundo se deu a partir do cancelamento de dotações orçamentárias da Polícia Civil, dessa forma o planejamento
da ação foi regular e sua execução altamente deficiente devido a questões burocráticas que impediram o uso dos recursos.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2185-Gestão de Políticas de Garantia dos Direitos do Cidadão
Atividade
26101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania
Cidadão Atendido
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

2.062,00
Total:

2.062,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
5.000,00

2.062,00
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
41,24

Estado de Roraima
Análise da Meta Física:
SEJUC: CONEAD: Conclui que, mesmo não atingindo a meta prevista para o exercício de 2019, os números são satisfatórios, pois, as
dinâmicas de abordagens adotadas que foram direcionadas a população em geral, bem como as visitações "in loco", com palestras as
escolas, comunidades ribeirinhas e demais ações, atendem as expectativas, com retorno positivo dentro do público que foi trabalhado.
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.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Gerenciar ações consultivas e fiscalizadoras
da Execução Penal.

100

SEJUC: Foram pagos todos
os valores concernentes ao
jetons do Conselho
Penitenciário e do Conselho
Antidrogas, em contrapartida
as reuniões realizadas
mensalmente.

2

Aprimoramento e ampliação das Políticas de
repressão e prevenção no combate ao uso de
drogas lícitas e ilícitas.

0

SEJUC: Devido a crise
financeira que enfrenta o
Estado de Roraima, tivemos
contingenciamento de
recursos previstos para o
Conselho Penitenciário e o
Conselho Antidrogas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
SEJUC: Planejamento: houve um remanejamento de recursos devido a diminuição do número de reuniões mensais remuneradas, como
prevê o decreto nº 27.064-E de 13 de junho de 2019, que no seu art. 1º limitou para até 4 (quatro) reuniões. Desta feita, como tivemos
essa diminuição de sessões a sobra de recursos, ocorreu a transposição deles para atender despesas de outras Unidades Orçamentarias
com encerramento do Exercício de 2019.
Execução:Quanto a execução financeira todos os recursos que permaneceram nessa dotação foram destinados a folha de pagamento dos
jetons do Conselho Penitenciário - COPEN e do Conselho Antidrogas - CONEAD.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2186-Gestão de Projetos de Fortalecimento da Cidadania
Atividade
26101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania
Evento Realizado
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
3,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
SEJUC: No tange as ações do Departamento de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania - DJDHC, as 03 (três) ações propostas para o
exercício 2019 não foram executadas devido a Crise Financeira do Estado e o Decreto nº 26.404-E de 28/12/2018, que estabelece
contingenciamento de recursos financeiros, impossibilitando o cumprimento da meta em questão.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

266

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

Oferecer a garantia e exercício dos Direitos
Civis do Cidadão.

0

SEJUC: As ações do
Departamento de Justiça,
Direitos Humanos e Cidadania
- DJDHC, mitigadas devido a
Crise Financeira do Estado e
o Decreto nº 26.404-E de
28/12/2018, que estabelece
contingenciamento de
recursos financeiros,
impossibilitando o
cumprimento da atividade em
tela.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
SEJUC: Não tivemos execução, devido a Crise Financeira do Estado e o Decreto nº 26.404-E de 28/12/2018, que estabelece o
contingenciamento de recursos.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

03-Inclusão Social
Finalístico
38-Vigilância em Saúde
Fortalecer o processo de promoção, prevenção, recuperação, controle e avaliação da saúde, por meio
de implementação das políticas estratégicas da vigilância em saúde.
População do Estado
20601-Fundo Estadual de Saúde
INDICADORES

Descrição

Taxa de metas
alcançadas por
política de saúde

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Anual

Percentual

73

100

100

Apurado
2019

70,00

Data Apuração

12/02/2020

Fórmula: Número
de metas
alcançadas por
políticas de
saúde/Número de
metas pactuadas
e programadas x
100
Fonte: SESAU

Análise de Indicadores do Programa:
(SESAU) - Considerando os esforços Coordenados entre Entes (União, Estado e Municípios) em cada esfera de atuação referente a
entrada de migrantes pela crise socioeconômica que assolou o País, avaliamos como regulares os resultados alcançados, pois não foram
prejudiciais de forma definitiva aos objetivos gerais do programa e não houve descontinuidade preponderante na manutenção dos serviços
prestados pela rede de serviços públicos de saúde.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
SESAU - Sem recomendações.

Análise da Execução Financeira:
(SESAU) - Embora não se verifique prejuízo preponderante aos objetivos no exercício analisado o programa obteve execução
orçamentária de 57,02%.

Avaliação dos resultados:
(SESAU) - No tocante a Vigilância em Saúde a manutenção do desempenho do programa pelo indicador sinalizou 57,02% o resultado
alcançado requer a manutenção geral dos indicadores de saúde em parâmetros aceitáveis o que denota priorizar ainda mais o
fortalecimento de ações Coordenadas entre União, Estados e Municípios devido a forte entrada de migrantes da Venezuela advindos pela
crise socioeconômica.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Técnicas

(SESAU) - O tempo resposta, a complexidade do setor saúde e a ocorrência de retrabalhos
relacionados ao andamento processual de diárias aos servidores acarretou alteração na
cronologia das ações.

Administrativas

(SESAU) - Pela sua função estratégica dar autonomia administrativa (ex.: criar uma fundação
pública) para a Vigilância em Saúde executar suas atividades.

Outras

(SESAU) - Crise política e socioeconômica na Venezuela que ocasionou forte onda migratória para
o Estado de Roraima.

Participação Social:
(SESAU) - Conselho Estadual de Saúde constituído com reuniões regulares;
(SESAU) - Ouvidoria Estadual da Saúde.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
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Ação:

2176-Implementação de Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental,
Prevenção e Controle de Doenças
Atividade
20601-Fundo Estadual de Saúde
Programa Implementado
Unidade

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

18,00
Total:

18,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
25,00

18,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
72,00

Análise da Meta Física:
(SESAU) - A Vigilância Epidemiológica e Ambiental obteve indicador de 72% 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
Planos Específicos Relacionados a Migração Venezuelana. 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.

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.

2

PREVENÇÃO E CONTROLE ESPECÍFICO
DE DOENÇAS SEXUALMENTE
TRANSMISSÍVEIS HIV E AIDS.

65

(SESAU) - Dispensação de
preservativos; oficinas e
campanhas específicas de
prevenção e controle das
DST/HIV e AIDS.

3

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO
LABORATORIAL NAS ÁREAS DE
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E
AMBIENTAL.

85

(SESAU) - Realização de
exames 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) - O indicador de execução orçamentária e financeira obteve 60,64% em 2019 denotando a necessidade de aplicação mais
efetiva de ações interfederativas (União, Estado e Municípios) que contribua para o fortalecimento do combate e prevenção de doenças e
agravos principalmente em cenários adversos pelo grande contingente de migrantes venezuelanos.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2177-Implementação das Políticas de Vigilância Sanitária
Atividade
20601-Fundo Estadual de Saúde
Município Assessorado
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
15,00

10,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
66,67

Análise da Meta Física:
(SESAU) - Acompanhamento de controle de doenças na capital e demais municípios do Estado; qualificação laboratorial para suporte às
análises provenientes de inspeções da vigilância; diagnóstico proativo para intervenção, prevenção e monitoramento de indicadores de
saúde prevalentes; Vigilância com monitoramento e diagnóstico proativo com objetivo de intervir e prevenir a deterioração de indicadores
de saúde prevalentes dos fatores prejudiciais no âmbito do trabalho.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

PREVENÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVOS
SANITÁRIOS COM RISCO À SAÚDE
INDIVIDUAL E COLETIVA.

60

(SESAU) - Acompanhamento
de controle de doenças na
capital e demais municípios do
Estado.

2

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE
LABORATORIAL DE PRODUTOS SUJEITOS
À VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

80

(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.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
(SESAU) - Observa-se piora na execução do indicador ao final do exercício com impacto na variável planejamento, a ação manteve-se em
nível deficiente com score médio de 45,31% de efetividade na execução financeira.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

03-Inclusão Social
Finalístico
53-Programa Estadual de Habitação de Roraima - BEM MORARR
Permitir o acesso à moradia, visando a redução do déficit habitacional no estado de Roraima.
Famílias sem moradia própria
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
2019

Taxa de Redução
do Déficit
Habitacional no
Estado

Anual

Percentual

12.73

10.5

10.5

Apurado
2019

Data Apuração

0,00

31/12/2019

Fórmula:
Quantidade de
habitações
entregues /
famílias sem
moradia própria
no Estado X 100
Fonte:
SETRABES

Análise de Indicadores do Programa:
A análise dos indicadores, fica impossibilitada devido à não execução das ações do Programa, que não foram realizadas em decorrência
do estado de calamidade pública no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima, determinado por meio dos Decretos nº
26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho de 2019.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
SETRABES - O Programa BEM MORAR que possui ações intersetoriais com a CODESAIMA e SEGAD, tem três ações vinculadas a
SETRABES, entretanto, essas ações já não vinham sendo executadas há alguns anos, e na elaboração do PPA 2020-2023, ao
analisarmos os objetivos do programa e a finalidade das ações, verificamos que apenas uma ação está diretamente ligada a política de
Assistência Social, dentro da modalidade de habitações de interesse social, nesse contexto, para uma melhor adequação e utilização dos
recursos públicos, transferimos o programa para a responsabilidade da CODESAIMA, que está diretamente ligada as ações do programa,
ficando na SETRABES apenas a ação 3173 ¿ Adaptação de Casas para Pessoas com Deficiência, que foi remanejada para o Programa
085 ¿ Desenvolvimento Social, por integrar as políticas de Assistência Social e Direitos da Pessoa com Deficiência.
CODESAIMA - A providência a ser tomada para que o programa seja mais efetivo seria que fosse primeiramente destinado recursos
financeiros suficientes para tal finalidade.

Análise da Execução Financeira:
SETRABES - Em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho de 2019, que dispõe
sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima, as ações deste Programa não foram
executadas. O Programa BEM MORAR, está passando por uma reformulação, onde serão readequadas as ações do programa, conforme
Plano Plurianual (2020/2023) aprovado pela Assembleia Legislativa, ficando suspensas as ações referentes a esse programa até o final do
exercício de 2019, e sendo alterada a Unidade Orçamentária responsável pelo Programa, para a CODESAIMA.
CODESAIMA - Verificou-se que os recursos planejados originalmente para o programa foram de R$ 5.000,00, o qual passou por uma
significativa suplementação de recursos nas fontes 101 e 108, chegando ao resultado final de R$ 1.367.647,17, passando-se por cortes e
remanejamentos de recursos chegando ao valor de R$ 1.357.776,17, sendo empenhado o valor de R$ 1.191.635,81, mostrando um Bom
índice de execução do programa, com percentuais de 87,76% do total orçado para este programa no exercício de 2019.

Avaliação dos resultados:
SETRABES - No âmbito da SETRABES, o Programa não apresentou resultados devido a não realizações das ações que ficaram
suspensas primeiramente em decorrência do estado de calamidade pública no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima,
determinado por meio dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho de 2019, e depois em virtude
dessa readequação do programa e suas ações.
CODESAIMA - O Programa Estadual de Habitação de Roraima (HABITARR), no exercício de 2019, teve os seus recursos destinados ao
pagamento de dívidas de exercícios anteriores referente a Associação Brasileira de COHABS e ao convênio para execução do trabalho
social por meio do acordo de cooperação técnica n.º 05/2017, no âmbito do programa minha casa minha vida ¿ PMCMV ¿ FAR, no
residencial vila jardim. Comparando o planejado com o executado, se chegou a 87,76% do total do aporte orçamentário a ser executado
para tal programa. Ou seja, os resultados esperados não foram utilizados em sua totalidade.

RESTRIÇÕES
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Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Financeiras

Não liberação de recursos financeiros, em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28/12/2018 e
nº 27.163, de 26/06/2019, estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do
Estado.

Orçamentárias

CODESAIMA: Devido a cortes orçamentários em decorrência do difícil momento de retração
econômica e a redução da arrecadação e do recebimento das receitas do Estado.

Participação Social:
SETRABES - O Programa Estadual de Habitação de Roraima (HABITARR), no exercício de 2019, teve os seus recursos destinados ao
pagamento de dívidas de exercícios anteriores referente a Associação Brasileira de COHABS e ao convênio para execução do trabalho
social por meio do acordo de cooperação técnica n.º 05/2017, no âmbito do programa minha casa minha vida ¿ PMCMV ¿ FAR, no
residencial vila jardim. Comparando o planejado com o executado, se chegou a 87,76% do total do aporte orçamentário a ser executado
para tal programa. Ou seja, os resultados esperados não foram utilizados em sua totalidade.Através do I Fórum de Habitação de Interesse
Social com o objetivo de iniciar uma discussão para priorização das demandas a serem atendidas nessa área.
CODESAIMA: Os mecanismos institucionalizados que possibilitam tal participação efetiva da sociedade neste programa, foram atualizados
e são de pesquisa via internet. No campo fale conosco para sugestões ou reclamações.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2301-Manutenção das Atividades do Setor Habitacional
Atividade
18501-Companhia de Desenvolvimento de Roraima
Ação Implementada
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
1,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Análise da Meta Física:
Para o exercício financeiro de 2019 as execuções das metas previstas foram quase totalmente comprometidas, devido a cortes de
recursos orçamentários, pela necessidade da priorização de algumas áreas em detrimento de outras mais essenciais desta Companhia,
com exceção da execução de convênios e do pagamento de dívidas de exercícios anteriores.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Manutenção das Atividades do Setor
Habitacional

.87

Pagamento de dívida de
exercício anteriores referente
ao processo licitatório de
adesão a Associação
Brasileira de COHABs.
E a execução do convênio.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
CODESAIMA: Observa-se que foi apurado um resultado classificado como ALTAMENTE DEFICIENTE no PPD (Planejado), atingindo um
percentual de 23.832,72% da programação orçamentária. Já o resultado apurado no COFD (Executado), demonstra um percentual de
87,76% classificado como BOM, se comparando o empenhado verso a dotação orçamentária final para o exercício de 2019.
Após análise da execução podemos pontuar que os fatores condicionantes que contribuíram para o resultado apurado, está relacionado ao
PLANEJAMENTO (PPD), pois de acordo com os resultados obtidos podemos verificar que a dotação orçamentária inicial é menor se
comparada com a dotação final e por esse motivo vindo a gerar o resultado. Assim, a execução (COFD) que demonstra um resultado BOM
em decorrência do valor empenhado verso a dotação final ter registrado um percentual de 87,76%, foi em decorrência da suplementação
orçamentária na dotação final nas fontes: 101 e 108. Na fonte 101, da dotação originaria, o recurso foi suplementado tendo um percentual
de execução de 100%. Por sua vez, o convênio representado pela fonte de recurso 108 foi suplementada no valor de R$ 1.332.647,17 e
houve execução do recurso em 87,53%. Embora não tenha sido possível a execução completa das metas.
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Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2218-Apoio Técnico ao Programa BEM MORARR
Atividade
23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
Casa construida
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
1.000,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
A meta física desta Ação não foi realizada, em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de
junho de 2019, que dispõe sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima. Na
elaboração do PPA 2020-2023 verificamos que para uma melhor adequação e utilização dos recursos públicos, esta ação foi excluída e o
Programa alterado a Unidade Orçamentária responsável, para a CODESAIMA.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Trabalho Técnico Social.

0

A medida não foi executada
em decorrência dos Decretos
nº 26.404-E, de 28 de
dezembro de 2018 e nº
27.163, de 26 de junho de
2019, que dispõe sobre o
estado de calamidade pública,
no âmbito da administração
financeira do Estado de
Roraima.

2

Acompanhamento das famílias beneficiadas.

0

A medida não foi executada
em decorrência dos Decretos
nº 26.404-E, de 28 de
dezembro de 2018 e nº
27.163, de 26 de junho de
2019, que dispõe sobre o
estado de calamidade pública,
no âmbito da administração
financeira do Estado de
Roraima.

3

Responsabilização na parceria com a UFRR
na assinatura dos projetos arquitetônicos.

0

A medida não foi executada
em decorrência dos Decretos
nº 26.404-E, de 28 de
dezembro de 2018 e nº
27.163, de 26 de junho de
2019, que dispõe sobre o
estado de calamidade pública,
no âmbito da administração
financeira do Estado de
Roraima.

4

Aplicação do senso cidadania.

0

A medida não foi executada
em decorrência dos Decretos
nº 26.404-E, de 28 de
dezembro de 2018 e nº
27.163, de 26 de junho de
2019, que dispõe sobre o
estado de calamidade pública,
no âmbito da administração
financeira do Estado de
Roraima.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira desta ação, em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de
junho de 2019, que dispõe sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima. Na
elaboração do PPA 2020-2023 verificamos que para uma melhor adequação e utilização dos recursos públicos, esta ação foi excluída e
alterada a Unidade Orçamentária responsável, para a CODESAIMA.
Ação:
Tipo de Ação:

3172-Construção de Unidades Habitacionais
Projeto
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Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
Unidade Construída
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
1.700,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
A meta física desta Ação não foi realizada, em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de
junho de 2019, que dispõe sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima. Na
elaboração do PPA 2020-2023 verificamos que para uma melhor adequação e utilização dos recursos públicos, esta ação foi excluída e o
Programa alterado a Unidade Orçamentária responsável, para a CODESAIMA.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Construção de Unidades Habitacionais.

0

A medida não foi executada
em decorrência dos Decretos
nº 26.404-E, de 28 de
dezembro de 2018 e nº
27.163, de 26 de junho de
2019, que dispõe sobre o
estado de calamidade pública,
no âmbito da administração
financeira do Estado de
Roraima.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira desta ação, em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de
junho de 2019, que dispõe sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima. Na
elaboração do PPA 2020-2023 verificamos que para uma melhor adequação e utilização dos recursos públicos, esta ação foi excluída e
alterada a Unidade Orçamentária responsável, para a CODESAIMA.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3173-Adaptação de Casas para Pessoas com Deficiência
Projeto
23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
Casa Adaptada
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
500,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
A meta física desta Ação não foi realizada, em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de
junho de 2019, que dispõe sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima. Na
elaboração do PPA 2020-2023 verificamos que para uma melhor adequação e utilização dos recursos públicos, esta ação foi remanejada
para o Programa 085 - Desenvolvimento Social, por integrar as políticas de Assistência Social e Direitos da Pessoa com Deficiência.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
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CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Trabalho técnico e construtivo para adaptação
de casas

0

A medida não foi executada
em decorrência dos Decretos
nº 26.404-E, de 28 de
dezembro de 2018 e nº
27.163, de 26 de junho de
2019, que dispõe sobre o
estado de calamidade pública,
no âmbito da administração
financeira do Estado de
Roraima.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira desta ação, em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de
junho de 2019, que dispõe sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima. Na
elaboração do PPA 2020-2023 verificamos que para uma melhor adequação e utilização dos recursos públicos, esta ação foi remanejada
para o Programa 085 - Desenvolvimento Social, por integrar as políticas de Assistência Social e Direitos da Pessoa com Deficiência.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

03-Inclusão Social
Finalístico
54-EmpregaRR
Ampliar as Oportunidades de Trabalho e Renda.
Pessoas em Idade Economicamente Ativa (Pessoas Desempregadas)
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
2019

Anual

Percentual

17.65

25

25

Taxa Relativa de
Empregos
Intermediados
pelo SINE

Apurado
2019

Data Apuração

5,71

31/12/2019

Fórmula: Número
de pessoas
colocadas
(mercado de
trabalho) / número
de pessoas
cadastradas no
SINE ao ano X
100
Fonte:
SETRABES

Análise de Indicadores do Programa:
Na análise dos indicadores deste programa, verificamos que o índice apurado está abaixo do previsto, embora tenham sido encaminhados
4.118 (quatro mil, cento e dezoito) pessoas para o mercado de trabalho, apenas 235 (duzentos e trinta e cinco) pessoas conseguiram
efetivamente uma vaga de emprego. Essa diferença se dá por vários fatores, o primeiro é que para cada vaga são encaminhados em
média de 3 à 5 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 EmpregarRR, 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 69,23% da dotação final da LOA, referente a devolução do valor
remanescente do Convenio MTE/SPPE/CODEFAT Nº 130/12 que havia sido destinado a atender o SINE/RR/SETRABES, as demais
ações do programa não obtiveram a execução financeira em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº
27.163, de 26 de junho de 2019, que dispõe sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de
Roraima.

Avaliação dos resultados:
Analisando os índices apurados, verificamos que não alcançaram o previsto, tendo em vista a não realização de algumas ações do
programa. Em relação as ações realizadas, tiveram um impacto positivo junto ao público alvo, onde foram emitidas 6.326 carteiras de
trabalho, 5.959 seguro desemprego à brasileiros e estrangeiros, 4.118 encaminhamentos ao mercado de trabalho de brasileiros e
estrangeiros, 53 Pessoas com Deficiência empregados entre brasileiros e estrangeiros, 182 brasileiros e estrangeiros colocados no
mercado de trabalho. 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 não vinham sendo executadas e que não
atendiam mais aos objetivos estratégicos desta secretaria e do Estado.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

Contingenciamento de recursos.

Financeiras

Não liberação de recursos financeiros, em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28/12/2018 e
nº 27.163, de 26/06/2019, estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do
Estado.

Licitatórias

Falta de padronização dos processos licitatórios junto aos diversos órgãos de execução e controle
interno do Estado, morosidade na tramitação dos processos licitatórios.

Participação Social:
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A participação social acontece através do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos dos Idosos de Roraima - CEDDIR, Conselho Estadual
da pessoa com Deficiência ¿ COEDE, 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:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2085-Intermediação de Mão-de-Obra e Seguro Desemprego
Atividade
23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
Pessoa Beneficiada
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

10.077,00
Total:

10.077,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
3.000,00

10.077,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
335,90

Análise da Meta Física:
A ação 2085 teve sua meta física ultrapassada devido à crescente migração venezuelana ocorrida nos últimos anos e que continuou
aumentando ao longo desse ano de 2019, fazendo com que a procura por vagas de emprego aumentasse, como também aumentou a taxa
de desempregados em nosso Estado.

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.

289.2

A medida foi realizada de
forma satisfatória
ultrapassando a meta prevista
pois a demanda foi
aumentada principalmente
pelo crescente aumento da
migração venezuelana
ocorrida no ano de 2019,
fazendo com que a procura
por vagas de emprego
aumentasse,
consequentemente um maior
número de encaminhamento
ao mercado de trabalho.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo 69,23% da dotação final da LOA, através da devolução do valor
remanescente do Convenio MTE/SPPE/CODEFAT Nº 130/12 que havia sido destinado a atender o SINE/RR/SETRABES, sendo criado o
Fundo Estadual do Trabalhado de Roraima ¿ FET/RR00, onde os recursos federais serão repassados para o Estado na modalidade Fundo
a Fundo. Em decorrência do estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima, determinado
por meio dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho de 2019, a execução financeira das demais
ações não atingiram percentual previsto inicialmente.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2342-Projeto Estágio Remunerado
Atividade
23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
Aluno Beneficiado
Pessoa

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
1.000,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho de 2019, que dispõe sobre o estado
de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima, esta ação não foi executada no de ano de 2019.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

proporcionar condições para a prática de
atividades voltadas ao aprimoramento do
jovem no mercado de trabalho .

0

A medida não foi executada
em decorrência dos Decretos
nº 26.404-E, de 28 de
dezembro de 2018 e nº
27.163, de 26 de junho de
2019, que dispõe sobre o
estado de calamidade pública,
no âmbito da administração
financeira do Estado de
Roraima.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Esta ação não foi executada no ano de 2019, em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26
de junho de 2019, que dispõe sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima. Na
elaboração do PPA 2020-2023 verificamos que, para uma melhor adequação e utilização dos recursos públicos, esta ação foi excluída e
suas atividades serão incorporadas à ação 2469 ¿ Fortalecimento da Política para a Juventude.
Ação:

2348-Implementação da Qualificação Social e Profissional para o Trabalhador
Formal e Informal
Atividade
23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
Pessoa Qualificada
Pessoa

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

38,00
Total:

38,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
9.000,00

38,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,42

Análise da Meta Física:
Em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho de 2019, que dispõe sobre o estado
de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima, no entanto através da parceria realizada com o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial ¿ SENAI/RR, foi possível encaminhar 38 pessoas em vulnerabilidade social e econômica
para a Qualificação Profissional, ainda assim não alcançando a meta física prevista.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Qualificar os trabalhadores para o mercado de
trabalho.

.42

A medida foi executada de
forma parcial em decorrência
dos Decretos nº 26.404-E, de
28 de dezembro de 2018 e nº
27.163, de 26 de junho de
2019, que dispõe sobre o
estado de calamidade pública,
no âmbito da administração
financeira do Estado de
Roraima.
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2

Casa do Trabalhador

0

A medida não foi executada
em decorrência dos Decretos
nº 26.404-E, de 28 de
dezembro de 2018 e nº
27.163, de 26 de junho de
2019, que dispõe sobre o
estado de calamidade pública,
no âmbito da administração
financeira do Estado de
Roraima.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho de 2019, que dispõe sobre o estado
de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima, não houve execução financeira nessa ação.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2350-Fomento a Geração de Trabalho, Emprego e Renda
Atividade
23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
Pessoa Atendida
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

1.091,00
Total:

1.091,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
9.800,00

1.091,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
11,13

Análise da Meta Física:
A ação 2350 teve um baixo desempenho, em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de
junho de 2019, que dispõe sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima, estão
sendo realizadas apenas as atividades de oficinas de artesanato, de forma limitada por não dispor de todos os insumos necessários.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Instituição da Programa Feira Estadual de
Artesanato de Roraima

11.13

A medida foi executada de
forma parcial através de
oficinas de artesanato de
forma limitada por não dispor
de todos os insumos
necessários.

2

Incentivo a Associações e Cooperativas de
geração de renda (economia)

0

A medida não foi executada
em decorrência dos Decretos
nº 26.404-E, de 28 de
dezembro de 2018 e nº
27.163, de 26 de junho de
2019, que dispõe sobre o
estado de calamidade pública,
no âmbito da administração
financeira do Estado de
Roraima.

3

Implantação da Feira Estadual da Economia
Solidária e da Feira Estadual de Artesanato.

0

A medida não foi executada
em decorrência dos Decretos
nº 26.404-E, de 28 de
dezembro de 2018 e nº
27.163, de 26 de junho de
2019, que dispõe sobre o
estado de calamidade pública,
no âmbito da administração
financeira do Estado de
Roraima.

4

Elaboração e implementação de projetos de
fomento a rede de cooperação solidária
Estadual de resíduos sólidos.

0

A medida não foi executada
em decorrência dos Decretos
nº 26.404-E, de 28 de
dezembro de 2018 e nº
27.163, de 26 de junho de
2019, que dispõe sobre o
estado de calamidade pública,
no âmbito da administração
financeira do Estado de
Roraima.

279

Estado de Roraima
5

Clube de Mães

0

A medida não foi executada
em decorrência dos Decretos
nº 26.404-E, de 28 de
dezembro de 2018 e nº
27.163, de 26 de junho de
2019, que dispõe sobre o
estado de calamidade pública,
no âmbito da administração
financeira do Estado de
Roraima.

6

Balcão de Ferramento

0

A medida não foi executada
em decorrência dos Decretos
nº 26.404-E, de 28 de
dezembro de 2018 e nº
27.163, de 26 de junho de
2019, que dispõe sobre o
estado de calamidade pública,
no âmbito da administração
financeira do Estado de
Roraima.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho de 2019, que dispõe sobre o estado
de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima, não houve execução financeira nessa ação.
Ação:

2374-Reforma das Unidades de Atendimento para Geração de Trabalho,
Emprego e Renda
Atividade
23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
Unidade Reformada
Unidade

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
25,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho de 2019, que dispõe sobre o estado
de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima, esta ação não foi executada no de ano de 2019.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Melhorar as Unidades de Atendimento para
Expansão do Serviço de Geração de Trabalho
Emprego e Renda.

0

A medida não foi executada
em decorrência dos Decretos
nº 26.404-E, de 28 de
dezembro de 2018 e nº
27.163, de 26 de junho de
2019, que dispõe sobre o
estado de calamidade pública,
no âmbito da administração
financeira do Estado de
Roraima.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Esta ação não foi executada no ano de 2019, em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26
de junho de 2019, que dispõe sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima. Na
elaboração do PPA 2020-2023 verificamos que para uma melhor adequação e utilização dos recursos públicos, todas as ações de
construção, reforma e aparelhamento de unidades deverão ficar agrupadas em único programa, criado para esse fim ¿ Programa 097.
Ação:
Tipo de Ação:

3470-Aparelhamento das Unidades de Atendimento Para Geração de
Trabalho, Emprego e Renda
Projeto
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Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
Unidade Aparelhada
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
25,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho de 2019, que dispõe sobre o estado
de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima, esta ação não foi executada no de ano de 2019.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Equipar as Unidades de Atendimento de
Geração de Trabalho Emprego e Renda.

0

A medida não foi executada
em decorrência dos Decretos
nº 26.404-E, de 28 de
dezembro de 2018 e nº
27.163, de 26 de junho de
2019, que dispõe sobre o
estado de calamidade pública,
no âmbito da administração
financeira do Estado de
Roraima.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Esta ação não foi executada no ano de 2019, em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26
de junho de 2019, que dispõe sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima. Na
elaboração do PPA 2020-2023 verificamos que para uma melhor adequação e utilização dos recursos públicos, todas as ações de
construção, reforma e aparelhamento de unidades deverão ficar agrupadas em único programa, criado para esse fim ¿ Programa 097.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3552-Implementação do Centro de Educação Tecnológica do Trabalhador
Projeto
23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
Pessoa Qualificado
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
3.000,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho de 2019, que dispõe sobre o estado
de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima, esta ação não foi executada no de ano de 2019.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA
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% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS
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1

Promover a qualificação profissional no âmbito
estadual, nos níveis básicos, técnico e
tecnológico com objetivo de promover
emprego e renda.

0

A medida não foi executada
em decorrência dos Decretos
nº 26.404-E, de 28 de
dezembro de 2018 e nº
27.163, de 26 de junho de
2019, que dispõe sobre o
estado de calamidade pública,
no âmbito da administração
financeira do Estado de
Roraima.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Esta ação não foi executada no ano de 2019, em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26
de junho de 2019, que dispõe sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima. Na
elaboração do PPA 2020-2023 verificamos que para uma melhor adequação e utilização dos recursos públicos, esta ação foi excluída
sendo suas atividades incorporadas as demais ações deste programa.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3553-Criação e Implementação do Programa Estadual de Economia Solidária
Projeto
23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
Pessoa Beneficiada
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

1.243,00
Total:

1.243,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
2.000,00

1.243,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
62,15

Análise da Meta Física:
Em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho de 2019, que dispõe sobre o estado
de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima, esta ação teve um baixo desempenho no período de
Janeiro a Dezembro, porém, a partir das parcerias firmadas com o Instituto Travessia e o Fórum da Economia Solidária foi possível realizar
algumas atividades em 10 municípios do Estado de Roraima

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Compreendendo os 6 eixos prioritários
conforme o Plano Naciona de Economia
Solidária.

62.15

A medida foi executada
parcialmente através de
parcerias em decorrência dos
Decretos nº 26.404-E, de 28
de dezembro de 2018 e nº
27.163, de 26 de junho de
2019, que dispõe sobre o
estado de calamidade pública,
no âmbito da administração
financeira do Estado de
Roraima.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira nessa ação no ano de 2019, em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº
27.163, de 26 de junho de 2019, que dispõe sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de
Roraima. Na elaboração do PPA 2020-2023 verificamos que para uma melhor adequação e utilização dos recursos públicos, esta ação foi
incorporada à ação 2350.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

03-Inclusão Social
Finalístico
55-Proteção Social Especial
Garantir o direito à assistência social de pessoas em risco pessoal e social no estado de Roraima.
Famílias em risco pessoal e social no estado de Roraima
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
2019

Taxa de
Atendimento a
Pessoas em Risco
Social

Anual

Percentual

101.66

90

90

Apurado
2019

60,46

Data Apuração

31/12/2019

Fórmula: Número
de pessoas
atendidas no
exercício / número
de atendimentos
previstos ao ano X
100
Fonte:
SETRABES

Análise de Indicadores do Programa:
A análise do indicador deste programa, tem referência apenas na ação 2244, sendo que as demais ações servem de apoio para melhoria
do atendimento, entretanto foi possível verificar que o índice apurado foi inferior ao previsto, devido à não execução de algumas ações,
como também a realização parcial da ação 2244, motivadas por dificuldades financeiras.
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 5,47% da dotação final da LOA, vale ressaltar, que o
recurso federal disponível na ação 2244, no valor de R$ 1.002.611,57 (um milhão dois mil seiscentos e onze reais e cinquenta e sete
centavos), refere-se ao saldo remanescente do Piso Variável de Alta Complexidade ¿ PVAC, destinado a SETRABES para atendimento
exclusivo dos abrigos temporários de venezuelanos, como esses abrigos em 2019 passaram para a responsabilidade da Operação
Acolhida, foi necessário que esta secretaria buscasse autorização junto ao ministério da Cidadania, para utilização desse recurso nos
abrigos institucionais sob a responsabilidade da SETRABES, tendo recebido essa autorização em 18 de novembro de 2019, não havendo
mais tempo hábil para utilização do mesmo dentro do exercício, ainda referente a ação 2244, houve pagamento de gêneros alimentícios,
passagens aéreas e material de consumo; na ação 2352 foi atendido os 08 (oito) municípios, que aderiram ao PAEFI Regionalizado, com
o repasse de Cofinanciamento do governo Federal, referente a três parcelas de outubro, novembro e dezembro de 2018, devido ao estado
de calamidade financeira do Estado, não foi possível o repasse referente ao cofinanciamento estadual; quanto a ação 3422 a aquisição de
móveis para as unidades, só foi possível através de um processo finalizado em 2018; as demais ações não foram executadas devido ao
estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima, determinado pelos Decretos nº 26.404-E, de
28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho de 2019.

Avaliação dos resultados:
Analisando os índices apurados, verificamos que não alcançaram o previsto, tendo em vista a não realização de algumas ações do
programa, em relação as ações realizadas, tiveram um impacto positivo junto ao público alvo devido os Decretos nº 26.404-E, de 28 de
dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho de 2019, que dispõe sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração
financeira do Estado de Roraima, e as dificuldades licitatórias. 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. Também foi necessário excluir a ação 2451, sendo suas atividades incorporadas à ação
2479 ¿ Fortalecimento da Política de Inclusão e Atenção Integral à Pessoa com Deficiência, no programa 085, que trata das políticas
intersetoriais para o desenvolvimento social.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição
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Administrativas

Morosidade na tramitação de documentos, baixa capacidade operacional, capacitação insuficiente
da equipe executora, estrutura organizacional inadequada.

Financeiras

Não liberação de recursos financeiros, em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28/12/2018 e
nº 27.163, de 26/06/2019, estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do
Estado.

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:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2244-Fortalecimento dos Serviços de Proteção Social Especial
Atividade
23601-Fundo Estadual de Assistência Social
Pessoa Atendida
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

1.572,00
Total:

1.572,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
2.600,00

1.572,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
60,46

Análise da Meta Física:
A execução da meta frente aos resultados almejados para o período pode ser considerada satisfatória, já que houve atendimento de forma
regular aos usuários das unidades. Vale ressaltar que, em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163,
de 26 de junho de 2019, que dispõe sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima,
esta ação foi executada através das várias parcerias firmadas com outros órgãos e entidades. Ressaltamos ainda, que nossos abrigos,
possuem rotatividade das pessoas acolhidas, conforme as determinações judiciais, sendo que nossos abrigados recebem atendimentos
diversos, diariamente, gerando um quantitativo de 47.160 atendimentos dentro dos abrigos institucionais.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Manutenção dos abrigos de Assistência Social
de alta e média complexidade (infantil,
masculino, feminino, idoso e casa de
passagem).

60.46

Houve atendimento de forma
regular em nossos abrigos,
porém a medida foi executada
através das várias parcerias
firmadas com outros órgãos e
entidades. Não sendo possível
cumprir todas as tarefas
previstas na medida, devido
ao atraso na aprovação e
sanção da LOA/2019,
dificuldades nos processos
licitatórios e dificuldades
financeiras.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 2,67% da dotação final da LOA, vale ressaltar, que o recurso
federal disponível na ação 2244, no valor de R$ 1.002.611,57 (um milhão dois mil seiscentos e onze reais e cinquenta e sete centavos),
refere-se ao saldo remanescente do Piso Variável de Alta Complexidade ¿ PVAC, destinado a SETRABES para atendimento exclusivo dos
abrigos temporários de venezuelanos, como esses abrigos em 2019 passaram para a responsabilidade da Operação Acolhida, foi
necessário que esta secretaria buscasse autorização junto ao ministério da Cidadania, para utilização desse recurso nos abrigos
institucionais sob a responsabilidade da SETRABES, tendo recebido essa autorização em 18 de novembro de 2019, não havendo mais
tempo hábil para utilização do mesmo dentro do exercício, esses recursos foram utilizados, para pagamento de despesas com gêneros
alimentícios, passagens aéreas e material de consumo. O atraso na aprovação e sanção da Lei Orçamentária Anual de 2019, como
também as dificuldades licitatórias e financeiras, em decorrência do estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira
do Estado de Roraima, determinado por meio dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho de 2019,
foram os principais fatores que contribuíram para o percentual deficiente da execução financeira da ação.
Ação:

2352-Cofinanciamento de Ações da Proteção Social Especial em Parceria
com Outros Órgãos
Atividade
23601-Fundo Estadual de Assistência Social
Projeto Apoiado
Unidade

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

8,00
Total:

8,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
25,00

8,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
32,00

Análise da Meta Física:
A ação 2352 depende dos repasses federais para cofinanciamento dos 08 municípios que aderiram ao modelo de CREAS Regionalizado,
que devem ser cofinanciados pelo governo federal e governo estadual. O Fundo Nacional de Assistência Social ¿ FNAS, fez o repasse de
três parcelas referentes a outubro, novembro e dezembro de 2018, que foram encaminhadas aos municípios, 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.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Financiar ações da Proteção Social Especial
em parcerias com os Municípios.

32

Em 2019 o governo federal fez
o repasse de apenas três
parcelas, que foram
repassadas aos municípios,
devido o estado de
calamidade pública, no âmbito
da administração financeira do
Estado de Roraima, não foi
possível o repasse referente
ao cofinanciamento estadual.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo o percentual de 66,65% da dotação final da LOA, os recursos foram
utilizados, no pagamento de despesas com repasse de cofinanciamento aos municípios, sendo repassadas 3 parcelas federais referentes
aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018. Devido ao estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do
Estado de Roraima, determinado por meio dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho de 2019,
não foi possível realizar o repasse referente ao coofinanciamento estadual.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2375-Reforma das Unidades de Atendimento de Proteção Social Especial
Atividade
23601-Fundo Estadual de Assistência Social
Unidade Reformada
Unidade

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
10,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
A meta física da ação 2375 não foi realizada, em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de
junho de 2019, que dispõe sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Promover melhorias estruturais físicas nas
unidades de atendimento social especial.

0

A medida não foi executada
em decorrência dos Decretos
nº 26.404-E, de 28 de
dezembro de 2018 e nº
27.163, de 26 de junho de
2019, que dispõe sobre o
estado de calamidade pública,
no âmbito da administração
financeira do Estado de
Roraima.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Esta ação não foi executada no ano de 2019, em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26
de junho de 2019, que dispõe sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima. Na
elaboração do PPA 2020-2023 verificamos que para uma melhor adequação e utilização dos recursos públicos, todas as ações de
construção, reforma e aparelhamento de unidades deverão ficar agrupadas em único programa, criado para esse fim - Programa 097.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3421-Construção das Unidades de Atendimento de Proteção Social Especial
Projeto
23601-Fundo Estadual de Assistência Social
Unidade Construída
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
2,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
A meta física da ação 3421 não foi realizada, em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26
de junho de 2019, que dispõe sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Construir unidades de atendimento da
Proteção Social Especial.

0

A medida não foi executada
em decorrência dos Decretos
nº 26.404-E, de 28 de
dezembro de 2018 e nº
27.163, de 26 de junho de
2019, que dispõe sobre o
estado de calamidade pública,
no âmbito da administração
financeira do Estado de
Roraima.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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Análise da Execução Financeira:
Esta ação não foi executada no ano de 2019, em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26
de junho de 2019, que dispõe sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima. Na
elaboração do PPA 2020-2023 verificamos que para uma melhor adequação e utilização dos recursos públicos, todas as ações de
construção, reforma e aparelhamento de unidades deverão ficar agrupadas em único programa, criado para esse fim ¿ Programa 097.
Ação:

3422-Aparelhamento das Unidades de Atendimento de Proteção Social
Especial
Projeto
23601-Fundo Estadual de Assistência Social
Unidade Aparelhada
Unidade

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

10,00
Total:

10,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
10,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
10,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física da ação foi executada, por meio da aquisição de móveis para as unidades, através de um processo finalizado em 2018. Para
o ano de 2019 não foi realizado nenhum aparelhamento devido ao estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do
Estado de Roraima, determinado por meio dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho de 2019.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Aparelhar e reaparelhar as Unidades de
Proteção Social Especial de média e alta
complexidade no Estado de Roraima.

100

A medida foi executada por
meio de aquisição de móveis
para as unidades desta
secretaria através do processo
finalizado em 2018 e os
materiais entregues em 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Esta ação não foi executada no ano de 2019, em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26
de junho de 2019, que dispõe sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima. Na
elaboração do PPA 2020-2023 verificamos que para uma melhor adequação e utilização dos recursos públicos, todas as ações de
construção, reforma e aparelhamento de unidades deverão ficar agrupadas em único programa, criado para esse fim - Programa 097.
Ação:

2451-Execução de Atividades na Área de Defesa dos Direitos da Pessoa com
Deficiência
Atividade
23603-Fundo Estadual para Pessoa com Deficiência
Fundo Operacionalizado
Unidade

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1,00

0,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00
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A meta física da ação 2451 não foi realizada, em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de
junho de 2019, que dispõe sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Garantir Direito à Assistência Social de
Pessoas em Risco Pessoal e Social no Estado
de Roraima.

0

A medida não foi executada
em decorrência dos Decretos
nº 26.404-E, de 28 de
dezembro de 2018 e nº
27.163, de 26 de junho de
2019, que dispõe sobre o
estado de calamidade pública,
no âmbito da administração
financeira do Estado de
Roraima.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Esta ação não foi executada no ano de 2019, em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26
de junho de 2019, que dispõe sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima. Na
elaboração do PPA 2020-2023 verificamos que, para uma melhor adequação e utilização dos recursos públicos, esta ação foi excluída,
sendo suas atividades incorporadas à ação 2479 ¿ Fortalecimento da Política de Inclusão e Atenção Integral à Pessoa com Deficiência, no
programa 085.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

03-Inclusão Social
Finalístico
62-Proteção e Segurança ao Consumidor
Divulgar e Fiscalizar os Direitos do Consumidor à Sociedade.
População do Estado
26101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania
INDICADORES

Descrição

Taxa de
Atendimento aos
Interesses do
Consumidor

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Apurado
2019

Data Apuração

Anual

Percentual

91.26

95

92

100,00

31/12/2019

Anual

Percentual

98

92

92

105,50

31/12/2019

Fórmula: Número
de solicitações
resolvidas /
Número de
solicitações
demandadas X
100
Fonte:
DECON/SEJUC
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

Análise de Indicadores do Programa:
SEJUC ¿ A taxa de atendimento solucionado ficou acima da expectativa prevista, pois mesmo com queda registrada no número de
atendimentos realizados no corrente ano, que contabiliza somente os atendimentos de casos em que há abertura de formulários no novo
sistema, e não atingindo sua Meta física. O PROCON 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 acima do estabelecidos pelo INMETRO
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Análise da Execução Financeira:
SEJUC: Altamente deficiente tendo em vista a não execução orçamentaria devido da crise financeira do Estado, onde 100 % dos recursos
foram remanejados para atender outras despesas.
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 2019 o Inmetro efetuou
vários contingenciamentos, que não afetou a execução das atividades programadas do Instituto, em função do superávit .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:
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SEJUC: Altamente deficiente tendo em vista a não execução orçamentaria e devido ajustes técnicos realizados desde a nova Lei de
criação do Procon n.º 1.194/17 e Decreto de Regulamentação do Procon n.º 24.915/18, onde houve nova estrutura organizacional do
órgão e por estimativas anteriores fora dos padrões atualmente adotados.
IPEM - No decorrer do exercício de 2019, houve avanço quanto as atividades executadas alcançando índice acima do previsto .
Demonstrando integração das equipes do Instituto quanto a realização das tarefas, que além de inúmeras revisões efetuadas no plano de
trabalho ( P T) por determinação do INMETRO não impactou no alcance das metas

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

SEJUC: Devido a crise financeira do Estado não foi possível executar o orçamento previsto para o
exercício de 2019.

Administrativas

IPEM: Informamos que o Instituto funciona com servidores de cargo comissionado.

Orçamentárias

IPEM: De acordo com a Lei 8.666/93

Orçamentárias

IPEM: Não há restrições pois executamos o orçamento em consonância com a
CORED/INMETRO

Participação Social:
IPEM - Os resultados demonstram que o programa cumpre sua finalidade, 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:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2143-Serviço de Metrologia Legal
Atividade
22302-Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima
Instrumento Aferido
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Boa Vista

4.235,00
Total:

4.235,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
5.404,00

4.235,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
78,37

Análise da Meta Física:
> Na elaboração do PPA, ficou prevista a execução de 5.404 instrumentos a serem aferidos, porém com os ajustes no PT ( plano de
trabalho ) por determinação do INMETRO, houve uma redução nas quantidades de instrumentos aferidos para 4.160 . Porém foram
realizadas 4.231 aferições em instrumentos. Ou seja, em relação ao que foi determinado pelo Inmetro, no Plano Anual de Trabalho para
2019, a meta foi ultrapassada, 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 ultrapassou a 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

102

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
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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:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2144-Serviço de Fiscalização da Qualidade
Atividade
22302-Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima
Inspeção Realizada
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Boa Vista

1.022,00
Total:

1.022,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
777,00

1.022,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
131,53

Análise da Meta Física:
Na elaboração do PPA ficou prevista a execução de 7.770 ações (exames) laboratoriais, que no final, resultaria em 777 processos (
10% das ações laboratoriais ).
Com as constantes revisões no PT/2019 ( plano de trabalho ), determinadas pelo INMETRO, foram previstas 9.344 ações que
resultariam em 934 processos ( 10% das ações laboratoriais ). Porém, foram realizadas 10.224 ações laboratoriais, com resultado final
de 1.022 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
.
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Exames laboratoriais ,
exame da conformidade dos
produtos, 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:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3547-Construção da Sede Administrativa do IPEM/RR
Projeto
22302-Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima
Unidade Construída
Percentual

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Boa Vista

60,00
Total:

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
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Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
70,00

60,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
85,71

Análise da Meta Física:
Apesar de prevista a execução total da obra da nova sede do IPEM no exercício de 2019, houve uma prorrogação do contrato quanto
prazo de execução e financeiro, ficando em torno de 10% para conclusão da obra 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

85

Acompanhamento dos
serviços de engenharia
diversos e das medições
inclusos em cada fatura.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A obra da nova sede do IPEM foi empenhada antes da elaboração do PAT 2019, no valor estimado de R$ 3.5000.000,00. Após a
licitação, a obra ficou orçada no montante de R$ 3.048.726,65, que foi empenhado integralmente ainda em 2018, entrando como Restos a
Pagar para 2019.
A régua aponta índice "altamente deficiente" porque leva em consideração o empenho da despesa. Ocorre que a execução dessa meta
ocorreu como RP do exercício anterior, ou seja, não houve empenho em 2019, salvo o valor de R$ 95.678,53 referente a um aditivo
efetivado em dezembro.
Todavia, importa ressaltar que do total do contrato inicial, R$ 111.944,27 foram pagos ainda em 2018, e, em 2019 foi pago o total de R$
2.545.054,65, ou seja, mais de 80%.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3548-Construção do Posto de Aferição do IPEMRR
Projeto
22302-Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima
Unidade Construída
Percentual

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
A alocação do recurso nesta PAOE depende de captação de recurso extra-convênio, e autorização do Inmetro, que não ocorreu em
2019, em virtude do drástico contingenciamento, razão pela qual a meta não foi cumprida.

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

Não houve construção, em
função do INMETRO não ter
alocado recursos para a
execução da obra.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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Análise da Execução Financeira:
A previsão dessa meta dependia de captação de recurso extra-convênio, que não ocorreu devido ao drástico contingenciamento aplicado
ao Inmetro e toda Rede Metrológica Brasileira, razão pela qual não foi executada.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2243-Defesa dos Interesses do Consumidor
Atividade
26101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania
Consumidor Atendido
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

1.686,00
Total:

1.686,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
8.000,00

1.686,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
21,08

Análise da Meta Física:
SEJUC: Importante destacar que a queda registrada no número de atendimentos realizados no corrente ano, refere-se ao novo sistema
de contabilização de atendimentos adotada pela Coordenadoria (criada pela Lei n.º 1.194/17) que adota somente como atendimentos os
casos em que há abertura de formulários de reclamações e não como ocorria antes com o registro de panfletagens realizadas.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Atendimento aos interesses do Consumidor.

100

Realização de registros com a
abertura de formulários de
reclamações e solucionando
as reclamações.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
SEJUC: Avaliação altamente deficiente tendo em vista a não execução orçamentaria devido da crise financeira do Estado, onde 100 % dos
recursos foram remanejados para atender outras despesas.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

03-Inclusão Social
Finalístico
67-Desenvolvimento da Educação Superior
Proporcionaar a Formação Acadêmica em Nível Superior.
População em Geral
17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
INDICADORES

Descrição

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Taxa de Bacharéis
e Licenciados
Formados

Anual

Percentual

3.82

9

7

Apurado
2019

25,93

Data Apuração

31/12/2019

Fórmula: Nº de
concluentes / Nº
de matrículas X
100
Fonte: UERR

Análise de Indicadores do Programa:
SEED: Programa não Executado no âmbito da SEED.
UERR: No ano de 2019 foram efetivadas 1.531 matrículas.
Foram realizadas 206 colações de grau de licenciados, 160 de bacharéis e 31 formados pelo PARFOR, perfazendo um total de 397 alunos
concluintes em 2019. De acordo com a fórmula de cálculo, a taxa de bacharéis e licenciados formados em 2019 é de 25,93.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
UERR: A maior dificuldade encontrada no exercício de 2019 foram as restrições orçamentárias e financeiras na qual dificultou a melhoria
do Desenvolvimento da Educação Superior.
É necessária uma reformulação no Orçamento da UERR para que se possa arcar com as despesas essenciais para um bom
funcionamento dos cursos de graduação.
UNIVIRR: No próximo PPA 2020 a 2023, esta UNIVIRR possa realizar os seus programas e ações conforme planejado. Vale ressaltar que
em conformidade com as legislações vigentes o orçamentário deveria andar juntamente com o financeiro, devendo ser respeitado o quadro
de desembolso mensal para que as unidades possam cumprir com suas finalidades e objetivos.

Análise da Execução Financeira:
SEED: Programa não desenvolvido no âmbito da SEED. com Anulação na PAOE 2206, Natureza da Despesa 33.90.18, Fonte 101.
Suplementação nas PAOE's 2194, 2202,2322, 2323, 2303 e 2205, Natureza da Despesa 33.90.30, Fonte 101. Para atender ao Processo
nº 0724/19-47 - Referente Aquisição de material de consumo - gêneros alimentícios para merenda escolar, referente ao ano letivo 2019, da
Rede Pública Estadual de Ensino da Capital e Interior.
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).
Na Extensão e Cultura, destaca-se a execução dos Convênios nº 069/2013 ¿ capacita-SUAS (Fonte 101 com vinculação de contrapartida)
e nº 840956/2016 ¿ PROEXT 2016 (Fonte 308), com recursos oriundos de remanejamento e superávit financeiro, respectivamente. No
Desenvolvimento do Ensino Superior estão alocadas as principais despesas de manutenção da Instituição na Fonte 101, como gastos com
energia elétrica, água e esgoto, locação de veículos para transporte de docentes, discentes e técnicos-administrativos nos 5 cinco campus
universitários, locação de espaço para colação de grau, entre outros. Vale salientar, ainda, a execução do Convênio nº 831707/2016 ¿
PARFOR 2016 na Fonte 308. Com relação à Pesquisa e Pós-Graduação, ressalta-se a execução do Convênio nº 001/2018-TJRR na fonte
364, firmado entre a UERR e o TJRR para oferta do Curso de Pós-Graduação na modalidade latu sensu em Gestão Pública. No demais, a
fonte 108 apresentou discreta execução uma vez que não houve repasse financeiro de convênios no exercício.
O Índice de Planejamento PPD regular se deve aos ajustes orçamentários realizados no exercício, tanto mediante reforço de dotação
(remanejamento) quanto à suplementação de recursos via superávit financeiro de convênios. Após esses ajustes, as despesas executadas
ultrapassam os valores inicialmente previstos na LOA, ocasionando distorção no índice de planejamento. No que tange ao Índice de
Execução PPD, registra-se que os recursos não executados correspondem preponderantemente às fontes vinculadas a convênios, que
possuem atividades que ultrapassam o exercício financeiro e consequentemente são executados de forma parcial a cada exercício.
UNIVIRR: Considerando as várias restrições e limitações ocorridas no exercício de 2019, a execução das ações do programa ficaram
prejudicadas, mas com os esforços dos servidores desta Fundação, bem como, com os repasses para atender ao Programa 10 que é de
Manutenção dos Serviços Administrativos esta UNIVIRR conseguiu cumprir parte da meta planejada para o exercício.
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Avaliação dos resultados:
UERR: A efetividade do programa foi comprometida pelas diversas dificuldades enfrentadas no decorrer do exercício de 2019,
principalmente as de ordem financeira e orçamentária. Entretanto, mesmo com todas as dificuldades ocorridas, a UERR manteve seus 20
cursos de graduação distribuídos nos campi de Boa Vista, Rorainópolis, São João da Baliza e Caracaraí, realizou 18 cursos, minicursos e
oficinas de extensão universitária, ofereceu 09 Programas em nível de especialização lato sensu, 04 Programas de pós-graduação stricto
sensu em nível de mestrado, 04 Programas de pós-graduação stricto sensu em nível de doutorado. Foram ofertadas 05 bolsas de Ensino
médio, 10 bolsas de Iniciação Científica e 09 bolsas de Pós-Graduação. Quanto à Produção de Periódicos, a UERR Edições publicou 43
artigos científicos pela Revista ¿Ambiente: Gestão e Desenvolvimento¿ e 18 artigos científicos pela ¿Revista Eletrônica Casa de
Makunaima¿.
UNIVIRR: A efetividade do programa foi comprometida pelas diversas dificuldades enfrentadas no decorrer do exercício de 2019,
principalmente as de ordem financeira e orçamentária. 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;30 cursos de extensão (inclusão digital, curso de açougueiro, capacitação para secretários, gestores e coordenadores
pedagógicos de escola, cursos técnicos em agronegócios, interpretes de libras, I Workshop de tecnologias educacionais, sistema Windows
e informática básica) totalizando 1.453 pessoas capacitadas:
&#61692;43 Cursos de Graduação divididos em licenciatura em informática, matemática, geografia, letras ¿ espanhol, e literatura
Hispânica, ciências agrárias, física, pedagogia, ciências biológicas. Totalizando 1.047 acadêmicos inscritos nos 15 centros multimídia
localizados na capital e nos demais municípios do Estado.
&#61692;37 cursos de pós-graduação nas áreas de gestão pública, informática na educação, docências da língua espanhola, educação
física escolar, métodos e técnicas de ensino, matemática no ensino médio, gestão em saúde, mídias na educação, educação musical,
educação profissional e tecnológica, história cultura africana e afro-brasileira, atividade de mudança na formação superior de profissionais
da saúde, educação do campo, filosofia da educação, métodos e técnicas de ensino, totalizando 428 inscritos.
Com um total de alunos inscritos nos vários cursos de 2.928.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Administrativas

As restrições na execução orçamentária dificultou a realização dos trabalhos administrativos da
UNIVIRR, uma vez que necessitamos de orçamentário/financeiro para custeio das atividades
administrativas

Financeiras

Considerando os Decreto 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 sufici

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

UERR ¿ O Orçamento repassado a UERR foi insuficiente para comportar gastos com investimento
e infraestrutura para o adequado funcionamento da Instituição.

Financeiras

UERR ¿ A dificuldade para a execução do Programa ocorreu devido ao reduzido valor que foi
repassado para atender as despesas de custeio e capital no exercício de 2019.

Participação Social:
UERR: Podemos destacar os Jogos Universitários ¿ JUERR, evento que consolida a relação dos campi da capital e do interior, envolvendo
307 participantes, entre atletas, colaboradores, árbitros, comissão organizadora; II Universidade Aberta da UERR, do curso de Medicina;
UERR Cultural; Semana de Enfermagem; V Congresso de Direito Constitucional do Estado de Roraima; Seminário Integrador: ciência e
meio ambiente, ensino e sustentabilidade; II Semana de Letras, entre outros.
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:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2206-Gestão da Política de Educação Superior
Atividade
17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
Aluno Beneficiado
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

0,00
Total:

295

0,00

Estado de Roraima
REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
2.000,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
SEED; Programa não desenvolvido no âmbito da SEED.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Promover ações de gestão da Política da
Educação Superior

990

Tarefa não executada na ação
em razão na qual o Programa
não desenvolvido no âmbito
da SEED em 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Programa não desenvolvido no âmbito da SEED - Ação não executada com Anulação do orçamento inicial para atender ao processo de
Aquisição de material de consumo - gêneros alimentícios para merenda escolar, referente ao ano letivo 2019, da Rede Pública Estadual de
Ensino da Capital e Interior.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2241-Realização de Cursos de Extensão Universitária
Atividade
17201-Universidade Estadual de Roraima
Profissional Capacitado
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

1.220,00
Total:

1.220,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
600,00

1.220,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
203,33

Análise da Meta Física:
Foram ofertados 18 cursos, minicursos e oficinas de Extensão em 2019, sendo ofertadas 1.301 vagas em diversas áreas e foram
efetivadas 1.220 matriculas. O Índice Altamente Deficiente se deve ao fato das ações de extensão terem sido intensificadas no exercício
2019, viabilizando a construção de saberes a partir da prestação de serviços à comunidade roraimense, especialmente nos municípios
onde está inserida.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Oferta de cursos de capacitação, qualificação
e aperfeiçoamento

50

Não foram realizados gastos
com gerenciamento de
viagens para atender a
atividades de extensão em
virtude das restrições
orçamentárias do exercício.
Foram executados, entretanto,
os Convênios nº 069/2013capacita/SUAS, firmado entre
a UERR e a SETRABES, e o
convênio nº 840956/2016PROEXT 2016, firmado entre
a UERR e o MEC. Realizouse, ainda, 18 cursos,
minicursos e oficinas em
diversas áreas de
conhecimento, contemplando
a capital, os municípios e as
comunidades indígenas e
ribeirinhas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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Análise da Execução Financeira:
As restrições orçamentárias do exercício dificultaram a execução financeira da ação. Embora as ações extensionistas tenham tido
relevante desempenho no exercício, observa-se a predominância de execução de recursos oriundos de convênios, ocasionando o Índice
Planejamento PPD Altamente deficiente. Ressalta-se que o Convênio nº 069/2013-Capacita-SUAS foi executado na fonte de recursos 101,
com vinculação ao Indicador de Contrapartida, uma vez que bloqueios judiciais na conta bancária do convênio no término do exercício
2018 impossibilitaram a abertura de crédito orçamentário por superávit financeiro. Dessa forma, os recursos arrestados judicialmente foram
repostos com recursos da UERR (Fonte 101) e executados nas ações do convênio. A Ação 2241 contemplou, ainda, a execução do
Convênio nº 840956/2016-PROEXT 2016 na Fonte 308. Com relação ao Índice de Execução - COFD, o resultado foi considerado
Deficiente em razão das execuções parciais dos referidos convênios, ocorrido conforme Plano de Trabalho.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2314-Desenvolvimento do Ensino Superior
Atividade
17201-Universidade Estadual de Roraima
Aluno Atendido
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

1.531,00
Total:

1.531,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
5.000,00

1.531,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
30,62

Análise da Meta Física:
Foram realizadas 1.746 matrículas de alunos veteranos e novos no semestre 2019.1, enquanto no semestre 2019.2 foram realizadas
1.531 matrículas. Em 2019, ingressaram 472 novos acadêmicos nos cursos de graduação. O Índice Altamente Deficiente se deve à meta
física prevista superestimada no PPA vigente à época.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Gerenciamento de atividades inerentes a
realização de vestibular

100

Realização de vestibular para
20 cursos de graduação da
UERR, sendo ofertadas 690
vagas, cujo ingresso se dará
no semestre de 2020.1.

2

Gerenciamento de atividades inerentes a
graduação oferecidas pela UERR

100

- Realização de colação de
grau para formação de 161
bacharéis, 206 licenciados e
30 formados pelo PARFOR.
- Realização de dois Exames
de Proficiência visando
habilitação instrumental em
línguas estrangeiras, com a
concessão de 79 certificados.
- Reorganização da oferta de
disciplinas e elaboração de
Termo de Ajustamento de
Conduta para os acadêmicos
com histórico de evasão
escolar dos cursos de
Graduação da UERR;
- Participação de 03 cursos de
graduação no Exame Nacional
de Desempenho dos
Estudantes ¿ ENADE;
- Desenvolvimento de
atividades no Programa de
Nivelamento com 58 alunos
- Implantação do Núcleo de
Educação à Distância da
UERR;
- Formação de 33 alunos pelo
Programa Universidade
Aberta à Terceira Idade (Idade
Ativa).

3

Deslocamento do corpo docente para ministrar
aulas nos campi

100

As atividades realizadas com
deslocamento de docentes
para ministrar aulas nos campi
da UERR nesta medida,
foram: Locação de veículos e
aquisição de combustível para
atender às demandas da
UERR.
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4

Realização de ações e despesas com
manutenção de atividades dos campi da
UERR

100

Em 2019, 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; serviços
especializados em cobertura
fotográfica, filmagem e
finalização em DVD de
eventos a se realizarem pela
UERR; Serviços de locação
de tendas, aparelhagem de
som, iluminação, decoração e
ambientação, aluguel de
mesas e cadeiras.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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. O Índice de Planejamento - PPD se deve ao fato do orçamento ser executado além do inicialmente previsto,
considerando ainda que a Dotação Inicial da LOA na Fonte 108 não foi executada uma vez que não houve repasse de convênios federais
no exercício. Nesta ação é executado o Convênio nº 831707/16 ¿ PARFOR - 2016 na Fonte 308, ocasionando o Índice Execução COFD
Regular já que os recursos da fonte 308 são oriundos de crédito adicional suplementar por superávit financeiro apurado no término do
exercício anterior. Ressalta-se, ainda, que a vigência do referido convênio estende-se ao exercício 2020, razão pela qual sua execução em
2019 foi parcial.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2330-Incentivo a Pós-Graduação e Pesquisa Científica Docente e Discente
Atividade
17201-Universidade Estadual de Roraima
Pesquisa Apoiada
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

25,00
Total:

25,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
20,00

25,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
125,00

Análise da Meta Física:
A UERR tem atualmente 25 grupos de pesquisa certificados no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, todos com projetos de pesquisa
em andamento. A Meta física foi superada em 25%, razão pela qual o Índice foi Regular.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA
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% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

Gerenciamento de atividades inerentes a
Pesquisa e Pós-Graduação.

100

A UERR oferece 09
Programas em nível de
especialização lato sensu, 04
Programas de pós-graduação
stricto sensu em nível de
mestrado, 04 Programas de
pós-graduação stricto sensu
em nível de doutorado,
estando todos os programas
estão devidamente aprovados
e em consonância com as
normatizações e
recomendações do CAPES.
Foram ofertadas 05 bolsas de
Ensino médio, 10 bolsas de
Iniciação Científica e 09
bolsas de Pós-Graduação.
Quanto à Produção de
Periódicos, a UERR Edições
publicou 43 artigos científicos
pela Revista ¿Ambiente:
Gestão e Desenvolvimento¿ e
18 artigos científicos pela
¿Revista Eletrônica Casa de
Makunaima¿.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A Execução de despesas na Fonte 101 se deu através do fornecimento de passagens aéreas e pagamento de diárias aos docentes
atender aos Programas de Pós-Graduação da UERR. Considerando que a principal execução financeira da ação se deu pela Fonte 364,
que corresponde a superávit financeiro do Convênio nº 001/2018 - TJRR, o Índice Planejamento PPD foi Altamente Deficiente uma vez
que os valores não constavam na Dotação Inicial da LOA. Já o Índice CPFD foi Ótimo em virtude dos recursos finais da Dotação terem
sido executados quase integralmente.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2331-Reforma das Unidades Educacionais da Educação Superior
Atividade
17201-Universidade Estadual de Roraima
Unidade Reformada
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
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
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:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:

3394-Construção de Unidades Educacionais da Educação Superior
Projeto
17201-Universidade Estadual de Roraima
Unidade Construída
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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
2,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
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

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:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3396-Aparelhamento das Unidades Educacionais da Educação Superior
Projeto
17201-Universidade Estadual de Roraima
Unidade Aparelhada
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
6,00

4,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
66,67

Análise da Meta Física:
No exercício 2019, a UERR realizou o aparelhamento dos campi através da aquisição de equipamentos e suprimentos de informática,
aquisição de centrais de ar para os campus Boa Vista e Rorainópolis, aquisição de fogão industrial e aquisição de mobiliário. A Meta Física
foi parcialmente atingida uma vez que não houve disponibilidade orçamentária para atender a todas as demandas constatadas no
exercício.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA
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% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

Modernização da infra-estrutura das unidades
educacionais.

66.67

Houve suplementação nesta
ação para atender a demanda
com aquisição de
aparelhamentos para a
modernização da estrutura
das unidades educacionais da
UERR com a finalidade ofertar
uma melhor qualidade do
ensino e segurança para a
comunidade acadêmica, bem
como uma melhor execução
das atividades docentes e nos
serviços administrativos
prestados pelo corpo técnico.
Foram realizados
investimentos para aquisição
de mobiliário, aquisição de
suprimentos e equipamentos
de informática, aquisição de
centrais de ar e de um fogão
industrial.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A UERR destinou recursos adicionais para o aparelhamento dos campi durante o exercício 2019 e para o reconhecimento de dívida de
exercício anterior referente à aquisição de acervo bibliográfico. Foram realizados remanejamentos orçamentários para esta Ação,
ocasionando o Índice de Planejamento PPD Altamente Deficiente uma vez que os valores executados foram superiores aos valores
dotados inicialmente na LOA. Além disso, as fontes 301 e 308 correspondem a superávit financeiro de recursos do convênio nº
771421/2012 - Mobiliário, que teve sua vigência encerrada e seus recursos remanescentes restituídos ao concedente, contribuindo para o
Índice PPD Altamente Deficiente.
Com relação à fonte 108, o valor inicialmente dotado na LOA foi minimamente executado por não ter havido repasse financeiro de recurso
de convênio no exercício. De modo geral, os recursos alocados ao longo do exercício financeiro foram executados a contento, gerando o
Índice de Execução COFD "Bom".
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3472-Ampliação de Unidades Educacionais da Educação Superior
Projeto
17201-Universidade Estadual de Roraima
Unidade Ampliada
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
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
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:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:

2395-Atividade de Pesquisa e Produção Científica
Atividade
17202-Fundação Universidade Virtual de Roraima
Pesquisa Produzida
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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
4,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
UNIVIRR: O resultado da meta Física não foi bom, primeiramente por não ter recursos orçamentário e financeiro para disponibilizar bolsa
financeira para o corpo docente e discente desta Fundação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Disponibilizar bolsa de pesquisa para
docentes da Fundação UNIVIRR.

0

UNIVIRR:houve bolsas no
exercício de 2019

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
UNIVIRR: Considerando as várias restrições e limitações ocorridas no exercício de 2019, a execução das ações do programa ficaram
prejudicadas, mas com os esforços dos servidores desta Fundação, bem como, com os repasses para atender ao Programa 10 que é de
Manutenção dos Serviços Administrativos esta UNIVIRR conseguiu cumprir parte da meta planejada para o exercício
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2396-Atividade de Extensão e Pós-Graduação
Atividade
17202-Fundação Universidade Virtual de Roraima
Pessoas Atendidas
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
2.800,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
UNIVIRR: O resultado foi considerado satisfatório, pois a UNIVIRR no exercício de 2019, conseguiu ofertar 30 cursos de extensão, 43
cursos de graduação e 37 cursos de pós-graduação, distribuída em 15 localidades, totalizando 2.928 alunos beneficiados pelas instituições
parceiras.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

302

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

Criação e implementação de novos cursos de
educação Superior à Distancia e presencial
mediado por tecnologia.

100

UNIVIRR: 43 Cursos de
Graduação divididos em
licenciatura em informática,
matemática, geografia, letras
¿ espanhol, e literatura
Hispânica, ciências agrárias,
física, pedagogia, ciências
biológicas. Totalizando 1.047
acadêmicos inscritos nos 15
centros multimídia localizados
na capital e nos demais
municípios do Estado.
&#61692;37 cursos de pósgraduação nas áreas de
gestão pública, informática na
educação, docências da
língua espanhola, educação
física escolar, métodos e
técnicas de ensino,
matemática no ensino médio,
gestão em saúde, mídias na
educação, educação musical,
educação profissional e
tecnológica, história cultura
africana e afro-brasileira,
atividade de mudança na
formação superior de
profissionais da saúde,
educação do campo, filosofia
da educação, métodos e
técnicas de ensino, totalizando
428 inscrito, 30 cursos de
extensão (inclusão digital,
curso de açougueiro,
capacitação para secretários,
gestores e coordenadores
pedagógicos de escola,
cursos técnicos em
agronegócios, interpretes de
libras, I Workshop de
tecnologias educacionais,
sistema Windows e
informática básica) totalizando
1.453 pessoas capacitadas

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
UNIVIRR: A execução financeira para esta ação foi insatisfatória, uma vez que não houve repasse financeiro no exercício de 2019.
Ação:

2402-Fortalecimento e Manutenção dos Centros Multimídias para a Educação
à Distância
Atividade
17202-Fundação Universidade Virtual de Roraima
CM Fortalecido
Percentual

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
UNIVIRR: O resultado foi considerado insatisfatório, considerando as várias restrições orçamentárias e financeiras 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.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA
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% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

DISPONIBILIZAR SISTEMA DE
TRANSMISSÃO (DADOS, VOZ, IMAGENS)
PARA ATENDER A FUNDAÇÃO UNIVIRR.

0

O resultado foi considerado
insatisfatório, considerando as
várias restrições
orçamentárias e financeiras
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.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
UNIVIRR: Tendo em vista que os repasses efetuados pelo Governo do Estado são a principal fonte de manutenção das atividades
exercidas pela UNIVIRR e não houve repasse impossibilitando atender as despesas de custeio no exercício de 2019. Portanto, a execução
da ação 2402 ficou comprometida.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

03-Inclusão Social
Finalístico
70-Segurança Alimentar e Nutricional
Atender famílias necessitadas que diariamente sofrem com a fome e com a pobreza.
Pessoas carentes
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
2019

Anual

Percentual

94.97

25

25

Taxa de Famílias
em Situação de
Vulnerabilidade
Atendidas pelo
Programa

Apurado
2019

Data Apuração

0,00

31/12/2019

Fórmula: Número
de Famílias
atendidas ao ano /
total de famílias
com renda até
meio salário
mínimo X 100
Fonte:
SETRABES

Análise de Indicadores do Programa:
A análise dos indicadores, fica impossibilitada devido à não execução da ação 2351 por conta do estado de calamidade pública no âmbito
da administração financeira do Estado de Roraima, determinado por meio dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº
27.163, de 26 de junho de 2019 e da suspenção da ação 3551 devido a restruturação do plano de trabalho do Convênio nº 017/2016, pela
equipe que compõe a CAISAN.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
O Programa Segurança Alimentar e Nutricional busca atender famílias necessitadas que diariamente sofrem com a fome e com a pobreza.
Na elaboração do PPA 2020-2023 verificamos que não há necessidade de existir um programa especifico para tratar dessa política, uma
vez que suas ações são intersetoriais, sendo que as mesmas foram remanejadas para o programa 085 que trata das políticas intersetoriais
para o Desenvolvimento Social.

Análise da Execução Financeira:
A Ação 2351 foi suspensa em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho de 2019,
que dispõe sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima, e a ação 3551 referente a
Implementação da CAISAN também ficou suspensa devido a reestruturação do plano de trabalho do Convênio nº 017/2016, pela equipe
que compõe a CAISAN. Na elaboração do PPA 2020-2023 verificamos que, para uma melhor adequação e utilização dos recursos
públicos, o programa 070 foi excluído, e suas ações foram remanejadas para o programa 085 - Desenvolvimento Social.

Avaliação dos resultados:
O Programa não apresentou resultados devido a não realizações das ações que ficaram suspensas primeiramente em decorrência do
estado de calamidade pública no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima, determinado por meio dos Decretos nº 26.404
-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho de 2019, e depois em virtude da reestruturação do plano de trabalho do
Convênio nº 017/2016, pela equipe que compõe a CAISAN.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Administrativas

Morosidade na tramitação de documentos, baixa capacidade operacional, capacitação insuficiente
da equipe executora, estrutura organizacional inadequada.

Financeiras

Não liberação de recursos financeiros, em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28/12/2018 e
nº 27.163, de 26/06/2019, estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do
Estado.

Orçamentárias

Remanejamento de recursos orçamentários para outros programas.

Técnicas

Insuficiência de profissionais de nível superior e médio para execução das atividades necessárias
ao Programa.

Gerenciais

Necessidade de sistemas informatizados de informações gerenciais específicos para o órgão e
indicadores atualizados

Participação Social:
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A participação social acontece através do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA e Câmara Intersetorial de
Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2351-Crédito do Povo
Atividade
23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
Pessoa Atendida
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
35.000,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
A ação Crédito do Povo está suspensa devido à situação de calamidade financeira, a qual o Estado se encontra, devendo passar por
readequação e recadastramento das famílias, a partir de novos critérios a serem estabelecidos. Tal atualização é feita através da base de
dados da SEGAD, DETRAN, cartórios e CAGED.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Pagamento do beneficio Crédito do Povo.

0

A medida não foi realizada,
devido a suspensão da ação
Crédito do Povo, que passará
por readequação e
recadastramento das famílias,
a partir de novos critérios a
serem estabelecidos.

2

Manutenção do Crédito do Povo.

0

A medida não foi realizada,
devido a suspensão da ação
Crédito do Povo, que passará
por readequação e
recadastramento das famílias,
a partir de novos critérios a
serem estabelecidos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A ação Crédito do Povo está suspensa devido à situação de calamidade financeira, a qual o Estado se encontra, devendo passar por
readequação e recadastramento das famílias, a partir de novos critérios a serem estabelecidos. Tal atualização é feita através da base de
dados da SEGAD, DETRAN, cartórios e CAGED. Na elaboração do PPA 2020-2023 verificamos que, para uma melhor adequação e
utilização dos recursos públicos, o programa 070 foi excluído, e esta ação passará a ser uma medida dentro da ação 2341 - Fortalecimento
da Política de Segurança Alimentar e Nutricional, no programa 085.
Ação:

3551-Implementação da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e
Nutricional - CAISAN
Projeto
23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
CAISAN / CONSEAS Implantado
Unidade

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

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
15,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
A meta física dessa ação não foi cumprida, devido a ação está suspensa aguardando a restruturação do plano de trabalho do Convênio nº
017/2016 pela equipe que compõe a CAISAN.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Implantar e implementar as câmaras
intersetoriais de segurança alimentar CAISAN nos municípios do estado

0

A medida não foi realizada,
devido ao plano de trabalho
do Convênio nº 017/2016 está
sendo reestruturado pela
equipe que compõe a
CAISAN, ficando a ação
suspensa neste ano.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não ocorreu execução financeira nesta ação, em virtude da reestruturação do plano de trabalho do Convênio nº 017/2016, pela equipe que
compõe a CAISAN. Na elaboração do PPA 2020-2023 verificamos que para uma melhor adequação e utilização dos recursos públicos,
esta ação foi remanejada para o Programa 085 - Desenvolvimento Social, que tem por objetivo a integração das diversas políticas públicas
voltadas para as pessoas em vulnerabilidade social.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

03-Inclusão Social
Finalístico
78-Atenção Integral à Saúde
Ampliar e melhorar as condições de acesso universal aos serviços de saúde, buscando integralidade da
atenção à saúde.
População do Estado
20601-Fundo Estadual de Saúde
INDICADORES

Descrição

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Taxa de alcance
das metas
programadas por
Unidade de Saúde

Anual

Percentual

75.6

100

100

Apurado
2019

80,00

Data Apuração

11/02/2020

Fórmula: Número
de metas
alcançadas no
local e
período/Número
de metas
programadas no
mesmo local e
período X 100
Fonte: SESAU

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 a manutenção em 2019
de 80% 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 (principalmente 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). Do ponto de
vista da efetividade, ainda que a variação não tenha sido satisfatória, no período analisado a SESAU teve como destaque o cadastramento
com consequente captação de recursos de custeio, fator importante para viabilidade do custeio e investimento em hospitais e serviços
neles desenvolvidos. De forma abrangente e avaliando o cenário externo existe o fator da migração de estrangeiros principalmente de
fatores sociais, econômicos e políticos da Venezuela que contribui direta e/ou indiretamente com impacto na receita do Estado suscitando
esforços redobrados das ações sejam financeiras, orçamentárias ou operacionais. Portanto, principalmente pela situação locorregional de
Roraima, se depreende que o desafio de momento exige esforço coadunado com ações coordenadas entres os entes - Estado, União
(Exército ¿ Operação Acolhida) 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 e consequências socioambientais
minimizando a degradação do cenário atual; essas medidas estratégicas abrem espaço para a redução de custo e pela busca da melhoria
contínua da qualidade do serviço prestado a todos os usuário do SUS atendidos no Estado sejam estrangeiros, residentes, indígenas ou
não.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
(SESAU) - A exemplo das avaliações anteriores (2015, 2016, 2017, 2018), reiteramos atenção quanto as despesas de pessoal da Unidade
Orçamentária (UO). Nível de comprometimento desta despesa com recursos próprios no início do orçamento e também: cooperativa de
médicos e terceirizados, embora necessário e importante, pode afetar a relação planejamento e execução ao final do exercício,
comprometendo o equilíbrio do desempenho do indicador do programa avaliado, essa realidade vem ocasionando reiterados
remanejamento e reforços orçamentários e financeiros. Ressaltamos que o programa atenção integral a saúde requer manutenção
contínua de equipamentos e outros serviços 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 dentre outras nos municípios.

Análise da Execução Financeira:
(SESAU) - A execução orçamentária foi considerada regular e avaliada no indicador com 79,03% de efetividade o que denota dificuldade
no andamento dos processos em geral acarretando atrasos nos planos de trabalho e impacto na avaliação do desempenho financeiro
constatado.

Avaliação dos resultados:
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(SESAU) ¿ Da análise constata se observa a manutenção do desempenho do programa, essa constatação denota tendência de
agravamento na sua essência, porque observa-se dentro das possibilidades uma fragmentada resposta do setor público frente aos
desafios. Nesse contexto, vale ressaltar os agravos na saúde provenientes de causas externas principalmente acidentes de trânsito
envolvendo motocicletas e violência urbana contra a mulher e com utilização de armas letais como as armas brancas e de fogo. Contudo e
não menos importante está o grave cenário financeiro atual do Estado e a recuperação econômica do País que coadunado com o avanço
na migração de estrangeiros, principalmente venezuelanos, pode acarretar descontinuidade preponderante na manutenção dos serviços
prestados ao público alvo.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

(SESAU) - Cenário econômico de retração para priorizar importantes gastos correntes
principalmente relacionados ao custeio das unidades hospitalares impacta na avaliação dos
indicadores.

Técnicas

(SESAU) - A ocorrência de retrabalhos, alta rotatividade de gestores, técnicos e a burocracia
processual acarreta alteração na cronologia dos trabalhos impactando na variável tempo-resposta
das ações.

Outras

(SESAU) - Avanço de migrantes da Venezuela ocasionado pelo agravamento da situação
socioeconômica acarreta direta ou indiretamente impactos operacionais nas unidades de saúde.

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:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:

2401-Apoio às Relações Comunitárias
Atividade
13111-Secretaria de Estado de Representação do Governo de Roraima em
Brasília
Pessoa Atendida
Pessoa

Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

360,00
Total:

360,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
350,00

360,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
102,86

Análise da Meta Física:
A Meta Física da presente Ação varia em decorrência da necessidade de Tratamentos Fora do Domicílio (TFD) de pacientes do Estado de
Roraima encaminhados, na quase totalidade, para tratamento em hospitais especializados na cidade de Manaus/AM. No decorrer do ano
de 2019, de forma exemplificativa, foram realizados 143 acompanhamentos de pacientes, somente na área oncológica.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA
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% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

Prestar assistência técnica social, psicológica
e administrativa a pacientes e acompanhantes
durante o Tratamento Fora do Domicilio ¿
TFD, em Brasília, São Paulo e Manaus.

100

As atividades desenvolvidas
pela SERBRAS, por meio do
Escritório de Representação
em Manaus ¿ AM, consistem
no acompanhamento de
pacientes encaminhados,
através do TFD (Tratamento
Fora do Domicílio), para
tratamento em Hospitais
Especializados daquela
Capital, incluindo consultas,
exames, tratamentos clínicos,
cirurgias, entre outros. Inclui,
ainda, as tratativas para a
realização de permutas de
medicamentos entre os
Governos do Estado de
Roraima e Amazonas, além
do desembaraço da
documentação referente aos
tratamentos dos pacientes
encaminhados,
acompanhamento psicossocial
dos mesmos e auxílio na
resolução de problemas
emergenciais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O resultado apurado na régua de parâmetros (altamente deficiente), foi decorrente da necessidade de remanejamento de recursos
orçamentários visando atender a necessidades da Unidade 13111 ¿ SERBRAS, em outras ações, o que foi realizado com autorização da
autoridade competente à época.
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 o remanejamento acima citado não afetou de forma
substancial o atendimento aos usuários, permitindo concluir que o programa mantém-se alinhado com os objetivos estratégicos do
governo.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2174-Assistência Especializada em Saúde
Atividade
20601-Fundo Estadual de Saúde
Grupo de Procedimentos
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
5,00

4,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
80,00

Análise da Meta Física:
(SESAU) A meta física obteve pontuação de 80% 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 dos grupos de procedimentos das ações de saúde nas unidades, pontuais deficiência na
capacidade de ampliar o seu escopo de atuação pode comprometer melhorias significativas nas vertentes de eficiência, eficácia e
efetividade.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

310

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

SERVIÇOS DA COOPERATIVA DE
MÉDICOS PARA ATENDER A CAPITAL E
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

PROMOÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORIA
DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E A
QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR.

85

(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.

3

IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS
HOSPITALARES DA REDE DE ATENÇÃO
ESPECIALIZADA DO SUS.

85

(SESAU) Manutenção de
equipamentos médicohospitalares 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 médicohospitalares, 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.

4

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA,
HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE
UNIDADES HOSPITALARES.

95

(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:

311

Estado de Roraima
(SESAU) Em termos efetivos o grau de execução financeira apresentou 95,79%, no entanto em termos qualitativos obteve variações no
decorrer do exercício relativamente boa considerando os objetivos e desafios diante do cenário de migração venezuelana desenfreada
principalmente ocasionada por fatores socioeconômicos agravados desde 2015 naquele país. 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:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2179-Fortalecimento da Atenção Básica
Atividade
20601-Fundo Estadual de Saúde
Programa Implementado
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
10,00

7,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
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 em cooperação com os Municípios a alimentação do Sistema de Informações da Atenção Básica, verificar
irregularidades, apontar intervenções e a instigar os mesmos a analisar na sua área de atuação as medidas corretivas com a perspectiva
de se executar ações. Cabe destaque ações intersetoriais de parceiros dentre os quais: Técnicos do Ministério da Saúde, 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 e 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.

60

(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.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
(SESAU) - Os acontecimentos em termos financeiros apresentados tem relação direta com pendências e inconsistência relacionadas aos
trâmites processuais como por exemplo: correções em projetos básicos e termos de referência acarretando retrabalhos e atraso nas
etapas de execução das ações. Destacamos uma piora com atuação altamente deficiente com score de 10,13%, significando dizer que
houve baixo nível de execução financeira, afetando diretamente as ações de monitoramento e avaliação dos Municípios pela Coordenação
de Atenção Básica - CGAB.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2251-Assistência Farmacêutica e insumos Estratégicos
Atividade
20601-Fundo Estadual de Saúde
Unidade Atendida
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

80,00
Total:

312

80,00

Estado de Roraima

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
100,00

80,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
80,00

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 material médico hospitalar 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:
conservação, controle de qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos, materiais e 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 desenvolvidas pela Coordenadoria Geral de Assistência Farmacêutica - CGAF, tem buscado sempre a continuidade
do serviço para atender todas as unidades de saúde e ainda atender demandas judiciais quando não disponibilidade na rede pública.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES.

90

(SESAU) - Acompanhamento,
monitoramento e controle de
medicamentos e insumos para
procedimentos nos hospitais
da Capital e do Interior.

2

REPASSE FINANCEIRO FUNDO AO FUNDO
PARA MUNICÍPIOS - MEDICAMENTOS
BÁSICOS E INSULINA

90

(SESAU) - Nível de repasse
financeiro conforme pactuado
na Comissão Intergestores
Bipartite - CIB.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
(SESAU) - A execução financeira da ação obteve melhora em relação aos anos anteriores apresentando um score de 91,37%. A dinâmica
revelada pelo indicador exprime-se em relação a prioridade da ação de apoio fundamental e imprescindível para todos os procedimentos
de saúde, significando dizer que quanto aos recursos orçados e previstos observou-se relação harmônica; porém qualitativamente em
termos de materiais e medicamentos de alta essencialidade, imprescindibilidade e termo resposta ainda se observa-se reiterada
insuficiente para atender as demandas sem que haja, mesmo que pontuais, interrupções sazonais preponderantes. Nesse contexto, a
Coordenação de Assistência Farmacêutica ¿ CGAF, originaria das demandas e com pessoal multiprofissional que incluí farmacêuticos em
seu setor vem na busca contínua de priorizar a aquisição de medicamentos básicos, hospitalares, quimioterápicos e excepcionais de alto
custo além de insumos estratégicos para hospitais de referência além de ser um componente importante para o objetivo da continuidade
de serviços da rede de saúde pública. Portanto, mesmo tento ocorrido harmonia considerada ótima para os padrões de avaliação desta
ação recomenda-se observância de normas principalmente de segurança e controle o que incluí não só a sua recepção na central da
assistência farmacêutica e a sua dispensação mas também os quesitos certos de quantidade, essencialidade e imprescindibilidade com
tempo resposta mais qualitativo às reais necessidades das unidades hospitalares do Estado.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2370-Reforma de Unidades de Saúde
Atividade
20601-Fundo Estadual de Saúde
Unidade Reformada
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
2,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
50,00

Análise da Meta Física:
(SESAU) - Os destaques para o período analisado ficou por conta da finalização de reforma de pequeno porte no HMI.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE.

50

(SESAU) - Reforma de
pequeno porte no HMI.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
(SESAU) Conforme padrão automatizado de avaliação do indicador de efetividade orçamentária e financeira para o período analisado
depreende-se score deficiente com 12,06% de efetividade. 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, em seu somatório, ainda denota pouca resolutividade
relativa na melhoria da qualidade do serviço prestado na rede publica de saúde motivo pelo qual a atuação conjunta entre SEINF e SESAU
deve se manter com foco nas cronologias dos planos de trabalho previamente acordados.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2434-Atenção em Urgência e Emergência
Atividade
20601-Fundo Estadual de Saúde
Grupo de Procedimentos
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
5,00

4,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
80,00

Análise da Meta Física:
(SESAU) - A meta física desta ação obteve score de 80% 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, efetuase 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

314

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

IMPLEMENTAÇÃO DOS 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.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
(SESAU) - A execução financeira da ação obteve score de 85,33% em relação ao planejado, no entanto, em termos qualitativos obteve
variações no decorrer do exercício considerada regular. Ao menos em termos de execução orçamentária e financeira, denotando 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, caso haja necessidade, 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:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2435-Serviços Complementares Credenciados pelo SUS
Atividade
20601-Fundo Estadual de Saúde
Grupo de Procedimentos
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
5,00

4,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
80,00

Análise da Meta Física:
(SESAU) - A meta física desta ação obteve score de 80% 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 via parceria
com o Instituto Nacional de Ortopedia, 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

315

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COM A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
COMPLEMENTARES AO SUS.

90

(SESAU) - Participação em
reuniões e capacitações
específicas para servidores
relacionados a regulação,
avaliação e controle dos
sistemas de saúde. Ajuda de
custo para pacientes e
acompanhantes em
procedimentos de Tratamento
Fora de Domicílio ¿ TFD,
parceria com o Instituto de
Trauma-Ortopédico ¿ INTO,
transporte aéreo especializado
UTI no ar, monitoramento e
avaliação da área de sistemas
do SUS e contratação de
credenciados para aporte de
serviços privados de forma
completar ao SUS.

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
93,80% 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 isso tudo isso contribuiu para a manutenção e continuidade dos serviços nas unidades de saúde dentro do esperado.
Portanto, a observância desses fatores corroborou, ao menos em termos de execução orçamentária e financeira, denotando sua
relevância e prioridade para o sistema de saúde estadual. 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:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3297-Ampliação de Unidades de Saúde
Projeto
20601-Fundo Estadual de Saúde
Unidade Ampliada
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
1,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Análise da Meta Física:
(SESAU) - Centro de Especialidades Médicas - CEM e Maternidade do Hospital Regional Sul de Rorainópolis obras em andamento.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE.

51

(SESAU) - Centro de
Especialidades Médicas CEM e Maternidade do
Hospital Regional Sul de
Rorainópolis.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
(SESAU) - Conforme padrão automatizado de avaliação do indicador de efetividade orçamentária e financeira para o período analisado
depreende-se score de 33,68% de efetividade. 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, em seu somatório, ainda denota pouca resolutividade relativa na
melhoria da qualidade do serviço prestado na rede publica de saúde motivo pelo qual a atuação conjunta entre SEINF e SESAU deve se
manter com foco nas cronologias dos planos de trabalho previamente acordados.
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Estado de Roraima
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3298-Aparelhamento de Unidades de Saúde
Projeto
20601-Fundo Estadual de Saúde
Unidade Aparelhada
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
2,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
50,00

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 deficiente com destaque para aquisição de 4 ambulâncias.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

APARELHAR UNIDADES DE SAÚDE.

50

SESAU - Aquisição de 4
ambulâncias.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
(SESAU) - O aparelhamento das unidades de saúde para o desenvolvimento de ações do ponto de vista do alcance das metas obteve
resultado deficiente com aquisição de 4 ambulâncias.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3299-Construção de Unidades de Saúde
Projeto
20601-Fundo Estadual de Saúde
Unidade Construída
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
1,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Análise da Meta Física:
(SESAU) - A construção de unidades de saúde do ponto de vista do alcance das metas obteve resultado com variação deficiente,
ressaltamos no entanto a realização de ações em andamento conforme plano de trabalho dentro cronograma de execução principalmente
com destaque para conclusão do Centro Especializado em Reabilitação (CER IV).

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

CONSTRUIR UNIDADES DE SAÚDE.

51

(SESAU) - Relativo a obra do
Centro Especializado em
Reabilitação (CER IV).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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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 construção do
Centro Especializado em Reabilitação (CER IV).
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

03-Inclusão Social
Finalístico
80-Desenvolvimento da Educação Básica
Desenvolver e fortalecer o ensino com condições de qualidade nos diversos níveis e modalidades.
População Dicente
17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
INDICADORES

Descrição

Taxa de
Escolarizados

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Anual

Percentual

81.43

90

90

Apurado
2019

86,45

Data Apuração

31/12/2019

Fórmula: Alunos
aprovados em
relação aos
alunos da Rede
Estadual de
ensino
matriculados na
Educação Básica
x 100.
Fonte: SEED

Análise de Indicadores do Programa:
O indicador apresentado na avaliação deste programa tem como base o índice dos alunos aprovados na Educação Básica da Rede
Estadual, apurado em relação aos alunos matriculados e aprovados no ano letivo, diante do exposto vale a ressalva de que os dados
sobre a taxa de rendimento escolar é o fator primordial para a apuração do indicador. Assim salientanmos que até a presente data, por
razão da legislação e o fechamento do Calendário Escolar 2019 não foi possível apresentar o indicador referente ao ano letivo de 2019.
Portanto os indicadores aqui apresentados refletem aos atendimentos pedagógicos de base aos dados do CENSO Escolar do ano letivo
de 2018. De acordo com o CENSO ESCOLAR, Portaria nº 2219 de 27/12/2019 para o exercício de 2019 os reflexo de execução das
ações e desempenho do Programa apresentação dos indicadores Educacional, foram efetivadas matriculas para atender 75.386 alunos
ensino regular, distribuídos em 374 escolas da Rede Estadual de ensino da Educação Básica.
Fonte: Censo da Educação Básica 2018/INEP.
Censo da Educação Básica 2019/INEP.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
- Atualizar Estrutura administrativa e organizacional da SEED estabelecendo atribuições correlatas;
- Fortalecimento do processo educacional através de políticas Educacional;
- Melhor adequação das despesas correlatando o orçamentário ao financeiro;
- Realizar o monitoramento do procedimento de execução física e financeira de forma sistematicamente promovendo de forma articulada
com os setores envolvidos;
- Criar ferramentas para melhor avaliar as atividades correlatas ao programa, com apresentação de relatórios setoriais de cumprimento das
obrigações estabelecidas nas ações, nas medidas e tarefas planejadas.

Análise da Execução Financeira:
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Analise: Os vários procedimentos de Anulação, Suplementação e Remanejamento se justifica pela necessidade de melhor utilização dos
recursos programado no Plano Anual de Trabalho para atender aos Objetivos do Programa quando de sua execução financeira no qual
apresenta um bom índice quando do Planejamento em relação a Dotação Inicial LOA e ótimo quando de sua execução posterirormente a
Dotação Final (após Créditos) em relação aos Valores Empenhado e Liquidados. Suplementação= Suplementação na PAOE 2194,
referente aos recursos oriundos da apuração do superávit financeiro do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE). - Na
PAOE 2195, referente aos recursos oriundos da apuração do superávit financeiro do Termo de Compromisso 7609/2013. - Na PAO 2202,
referente Aquisição de material de consumo - gêneros alimentícios para merenda escolar, referente ao ano letivo 2019, da Rede Pública
Estadual de Ensino da Capital e Interior. - Na PAOE 2202, referente aos recursos oriundos da apuração do superávit financeiro do Termo
de Compromisso 201700995- ROBÓTICA, Termo de Compromisso 201700016 - KIT ALUNO, da conta corrente 7787-9, Termo de
Compromisso 201701005 - FANFARRA, Programa de Fomento as Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral - EMTI, Convênio nº
849037/2017-Censo Escolar. - Na PAOE 2203, referente aos recursos oriundos da apuração do superávit financeiro do Termo de
Compromisso 7609/2013, do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano. - Na PAOE 2205, referente aos recursos
oriundos da apuração do superávit financeiro do Termo de Compromisso 7609/2013. -Na PAOE 2364, para atender o Processo 09118/1815- Contratação de empresa especializada para execução de serviços na rede elétrica de baixa tensão e subestações em diversas
Escolas Estaduais e Processo 08540/16-55- Reforma Geral da Escola Estadual 13 de Setembro. -Na PAOE 2452 para atender o Processo
09118/18-15- Contratação de empresa especializada para execução de serviços na rede elétrica de baixa tensão e subestações em
diversas Escolas Estaduais. - Na PAOE 3318, referente aos recursos oriundos da apuração do superávit financeiro do Convenio
700223/2008. -Na PAOE 3319, referente aos recursos oriundos da apuração do superávit financeiro do Programa de Fomento as Escolas
de Ensino Médio em Tempo Integral ¿ EMTI. Anulação e remanejamentos = Anulação da PAOE 2194 fonte 145, para suplementação nas
PAOEs 2194, 2202, 2322 e 2323 natureza da despesa 33.90.39 fonte 145, para atender as despesas continuadas, referente à contratação
de serviços terceirizados e transporte escolar. Anulação da PAOE 2195 natureza da despesa 33.90.30 e 33.90.39, fonte 145, para
suplementação nas PAOEs 2194, 2202, 2322 e 2323 natureza da despesa 33.90.39 fonte 145, para atender as despesas continuada
referente à contratação de serviços terceirizados e transporte escolar. Anulação da PAOE 2322 natureza da despesa 33.90.30 fonte 145,
para suplementação nas PAOEs 2194, 2202, 2322 e 2323 natureza da despesa 33.90.39 fonte 145, para atender as despesas
continuadas referente a contratação de serviços terceirizados e transporte escolar. Anulação da PAOE 2323 natureza da despesa
33.90.30 e 33.90.39 fonte 145, para suplementação nas PAOEs 2194, 2202, 2322 e 2323 natureza da despesa 33.90.39 fonte 145, para
atender as despesas continuadas referente a contratação de serviços terceirizados e transporte escolar. Anulação da PAOE 2359 natureza
da despesa 33.90.30 fonte 102, para suplementação na PAOE 2353 natureza da despesa 33.90.39 fonte 102, para atender as despesas
com locação de veículos para atender os 48º Jogos Escolares. E Suplementação na PAOE 2359 natureza da despesa 33.90.39 fonte 145,
para atender a construção do muro da Escola Estadual Barbosa de Alencar, no município do Cantá. Anulação da PAOE 2453 natureza da
despesa 33.90.39 fonte 145, para suplementação nas PAOEs 4111, 2364, 2359 E 2452 naturezas das despesas 33.90.30 e 33.90.39 fonte
145, para atender o Processo 02089/19-41-Aquisição de cargas de gás liquefeito de petróleo (GPL), Processo 10882/17-52- Reforma da
Escola Estadual João Rodrigues da Silva, Processo 09118/18-15- Contratação de empresa especializada para execução de serviços na
rede elétrica de baixa tensão e subestações em diversas Escolas Estaduais e Processo 08540/16-55- Reforma Geral da Escola Estadual
13 de Setembro. Anulação na PAOE 2364, natureza da despesa 33.90.39, fonte 145 para Suplementação na PAOE 2202, natureza da
despesa 44.90.52, fonte 145 para atender ao processo nº 8666/19-36 - Adesão à Ata de Registro de Preço nº 006/2019 na condição de
carona, ativos permanentes, carteiras escolares, mesas para refeitórios, mesa para cadeirante e cadeiras fixas para atender a Rede
Estadual de Ensino pertencentes a SEED. Anulação na PAOE 2452, natureza da despesa 33.90.39, fonte 145 para Suplementação na
PAOE 2202, natureza da despesa 44.90.52, fonte 145 para atender ao processo nº 8666/19-36 - Adesão à Ata de Registro de Preço nº
006/2019 na condição de carona, ativos permanentes, carteiras escolares, mesas para refeitórios, mesa para cadeirante e cadeiras fixas
para atender a Rede Estadual de Ensino pertencentes a SEED. Anulação na PAOE 3319, natureza da despesa 44.90.51, fonte 145 para
Suplementação na PAOE 2202, natureza da despesa 44.90.52, fonte 145 para atender ao processo nº 8666/19-36 - Adesão à Ata de
Registro de Preço nº 006/2019 na condição de carona, ativos permanentes, carteiras escolares, mesas para refeitórios, mesa para
cadeirante e cadeiras fixas para atender a Rede Estadual de Ensino pertencentes a SEED. Anulação na PAOE 3480, natureza da despesa
44.90.51, fonte 145 para Suplementação na PAOE 2202, natureza da despesa 44.90.52, fonte 145 para atender ao processo nº 8666/1936 - Adesão à Ata de Registro de Preço nº 006/2019 na condição de carona, ativos permanentes, carteiras escolares, mesas para
refeitórios, mesa para cadeirante e cadeiras fixas para atender a Rede Estadual de Ensino pertencentes a SEED. Anulação na PAOE
3481, natureza da despesa 44.90.51, fonte 145 para Suplementação na PAOE 2202, natureza da despesa 44.90.52, fonte 145 para
atender ao processo nº 8666/19-36 - Adesão à Ata de Registro de Preço nº 006/2019 na condição de carona, ativos permanentes,
carteiras escolares, mesas para refeitórios, mesa para cadeirante e cadeiras fixas para atender a Rede Estadual de Ensino pertencentes a
SEED. Anulação da PAOE 3483 natureza da despesa 44.90.51 fonte 145, para suplementação nas PAOEs 4111, 2364, 2359 E 2452
naturezas das despesas 33.90.30 e 33.90.39 fonte 145, para atender os Processos 02089/19-41-Aquisição de cargas de gás liquefeito de
petróleo (GPL), Processo 10882/17-52- Reforma da Escola Estadual João Rodrigues da Silva, Processo 09118/18-15- Contratação de
empresa especializada para execução de serviços na rede elétrica de baixa tensão e subestações em diversas Escolas Estaduais e
Processo 08540/16-55- Reforma Geral da Escola Estadual 13 de Setembro.

Avaliação dos resultados:
Com base nos resultados apresentado pelo indicativo apurado no CENSO ESCOLAR 2018 com índice de 86,45%. O Programa visa
Desenvolver e fortalecer o ensino com condições de qualidade nos diversos níveis e modalidades da Educação Básica, para tanto foram
desenvolvidas em 2019 atividades de alcance dos objetivos que atende os interesses do Plano Estadual de Educação e das para Politicas
voltadas para os alunos matriculados na Rede Estadual da Educação Básica. Para alcance dos objetivos proposto a equipe Técnica e
Pedagógica da SEED fez o gerenciamento de vários processos dentre os quais ressaltamos os processos de: 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 de carteira escolar e moveis para
sala de aula; Processo seletivo para Contratação de Professor de sala de aula e cadastro de reserva, cuidador, artífice e merendeiras;
Aquisição de matérias de construção e elétricos para utilização em manutenção e pequenos reparos nas unidades escolares; além dos
processos de anulação remanejamento e suplementação de recursos do programadas para atender outras atividades das ações
orçamentarias e financeiras do Programa. No Processo pedagógico foram realizados varias 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 2019. 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 de aproximadamente 384 escolas, sendo 264 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. De acordo sua abrangência os resultados do Programa foi alcançado. Para
melhor aliviar levamos em consideração as condições estruturais e financeiras disponibilizadas para gerenciar o sistema educacional da
Rede Estadual de Ensina 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. No resultante, mesmo com a escassez de recursos e a rotatividades de Gestão o programa alcançou nível de satisfatório
quando da execução geral das ações e meta propostas e delineadas pelo Programa Desenvolvimento da Educação Básica.
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RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

Orçamento insuficiente para atender as demandas do programado.

Administrativas

Remanejamento de recursos orçamentário para utilização do mesmo para pagamento da folha de
pessoal e despesas administrativas da SEED.

Financeiras

Falta de recursos em razão do decreto de Calamidade Pública e Contingenciamento de Despesas
Decreto 26.404-E de 28 de dezembro de 2018.

Outras

Estrutura física da SEED precária bem como das demais unidades administrativas educacionais
sem condições para uso.

Licitatórias

Morosidade no trâmite dos processos em razão Equipamentos tecnológico obsoletos dificultado a
execução dos programas de compras online, acompanhamento SAGRES, Comprasnet

Gerenciais

Falta de Pessoal para acompanhamento e gestão dos processos administrativos.

Técnicas

Falta de Pessoal especializado para exercer determinadas atividades Técnicas e operacionais.

Tecnológicas

Equipamentos obsoletos e sucateados.

Participação Social:
A participação Social deste programa é satisfatória, pois abrange de forma Inter setoriais todas as ações e programas da SEED, bem
como atende as políticas Institucionais de educação a nível Nacional; além do envolvimento com outras Instituições educacionais Públicas
Estaduais, Municipais, Privadas de Roraima e com outros Estados. 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.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:

2194-Manutenção e Fortalecimento da Educação Básica e Assistência ao
Educando
Atividade
17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
Aluno Atendido
Pessoa

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

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
29.770,00

32.717,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
109,90

Análise da Meta Física:
Refere-se ao total de 32.717 alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Estadual da Educação Básica que foram atendidos. A
diferença ocorrida com um percentual maior ao da meta prevista teve seu acréscimos em razão do momento de elaboração onde foram
usados as informações do Censo Escolar de 2016, tendo a meta prevista como base na elaboração do PPA 2016-2019, enquanto o índice
apresentado na meta física realizada esta convalidado no último CENSO ESCOLAR, Portaria nº 2.219 de 27/12/2019. Dessa forma o
público alvo foi atendido com superação na meta física prevista e realizada 9,90%.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Manter as atividades das Unidades Escolares
da Rede de Ensino e de Assistência ao
Educando

100

Abertura de processos: Para
aquisição de material de
consumo PNAT; Contratação
de serviços de Transporte
Escolar PJ.

2

Atender às atividades da SEED com serviços
de mão-de-obra

100

Foram realizados abertura de
processos para contratação
de mão-de-obra terceirizadas.
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3

Atender as unidades escolares com o
Programa de assistência ao Educando

100

Abertura de processos para
contratação de empresa para
fornecimento de Merenda
Escolar produtos da
agricultura familiar e gêneros
alimentícios perecíveis e não
perecíveis.

4

Atender as unidades escolares com o
Programa de assistência ao Educando

50

Abertura de processo para
contratação de serviços de
terceiros e mão de obra
especializada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O índice regular de 125,75% no planejamento é referente Dotação Inicial LOA com teto de 47.289.380,00 distribuído nas fontes de
recursos 101, 102, 145 e 174 com reação a necessidade de suplementação e remanejamento de acordo com a Dotação Final LOA.
Quanto ao bom índice de execução em torno de 86,76% é referente ao desempenho na execução financeira com a utilização dos
recursos programado, suplementado e utilizados no decorrer do exercício na apuração da Dotação Final LOA. Tais fatores são relevante
em razão da superação de 9,90% da meta física estabelecida para a ação.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:

2195-Gestão da Política Educacional
Atividade
17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
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
19.680,00

17.894,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
90,92

Análise da Meta Física:
A meta prevista na Elaboração e avaliação do Plano Plurianual - PPA Quando da realização do planejamento do PPA 2016-2019 a meta
prevista para o ano de 2019 e apresenta o indicativo de matrículas efetuadas para o ensino médio não indígena. A ação tem a
nomenclatura Gestão de a Política Educacional porem sua Subção esta relacionada ao Ensino Médio, razão pela qual apresentamos as
metas para análise com o total de alunos matriculados na Rede estadual de Ensino da Educação Básica no ensino médio não indígena.
Desta forma a meta física apresentada com um percentual de 90,92% conforme estabelecido pelo indicador de avaliação dos resultados
para as metas físicas alcançada considerando um bom resultado apresentado quando de sua avaliação de resultados.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Desenvolvimento de ações de manutenção e
desenvolvimento dos setores vinculados a
SEED

100

Abertura de Processos para
pagamento de Diárias fora do
Estado; Aquisição de Material
de visual e afins; Locação de
serviços de Terceiros
(Locação de máquinas e
equipamentos, Treinamento e
capacitação de Pessoal).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O índice de deficiência é resultante dos acontecimentos de Suplementação Na PAOE 2195, referente aos recursos oriundos da apuração
do superávit financeiro do Termo de Compromisso 7609/2013. Anulação da PAOE 2195 natureza da despesa 33.90.30 e 33.90.39, fonte
145, para suplementação nas PAOEs 2194, 2202, 2322 e 2323 natureza da despesa 33.90.39 fonte 145, para atender as despesas
continuada referente à contratação de serviços terceirizados e transporte escolar. Anulação da PAOE 2322 natureza da despesa 33.90.30
fonte 145, para suplementação nas PAOEs 2194, 2202, 2322 e 2323 natureza da despesa 33.90.39 fonte 145, para atender as despesas
continuadas referente a contratação de serviços terceirizados e transporte escolar. O resultado acima pode ser observado quando do
planejamento inicial da LOA e sua execução financeira apresentada na da LOA. a Dotação Final, em razão do decreto de Calamidade
Pública e Contingenciamento de Despesas Decreto 26.404-E de 28 de dezembro de 2018 prorrogado pelo Decreto 27.163-E, de 26 de
junho de 2019.
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Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2202-Manutenção e Fortalecimento do Ensino Médio
Atividade
17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
Aluno Beneficiado
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
16.707,00

17.894,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
107,10

Análise da Meta Física:
Na Elaboração e avaliação do Plano Plurianual - PPA quando da realização do planejamento do PPA 2016-2019 a meta prevista para o
ano de 2019 está abaixo da meta física apresentada no indicativo de matrículas efetuadas para o Ensino Médio não indígena. Desta forma
a meta física apresentada com um percentual de 107,10% esta acima do estabelecido, porém com base no indicativo apresentado
consideramos ÓTIMO o resultado apresentado para a realização das metas físicas. Nesta análise, observa-se que as mestas físicas foram
atendidas em sua totalidade apresentando resultado superior ao previsto daquelas apresentadas para PPA 2016-2019 os resultados
planejados e apresentado nos dados do Censo Escolar 2018, e a avaliação das metas estão com base no último Censo Escolar realizado
oficialmente em 2019 conforme PORTARIA nº 2.219 de 27/12/2019.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Manter as atividades de desenvolvimento do
Ensino Médio

100

Abertura de Processos para
pagamento de despesas fixas,
abertura de processos para
contratação de Transporte
Escolar Rural, abertura de
processo para contratação de
Serviços de Terceiros mão-deobra especializada (serviços
de limpeza e conservação,
vigilância ostensiva), Locação
de Máquinas e Equipamentos,
Serviços de locação de
máquinas xerográficas e
reprográficas.

2

Promover e desenvolver atividades de
fortalecimento do Ensino Médio

100

Abertura de processos para:
aquisição de material para
manutenção de bens móveis e
imóveis, Gêneros alimentícios
de consumo imediado Merenda Escolar PENAE e
aquisição de material
permanente mobiliário em
geral.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O desempenho apurado com índice de 131,55% acima do planejado da Dotação Inicial LOA e 70.35% com relação a sua execução
Dotação Final LOA, é em decorrência de sua utilização e do volume de remanejamento de despensas referente ao procedimento de
Suplementação e anulação orçamentaria para o manter o desempenho da ação, a Suplementação ocorreu para atender ao processo de
Aquisição de material de consumo - gêneros alimentícios para merenda escolar, referente ao ano letivo 2019, da Rede Pública Estadual da
Capital e Interior, Apuração de superávit financeiro do Termo de Compromisso 201700995- ROBÓTICA, Termo de Compromisso
201700016 - KIT ALUNO, da conta corrente 7787-9, Termo de Compromisso 201701005 - FANFARRA, Programa de Fomento as Escolas
de Ensino Médio em Tempo Integral - EMTI, Convênio nº 849037/2017-Censo Escolar enquanto o procedimento de Anulação da PAOE
2202 se justifica pela natureza da despesa 33.90.36 fonte 145, para suplementação nas PAOEs 2194, 2202, 2322, 2323 e 4211 natureza
da despesa 33.90.39 fonte 145, para atender as despesas continuadas referente a contratação de serviços terceirizados, transporte
escolar e contratação de serviços de locação de veículos tipo caminhão baú. Anulação da PAOE 2202 natureza da despesa 33.90.14 fonte
108, para suplementação na PAOE 2202, natureza da despesa 33.90.93, fonte 108, referente aos recursos oriundos do Termo de
Convênio nº 849037/2017. Anulação da PAOE 2202 natureza da despesa 33.90.32 fonte 145, para suplementação nas PAOEs 2194,
2202, 2322 e 2323 natureza da despesa 33.90.39 fonte 145, para atender as despesas continuadas referente a contratação de serviços
terceirizados da Secretaria de Estado da Educação e Desporto. Anulação da PAOE 2202 natureza da despesa 33.90.30 fonte 101 e 102,
para suplementação na PAOE 4411 natureza da despesa 31.90.92 fonte 101e 102, para atender as Despesas com pagamento de
Vencimentos e Vantagens Fixas de Pessoal da SEED e suplementação na PAOE 2202 natureza da despesa 33.90.39 fonte 145, para
atender as despesas continuadas referente a contratação de serviços terceirizados e transporte escolar.
Ação:
Tipo de Ação:

2203-Manutenção e Fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos
Atividade
323

Estado de Roraima
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
Aluno Beneficiado
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
8.124,00

7.664,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
94,34

Análise da Meta Física:
A meta física de e 94,34% considerada como um ÓTIMO resultado tem com indicativos resultante das matrículas efetuadas em 2019 em
relação as meta prevista e o resultado alcançado nesta ação está considerando o numero total de alunos matriculados na rede Estadual
da Educação de Jovens e Adultos tanto das escolas indígenas e não indígenas de acordo ao numero de alunos contato pelo CENSO
ESCOLAR 2019, PORTARIA Nº 2. DE 27/12/2019.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Fortalecer as atividades da Educação de
Jovens e Adultos

100

Aquisição de Gêneros
Alimentícios de consumo
imediato para merenda
escolar.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O índice de 75,09% apresentado no planejamento reflete ao desempenho realizado em relação Dotação Inicial LOA e Dotação Final LOA
enquanto o alto índice de deficiência apresentado na Dotação Inicial LOA e Dotação Final LOA em razão dos procedimentos de
remanejamento para Suplementação não empenhado na PAOE 2203, os remanejamentos se refere aos recursos oriundos da apuração
do superávit financeiro do Termo de Compromisso 7609/2013, do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano e
Suplementação na PAO 2203, Natureza da Despesa 33.90.30, Fonte 101. Para atender ao Processo nº 0724/19-47 - Referente Aquisição
de material de consumo - gêneros alimentícios para merenda escolar, referente ao ano letivo 2019, da Rede Pública Estadual de Ensino
da Capital e Interior da Secretaria de Estado da Educação e Desporto.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2205-Manutenção e Fortalecimento da Educação Especial
Atividade
17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
Aluno Beneficiado
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
1.082,00

1.498,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
138,45

Análise da Meta Física:
A meta física refere-se ao número total de alunos matriculados na Rede Estadual de Ensino da Educação Básica na modalidade de
Educação Especial. Esta meta alcançada com índice Regular representa 138,45% acima do planejado, atendendo assim o público alvo da
ação. A grande diferença ocorreu devido a meta prevista no planejamento por ocasião da elaboração ao PPA 2016-2019 era a efetivação
de 1.082 alunos no entanto com base ao apurado no Censo Escolar PORTARIA Nº 2.219 DE 27/12/2019, desta forma a meta física
apresentada foi superior efetivando matriculas para 1.498 alunos com atendimento especiais nas classes comum na Educação Básica
portanto essa superioridade tem como resultante de um planejamento com indicativo regular.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
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Estado de Roraima
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Fortalecer as atividades pedagógicas da
Educação Especial

100

Aquisição de Gêneros
alimentícios - Consumo
Imediato para atender a
merenda Escolar.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Os vários procedimentos de Suplementação Anulação apresenta alto índice de deficiência quando do Planejamento bem como de sua
execução em relação a Dotação Inicial LOA e a Dotação Final LOA, tais fatores são resultantes da Suplementação Na PAOE 2205,
referente aos recursos oriundos da apuração do superávit financeiro do Termo de Compromisso 7609/2013. Suplementação na Natureza
da Despesa 33.90.30, Fonte 101. Para atender ao Processo nº 0724/19-47 - Referente Aquisição de material de consumo - gêneros
alimentícios para merenda escolar, referente ao ano letivo 2019, da Rede Pública Estadual de Ensino da Capital e Interior. E as Anulações
da PAOE 2205 natureza da despesa 33.90.36 fonte 145, para suplementação nas PAOEs 2194, 2202, 2322, 2323 e 4211 natureza da
despesa 33.90.39 fonte 145, para atender as despesas continuadas referente a contratação de serviços terceirizados, transporte escolar,
contratação de serviços de locação de veículos tipo caminhão baú e despesas com pagamento de anuidade do Conselho Nacional de
Secretários de Educação ¿ CONSED; Anulação da natureza da despesa 33.90.30 fonte 102, para suplementação na PAOE 2197 natureza
da despesa 44.90.93 fonte 102, para atender a restituição de recursos ao erário, referente ao Convênio nº 658394/2019- Reforma e
ampliação do Centro Profissionalizante Professor Antônio de Pinho Lima e Construção de Escola de Ensino Médio Profissionalizante; e
Anulação da PAOE 2205 natureza da despesa 33.90.30 fonte 101 e 102, para suplementação na PAOE 4411 natureza da despesa
31.90.92 fonte 101 e 102, para atender as Despesas com pagamento de Vencimentos e Vantagens Fixas de Pessoal da SEED.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2322-Manutenção e Fortalecimento do Ensino Fundamental Indígena
Atividade
17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
Aluno Atendido
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
12.152,00

13.308,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
109,51

Análise da Meta Física:
Está análise refere-se ao total de alunos matriculados no Ensino Fundamental indígena na Rede Estadual de Ensino da Educação Básica
atendidos pela ação , com um acréscimo no índice de 109,51% considerando assim a meta superado com indicador ÓTIMO, porém
encontra se na margem esperada. Observa-se que o público alvo foi atendido em sua totalidade com superação de 9,51% acima do
planejamento. A diferença ocorrida com um percentual maior ao da meta prevista tem como base as informações do Censo Escolar de
2019 e com base na elaboração do PPA 2016-2019, e a meta física apresentada tem resultado de matriculas efetivadas e apresentadas
no Censo Escolar realizado oficialmente em 2019 PORTARIA Nº 2.219 DE 27/12/2019.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Manter as atividades das Unidades Escolares
Indígenas da Rede Estadual de Ensino e da
Assistência ao Educando

90

Aquisição de Gêneros
Alimentícios para Merenda
Escolar Contratação de
Serviços de mão-de-obra
terceirizadas (limpeza e
higienização), contratação de
serviços de Manutenção e
conservação de bens imóveis,
Contratação de Serviços de
Transporte Escolar e
pagamento de despesas fixa
(Energia Elétrica).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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Estado de Roraima
O índice de 114,13% apresentado no planejamento reflete ao desempenho realizado em relação Dotação Inicial LOA e Dotação Final
LOA enquanto o alto índice de 93,73 refere ao apresentado da Dotação Inicial LOA e Dotação Final LOA em razão dos procedimentos aos
procedimentos adotados tem como bom e ótimo respectivamente levando em consideração aos atos de: Anulação da PAOE 2322
natureza da despesa 33.90.36 fonte 145, para suplementação nas PAOEs 2194, 2202, 2322, 2323 e 4211 natureza da despesa 33.90.39
fonte 145, para atender as despesas continuadas referente a contratação de serviços terceirizados, transporte escolar e contratação de
serviços de locação de veículos tipo caminhão baú; Anulação na PAOE 2322, Natureza da Despesa 33.90.32 e 33.90.36, Fonte 101.
Suplementação nas PAOE's 2194, 2202, 2322, 2323, 2303 e 2205, Natureza da Despesa 33.90.30, Fonte 101. Para atender ao Processo
nº 0724/19-47 - Referente Aquisição de material de consumo - gêneros alimentícios para merenda escolar, referente ao ano letivo 2019, da
Rede Pública Estadual de Ensino da Capital e Interior; Anulação da PAOE 2322 natureza da despesa 33.90.30 fonte 145, para
suplementação nas PAOEs 2194, 2202, 2322 e 2323 natureza da despesa 33.90.39 fonte 145, para atender as despesas continuadas
referente a contratação de serviços terceirizados da Secretaria de Estado da Educação e Desporto; Anulação da PAOE 2322 natureza da
despesa 33.90.30 fonte 145, para suplementação nas PAOEs 2194, 2202, 2322 e 2323 natureza da despesa 33.90.39 fonte 145, para
atender as despesas continuadas referente a contratação de serviços terceirizados e transporte escolar; Anulação da PAOE 2322 natureza
da despesa 33.90.30 fonte 101 e 102, para suplementação na PAOE 4411 natureza da despesa 31.90.92 fonte 101 e 102, para atender as
Despesas com pagamento de Vencimentos e Vantagens Fixas de Pessoal da SEED e Suplementação na PAOE 2322 natureza da
despesa 33.90.30 fonte 101, para atender as despesas com aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Rede Estadual
de Ensino da Capital e Interior da Secretaria de Estado da Educação e Desporto.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2323-Manutenção e Fortalecimento do Ensino Médio Indígena
Atividade
17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
Aluno Atendido
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
2.119,00

2.305,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
108,78

Análise da Meta Física:
O índice de 108,78 % Refere-se ao total de alunos matriculados no Ensino Médio nas escolas Índígenas da Rede Estadual da Educação
Básica atendidos pela ação de acordo com o calendário escolar de 2019. A diferença ocorrida com um percentual maior ao da meta
prevista justifica-se pela superação e pela variação do quantitativo de matrícula prevista na elaboração do PPA 2016-2019 e o
quantitativo de matrículas efetuadas e aferidas pelo CENSO ESCOLAR DE 2018 Portaria nº 1.387 DE 20/12/2018, e a meta física
apresentada tem como base ao último Censo Escolar realizado oficialmente em 2019 Portaria nº 2.219 de 27/12/2019.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Manter as atividades de desenvolvimento do
Ensino Médio Indígena

100

Contratação de Serviços de
Terceiros - Transportes
Escolar Rural.

2

Promover e desenvolver atividades de
fortalecimento do Ensino Médio Indígena

100

Aquisição de Gêneros
Alimentícios - Consumo
Imediato para Merenda
Escolar - PNAE.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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Estado de Roraima
O índice de 99,11% apresentado no planejamento reflete ao desempenho realizado em relação Dotação Inicial LOA e Dotação Final LOA
enquanto o alto índice de 96,00% refere ao apresentado da Dotação Inicial LOA e Dotação Final LOA em razão dos procedimentos
adotados quando de sua execução financeira e do planejamento tendo como ÓTIMO respectivamente os resultados levando em
consideração aos atos de Anulação da PAOE 2323 natureza da despesa 33.90.36 fonte 145, para suplementação nas PAOEs 2194, 2202,
2322, 2323 e 4211 natureza da despesa 33.90.39 fonte 145, para atender as despesas continuadas referente a contratação de serviços
terceirizados, transporte escolar e contratação de serviços de locação de veículos tipo caminhão baú; Anulação da PAOE 2323 natureza
da despesa 33.90.32 e 44.90.52 fonte 145, para suplementação nas PAOEs 2194, 2202, 2322 e 2323 natureza da despesa 33.90.39 fonte
145, para atender as despesas continuadas referente a contratação de serviços terceirizados da Secretaria de Estado da Educação e
Desporto; Anulação da PAOE 2323 natureza da despesa 33.90.30 e 33.90.39 fonte 145, para suplementação nas PAOEs 2194, 2202,
2322 e 2323 natureza da despesa 33.90.39 fonte 145, para atender as despesas continuadas referente a contratação de serviços
terceirizados e transporte escolar; Suplementação na PAO 2323, Natureza da Despesa 33.90.30, Fonte 101. Para atender ao Processo nº
0724/19-47 - Referente Aquisição de material de consumo - gêneros alimentícios para merenda escolar, referente ao ano letivo 2019, da
Rede Pública Estadual de Ensino da Capital e Interior; Suplementação na PAOE 2323 natureza da despesa 33.90.30 fonte 101, para
atender as despesas com aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Rede Estadual de Ensino da Capital e Interior da
Secretaria de Estado da Educação e Desporto. Desta forma temos como resultado ótimo o indicativo de avaliação da execução financeira
da ação.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2359-Reforma de Unidades Educacionais e de Apoio Pedagógico
Atividade
17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
Unidade Reformada
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
4,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Meta física não executada por falta de recursos financeiros.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Reformar Unidades Educacionais e de Apoio
Pedagógico

0

Não executada em razão do
decreto de Calamidade
Pública e Contingenciamento
de Despesas Decreto 26.404E de 28 de dezembro de 2018
prorrogado pelo Decreto
27.163-E, de 26 de junho de
2019

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A indisponibilidade de recursos financeiros e os procedimentos de anulação dos recursos Planejado reflete ao alto índice de deficiência
no desempenho realizado em relação Dotação Inicial LOA e Dotação Final LOA. Tais valores são evidenciados quando da Anulação da
PAOE 2359 natureza da despesa 33.90.30 fonte 145, para suplementação nas PAOEs 4111, 2364, 2359 E 2452 naturezas das despesas
33.90.30 e 33.90.39 fonte 145, para atender os Processo 02089/19-41-Aquisição de cargas de gás liquefeito de petróleo (GPL), Processo
10882/17-52- Reforma da Escola Estadual João Rodrigues da Silva, Processo 09118/18-15- Contratação de empresa especializada para
execução de serviços na rede elétrica de baixa tensão e subestações em diversas Escolas Estaduais e Processo 08540/16-55- Reforma
Geral da Escola Estadual 13 de Setembro. Anulação da PAOE 2359 natureza da despesa 33.90.30 fonte 102, para suplementação na
PAOE 2353 natureza da despesa 33.90.39 fonte 102, para atender as despesas com locação de veículos para atender os 48º Jogos
Escolares. E Suplementação na PAOE 2359 natureza da despesa 33.90.39 fonte 145, para atender a construção do muro da Escola
Estadual Barbosa de Alencar, no município do Cantá. Anulação na PAOE 2359, natureza da despesa 33.90.39, fonte 145 para
Suplementação na PAOE 2202, natureza da despesa 44.90.52, fonte 145 para atender ao processo nº 8666/19-36 - Adesão à Ata de
Registro de Preço nº 006/2019 na condição de carona, ativos permanentes, carteiras escolares, mesas para refeitórios, mesa para
cadeirante e cadeiras fixas para atender a Rede Estadual de Ensino pertencentes a SEED.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2364-Reforma de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental
Atividade
17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
Unidade Reformada
Unidade

327

Estado de Roraima
META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

4,00
Total:

4,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
4,00

4,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Análise da Meta Física:
O alcance de 100% referente meta física prevista está em razão dos procedimentos de reformas em 4 unidades educacionais de Ensino
Fundamental.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Realizar reformas nas Unidades Escolares do
Ensino Fundamental

100

Pagamento de serviços de
terceiros PJ referente a
execução de serviços de
manutenção reforma e
conservação de bens imóveis.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O índice de 154,66% apresentado no planejamento reflete ao desempenho realizado em relação Dotação Inicial LOA e Dotação Final
LOA quando do planejamento e o índice de 51,95% apresentado da Dotação Inicial LOA e Dotação Final LOA, respectivamente os
resultados apresentam índice deficiente no planejamento levando em consideração ao montante suplementado e não executado tais
fatores refletem aos atos de Suplementação na PAOE 2364 natureza da despesa 33.90.39 fonte 145, para atender os Processo 09118/18
-15- Contratação de empresa especializada para execução de serviços na rede elétrica de baixa tensão e subestações em diversas
Escolas Estaduais e Processo 08540/16-55- Reforma Geral da Escola Estadual 13 de Setembro e Anulação na PAOE 2364, natureza da
despesa 33.90.39, fonte 145 para Suplementação na PAOE 2202, natureza da despesa 44.90.52, fonte 145 para atender ao processo nº
8666/19-36 - Adesão à Ata de Registro de Preço nº 006/2019 na condição de carona, ativos permanentes, carteiras escolares, mesas para
refeitórios, mesa para cadeirante e cadeiras fixas para atender a Rede Estadual de Ensino pertencentes a SEED.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2452-Reforma de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental Indígena
Atividade
17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
Unidade Reformada
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
4,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Ação com metas físicas 0,00% - Ação não executada em razão de insuficiência de recursos financeiros em razão do decreto de
Calamidade Pública e Contingenciamento de Despesas Decreto 26.404-E de 28 de dezembro de 2018 prorrogado pelo Decreto 27.163-E,
de 26 de junho de 2019.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

328

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

Realizar reforma de Unidades Escolares e de
apoio pedagógico

0

Tarefa não executada em
razão de insuficiência de
recursos financeiros conforme
decreto de Calamidade
Pública e Contingenciamento
de Despesas Decreto 26.404E de 28 de dezembro de 2018
prorrogado pelo Decreto
27.163-E, de 26 de junho de
2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O resultado no desempenho da ação tem seu fator as medidas de Suplementação na PAOE 2452 natureza da despesa33. 90.39 fonte
145, para atender os Processo 09118/18-15- Contratação de empresa especializada para execução de serviços na rede elétrica de baixa
tensão e subestações em diversas Escolas Estaduais. Conforme Ofício nº 2628/2019/SEED/GAB/RR; E Anulação na PAOE 2452,
natureza da despesa 33.90.39, fonte 145 para Suplementação na PAOE 2202, natureza da despesa 44.90.52, fonte 145 para atender ao
processo nº 8666/19-36 - Adesão à Ata de Registro de Preço nº 006/2019 na condição de carona, ativos permanentes, carteiras escolares,
mesas para refeitórios, mesa para cadeirante e cadeiras fixas para atender a Rede Estadual de Ensino pertencentes a SEED. Conforme
Ofício nº 4934/2019/GAB/SEED/RR. Para atender outras atividade de interesse da SEED
Ação não executada em razão de insuficiência de recursos financeiros em razão do decreto de Calamidade Pública e Contingenciamento
de Despesas Decreto 26.404-E de 28 de dezembro de 2018 prorrogado pelo Decreto 27.163-E, de 26 de junho de 2019.
Ação:
Tipo de Ação:

2453-Reforma de Unidades Educacionais do Ensino Médio Indígena
Atividade

Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
Unidade Reformada
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
4,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Ação com metas físicas 0,00% - Ação não executada em razão de insuficiência de recursos financeiros conforme Decreto de Calamidade
Pública e Contingenciamento de Despesas Decreto 26.404-E de 28 de dezembro de 2018 prorrogado pelo Decreto 27.163-E, de 26 de
junho de 2019.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Realizar reforma de Unidades Educacionais e
de apoio pedagógico

0

Tarefa não executada em
razão de insuficiência de
recursos financeiros conforme
Decreto de Calamidade
Pública e Contingenciamento
de Despesas Decreto 26.404E de 28 de dezembro de 2018
prorrogado pelo Decreto
27.163-E, de 26 de junho de
2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O resultado no desempenho da ação tem seu fator às medidas de Anulação da PAOE 2453 natureza da despesa 33.90.39 fonte 145, para
suplementação nas PAOEs 4111, 2364, 2359 E 2452 naturezas das despesas 33.90.30 e 33.90.39 fonte 145, para atender os Processo
02089/19-41-Aquisição de cargas de gás liquefeito de petróleo (GPL), Processo 10882/17-52- Reforma da Escola Estadual João
Rodrigues da Silva, Processo 09118/18-15- Contratação de empresa especializada para execução de serviços na rede elétrica de baixa
tensão e subestações em diversas Escolas Estaduais e Processo 08540/16-55- Reforma Geral da Escola Estadual 13 de Setembro.
Conforme Ofício nº 2628/2019/SEED/GAB/RR.
Ação não executada em razão de insuficiência de recursos financeiros conforme Decreto de Calamidade Pública e Contingenciamento de
Despesas Decreto 26.404-E de 28 de dezembro de 2018 prorrogado pelo Decreto 27.163-E, de 26 de junho de 2019.
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Estado de Roraima
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3318-Construção de Unidades Educacionais e de Apoio Pedagógico
Projeto
17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
Unidade Construída
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
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Ação com metas físicas 0,00% - Ação não executada em razão de insuficiência de recursos financeiros conforme Decreto de Calamidade
Pública e Contingenciamento de Despesas Decreto 26.404-E de 28 de dezembro de 2018 prorrogado pelo Decreto 27.163-E, de 26 de
junho de 2019.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Realizar construção de Unidades Escolares e
de Apoio Pedagógico

0

Tarefa não executada em
razão de insuficiência de
recursos financeiros conforme
Decreto de Calamidade
Pública e Contingenciamento
de Despesas Decreto 26.404E de 28 de dezembro de 2018
prorrogado pelo Decreto
27.163-E, de 26 de junho de
2019. .

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O índice altamente deficiente apresentado PLANEJAMENTO PPD é referente a Suplementação na PAOE 3318, natureza da despesa
44.90.93, fontes 308 e 301, referente aos recursos oriundos da apuração do superávit financeiro do Convenio 700223/2008 da conta
corrente 6527-7. Conforme Ofício nº 1426/2019/SEED/GAB/RR. Para devolução de recursos ao FNDE conforme Processo nº
17101.05300/19-88 GRU no valor de RS 2.241962,12 enquanto a EXECUÇÃO COFD 95,78% referente a efetivação do pagamento GRU.
Ação não executada em razão de insuficiência de recursos financeiros conforme Decreto de Calamidade Pública e Contingenciamento de
Despesas Decreto 26.404-E de 28 de dezembro de 2018 prorrogado pelo Decreto 27.163-E, de 26 de junho de 2019.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3319-Ampliação de Unidades Educacionais e de Apoio Pedagógico
Projeto
17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
Unidade Ampliada
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
4,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Ação com metas físicas 0,00% - ação não executada em razão de insuficiência de recursos financeiros para obras de Ampliação de
Unidades Educacionais e de Apoio Pedagógico.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
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Estado de Roraima
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Realizar ampliação de Unidades Educacionais
e de Apoio Pedagógico

0

Medidas e tarefas não
executada em razão da falta
de recursos financeiro em
função da anulação de
recursos para execução de
outras tarefas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O índice altamente deficiente apresentado PLANEJAMENTO PPD e EXECUÇÃO COFD com base na Dotação Inicial LOA e Dotação
Final LOA é referente a 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 Medio em Tempo Integral - EMTI da conta corrente 77844. Conforme Ofício nº 1514/2019/SEED/GAB/RR e Anulação na PAOE 3319, natureza da despesa 44.90.51, fonte 145 para
Suplementação na PAOE 2202, natureza da despesa 44.90.52, fonte 145 para atender ao processo nº 8666/19-36 - Adesão à Ata de
Registro de Preço nº 006/2019 na condição de carona, ativos permanentes, carteiras escolares, mesas para refeitórios, mesa para
cadeirante e cadeiras fixas para atender a Rede Estadual de Ensino pertencentes a SEED. Conforme Ofício nº 4934/2019/GAB/SEED/RR.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:

3480-Construção de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental
Projeto
17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
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
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Ação com metas físicas 0,00% - ação não executada em razão de insuficiência de recursos financeiros para obras de Construção de
Unidades Educacionais do Ensino Fundamental.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Construir Unidades Educacionais de Ensino
Fundamental

0

Medidas e tarefas não
executada em razão da falta
de recursos financeiro em
função da anulação de
recursos para execução de
outras tarefas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O índice altamente deficiente 0,00% apresentado PLANEJAMENTO PPD e EXECUÇÃO COFD com base na Dotação Inicial LOA e
Dotação Final LOA é referente Anulação na PAOE 3480, natureza da despesa 44.90.51, fonte 145 para Suplementação na PAOE 2202,
natureza da despesa 44.90.52, fonte 145 para atender ao processo nº 8666/19-36 - Adesão à Ata de Registro de Preço nº 006/2019 na
condição de carona, ativos permanentes, carteiras escolares, mesas para refeitórios, mesa para cadeirante e cadeiras fixas para atender a
Rede Estadual de Ensino pertencentes a SEED. Conforme Ofício nº 4934/2019/GAB/SEED/RR.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3481-Construção de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental
Indígena
Projeto
17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
Unidade Construída
Unidade
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Estado de Roraima
META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Ação com metas físicas 0,00% - Em razão da não execução por insuficiência de recursos financeiros para obras de Construção de
Unidades Educacionais do Ensino Fundamental Indígena.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Realizar construção de Unidades Escolares e
de Apoio Pedagógico Indígenas

0

Medidas e tarefas não
executada em razão da falta
de recursos financeiro em
função da anulação de
recursos para execução de
outras tarefas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O índice altamente deficiente 0,00% apresentado PLANEJAMENTO PPD e EXECUÇÃO COFD com base na Dotação Inicial LOA e
Dotação Final LOA é referente a Anulação na PAOE 3481, natureza da despesa 44.90.51, fonte 145 para Suplementação na PAOE 2202,
natureza da despesa 44.90.52, fonte 145 para atender ao processo nº 8666/19-36 - Adesão à Ata de Registro de Preço nº 006/2019 na
condição de carona, ativos permanentes, carteiras escolares, mesas para refeitórios, mesa para cadeirante e cadeiras fixas para atender a
Rede Estadual de Ensino pertencentes a SEED. Conforme Ofício nº 4934/2019/GAB/SEED/RR.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3483-Construção de Unidades Educacionais do Ensino Médio Indígena
Projeto
17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
Unidade Construída
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
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Ação com metas físicas 0,00% em razão da não execução por insuficiência de recursos financeiros para obras de Construção de
Unidades Educacionais do Ensino Médio Indígena.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Realizar construção de Unidades Escolares e
de apoio pedagógico indígenas

0

Medidas e tarefas não
executada em razão da falta
de recursos financeiro em
função da anulação de
recursos para execução de
outras tarefas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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Estado de Roraima
Análise da Execução Financeira:
O índice altamente deficiente 0,00% apresentado PLANEJAMENTO PPD e EXECUÇÃO COFD com base na Dotação Inicial LOA e
Dotação Final LOA é referente a Anulação da PAOE 3483 natureza da despesa 44.90.51 fonte 145, para suplementação nas PAOEs
4111, 2364, 2359 E 2452 naturezas das despesas 33.90.30 e 33.90.39 fonte 145, para atender os Processo 02089/19-41-Aquisição de
cargas de gás liquefeito de petróleo (GPL), Processo 10882/17-52- Reforma da Escola Estadual João Rodrigues da Silva, Processo
09118/18-15- Contratação de empresa especializada para execução de serviços na rede elétrica de baixa tensão e subestações em
diversas Escolas Estaduais e Processo 08540/16-55- Reforma Geral da Escola Estadual 13 de Setembro. Conforme Ofício nº
2628/2019/SEED/GAB/RR.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3489-Ampliação de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental
Projeto
17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
Unidade Ampliada
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
4,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Ação com metas físicas 0,00% em razão da não execução por insuficiência de recursos financeiros para obras de Ampliação de Unidades
Educacionais do Ensino Fundamental.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Ampliar Unidades Educacionais de Ensino
Fundamental

0

Medidas e tarefas não
executada em razão da falta
de recursos financeiro em
função da anulação de
recursos para execução de
outras tarefas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O índice altamente deficiente 0,00% apresentado PLANEJAMENTO PPD e EXECUÇÃO COFD com base na Dotação Inicial LOA e
Dotação Final LOA é referente a Anulação da PAOE 3489 natureza da despesa 33.90.39 fonte 145, para suplementação na PAOE 2359
natureza da despesa 33.90.39 fonte 145, para atender a construção do muro da Escola Estadual Barbosa de Alencar, no município do
Cantá. Conforme Ofício nº 2772/2019/SEED/GAB/RR.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3490-Ampliação de Unidades Educacionais de Ensino Fundamental Indígena
Projeto
17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
Unidade Ampliada
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
4,00

0,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Estado de Roraima
Ação com metas físicas 0,00% em razão da não execução por insuficiência de recursos financeiros para obras de Ampliação de Unidades
Educacionais de Ensino Fundamental Indígena.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Realizar ampliação de Unidades Escolares e
de apoio pedagógico

0

Medidas e tarefas não foi
executada em razão da falta
de recursos financeiro em
função da anulação de
recursos para execução de
outras tarefas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O índice altamente deficiente 0,00% apresentado PLANEJAMENTO PPD e EXECUÇÃO COFD com base na Dotação Inicial LOA e
Dotação Final LOA é referente a Anulação da PAOE 3490 natureza da despesa 44.90.51 fonte 145, para suplementação nas PAOEs
4111, 2364, 2359 E 2452 naturezas das despesas 33.90.30 e 33.90.39 fonte 145, para atender os Processo 02089/19-41-Aquisição de
cargas de gás liquefeito de petróleo (GPL), Processo 10882/17-52- Reforma da Escola Estadual João Rodrigues da Silva, Processo
09118/18-15- Contratação de empresa especializada para execução de serviços na rede elétrica de baixa tensão e subestações em
diversas Escolas Estaduais e Processo 08540/16-55- Reforma Geral da Escola Estadual 13 de Setembro. Conforme Ofício nº
2628/2019/SEED/GAB/RR.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3492-Ampliação de Unidades Educacionais do Ensino Médio Indígena
Projeto
17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
Unidade Ampliada
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
4,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Ação com metas físicas 0,00% em razão da não execução por insuficiência de recursos financeiros para obras de Ampliação de Unidades
Educacionais do Ensino Médio Indígena.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Realizar ampliação de Unidades Escolares e
de apoio pedagógico

0

Medidas e tarefas não foi
executada em razão da falta
de recursos financeiro em
função da anulação de
recursos para execução de
outras tarefas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O índice altamente deficiente 0,00% apresentado PLANEJAMENTO PPD e EXECUÇÃO COFD com base na Dotação Inicial LOA e
Dotação Final LOA é referente à Anulação da PAOE 3492 natureza da despesa 44.90.51 fonte 145, para suplementação nas PAOEs
4111, 2364, 2359 E 2452 naturezas das despesas 33.90.30 e 33.90.39 fonte 145, para atender os Processo 02089/19-41-Aquisição de
cargas de gás liquefeito de petróleo (GPL), Processo 10882/17-52- Reforma da Escola Estadual João Rodrigues da Silva, Processo
09118/18-15- Contratação de empresa especializada para execução de serviços na rede elétrica de baixa tensão e subestações em
diversas Escolas Estaduais e Processo 08540/16-55- Reforma Geral da Escola Estadual 13 de Setembro. Conforme Ofício nº
2628/2019/SEED/GAB/RR.
Ação:

2319-Manutenção e Fortalecimento do Ensino Fundamental
334

Estado de Roraima
Tipo de Ação:
Unidade Executora:

Atividade
17601-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação
Aluno Beneficiado
Pessoa

Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

46.025,00
Total:

46.025,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
45.545,00

46.025,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
101,05

Análise da Meta Física:
Ação apresenta meta física de 101,05% em razão da taxa de alunos matriculado no exercício de 2019 conforme CENSO ESCOLAR 2019
Portaria nº 2.219 de 27/12/2019(matrícula inicial). Este percentual Refere-se ao total de alunos matriculados no Ensino Fundamental da
Rede Estadual de Ensino.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Manter as atividades administrativas do
Ensino Fundamental

0

Medida e tarefa não
executada por falta de
recursos financeiro.

2

Fortalecer as atividades pedagógicas do
Ensino Fundamental

25

Pagamento de despesas
correntes do exercícios
anteriores - AUXÍLIO
NATALIDADE.

3

Manutenção do Ensino Fundamental com o
Salário Educação

0

Medida e tarefa não
executada por falta de
recursos financeiro.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O índice altamente deficiente de 0,92% apresentado PLANEJAMENTO PPD e de 0,91% EXECUÇÃO COFD Empenhado em relação a
Dotação Final com base na Dotação Inicial LOA e Dotação Final LOA é referente à Suplementação na PAOE 2319 natureza da despesa
33.90.08 fonte 134, para atender as Despesas com pagamento de Pessoal da SEED. Conforme Ofício nº 3070/2019/SEED/GAB/RR. E
Suplementação de Credito adicional para atender as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS e OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS/ IPER do mês de DEZEMBRO/ 2018 servidores pertencentes à SEED/RR.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:

2320-Fortalecimento do Ensino Médio
Atividade
17601-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação
Aluno Beneficiado
Pessoa

Produto:
Unidade de Medida:

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
19.680,00

20.199,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
102,64

Estado de Roraima
Ação apresenta meta física de 102,64% em razão da taxa de alunos matriculado na Educação Básica no exercício de 2019 conforme
CENSO ESCOLAR 2019 Portaria nº 2.219 de 27/12/2019(matrícula inicial). Este percentual Refere-se ao total de alunos matriculados no
Ensino médio da Rede Estadual e Ensino que foram atendidos pela ação observando que o público alvo foi atendido com meta superior ao
planejado PPA 2016-2019.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Fortalecer e apoiar as atividades
administrativas do Ensino Médio

0

Medida e tarefas não
realizadas por falta de
Recursos Financeiros.

2

Fortalecer as atividades técnicas, didáticas e
pedagógicas do Ensino Médio - Programas e
Projetos Educacionais

25

Despesas para benefícios
assistenciais - Auxilio
Natalidade. demais tarefas
não realizadas por falta de
recursos financeiros.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O índice altamente deficiente de 0,39% apresentado PLANEJAMENTO PPD e de 0,38% EXECUÇÃO COFD comparativo dos valores
Empenhado em relação a Dotação Final com base na Dotação Inicial LOA e Dotação Final LOA é referente à Suplementação na PAOE
2320 natureza da despesa 33.90.08 fonte 134, para atender as Despesas com pagamento de Pessoal da SEED. Conforme Ofício nº
3070/2019/SEED/GAB/RR.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:

2321-Fortalecimento da Educação Especial Para Educação Básica
Atividade
17601-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação
Aluno Beneficiado
Pessoa

Produto:
Unidade de Medida:

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
1.082,00

1.498,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
138,45

Análise da Meta Física:
Ação apresenta meta física Regular em razão do índice de 138,45% com relação a número previsto, esta taxa de alunos matriculado da
Educação Especial Para Educação Básica no exercício de 2019 conforme CENSO ESCOLAR 2019 Portaria nº 2.219 de
27/12/2019(matrícula inicial). Este percentual Refere-se ao total de alunos matriculados que foram atendidos pela ação observa se que o
público alvo atendido com meta superior ao planejado PPA 2016-2019.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Fortalecer as atividades da Educação
Inclusiva na Educação Básica

0

Medida e tarefas não
executadas por falta de
recursos financeiros.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Ação não executada por falta de recursos orçamentário e financeiro.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:

2324-Fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos para Educação
Básica
Atividade
17601-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação
Aluno Beneficiado
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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
8.124,00

7.664,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
94,34

Análise da Meta Física:
Ação apresenta meta física de 94,34% em razão da taxa de alunos matriculado na Educação de Jovens e Adultos para Educação Básica
cujo objetivo é a oferta de escolarização para adultos que não tiveram oportunidades na idade certa. Conforme CENSO ESCOLAR 2019
Portaria nº 2.219 de 27/12/2019(matrícula inicial) este percentual Refere-se ao total de alunos matriculados que foram atendidos pela
ação no exercício 2019, com base nas metas planejada no PPA 2016-2019.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Fortalecer as atividades da Educação de
Jovens e Adultos na Educação Básica

0

Medida e Tarefas não
realizadas por falta de
recursos financeiros em razão
do decreto de Calamidade
Pública e Contingenciamento
de Despesas Decreto 26.404E de 28 de dezembro de 2018
e sua prorrogação pelo
Decreto 27.163-E de 26 de
junho de 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Ação com meta física realizada sem cobertura de recursos orçamentaria e financeira.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:

2365-Reforma de Unidades Educacionais do Ensino Médio
Atividade
17601-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação
Unidade Reformada
Unidade

Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
4,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
25,00

Análise da Meta Física:
Ação apresenta meta física altamente deficiente com índice de 25,00% de execução prevista quando da elaboração do PPA 2016-2019.
Meta não executada por falta de Dotação orçamentária e recursos financeiros em razão dos 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 para execução de serviços de
reforma.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
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CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Realizar reformas nas Unidades Educacionais
de Ensino Médio

25

Pagamento de Serviços de
manutenção e conservação de
bens imóveis.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O índice altamente deficiente de 10,84% apresentado PLANEJAMENTO PPD e de 10,84% EXECUÇÃO COFD comparativo dos valores
Empenhado em relação a Dotação Final com base na Dotação Inicial LOA e Dotação Final LOA. Justifica se pela falta de recursos
financeiros para execução de obras de Reforma de Unidades Educacionais do Ensino Médio.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:

3482-Construção de Unidades Educacionais do Ensino Médio
Projeto
17601-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação
Unidade Construída
Unidade

Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Ação não executada por falta de Dotação Orçamentaria para Construção de Unidades Educacionais do Ensino Médio em razão dos
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.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Realizar construção das Unidades
Educacionais de Ensino Médio

0

Medida e Tarefas não
executadas por falta de
recursos financeiro.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Ação não executada por falta de recursos financeiros.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:

4441-Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Médio - 60%
Atividade
17601-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação
Profissional Remunerado
Pessoa

Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

1.932,00
Total:

1.932,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
2.588,00

1.932,00
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
74,65

Estado de Roraima
Análise da Meta Física:
O índice regular de 74,65% apresenta uma diferença de 25,35% menor entre a meta física prevista e a meta física realizada, ocorreu
devido a diferença entre o número de servidores atendidos pela ação durante o exercício e os informados no período de revisão do PPA
2016-2019 além dos fatores apresentados pelo Decreto Calamidade Pública e Contingenciamento de Despesas Decreto 26.404-E de 28
de dezembro de 2018. Vale ressaltar que A ação é exclusivamente para atender o pagamento de pessoal. Mesmo com desempenho
regular o público alvo foi atendido em sua totalidade.

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

Pagamento de despesas com
remuneração dos servidores,
incluindo os encargos e
vantagem pessoal.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O índice de 80,55% apresentado PLANEJAMENTO PPD valor Empenhado em relação a Dotação Inicial, Dotação Inicial LOA e Dotação
Final LOA apresenta planejamento com índice regular e percentual de 98,30% EXECUÇÃO COFD comparativo dos valores Empenhado
em relação a Dotação Final, com execução base da Dotação Inicial LOA e Dotação Final LOA tem como fator ótimo na sua execução tais
fatores esta apurado em razão dos procedimentos de: Anulação da PAOE 4441 natureza da despesa 31.90.04 fonte 134, para
suplementação nas PAOEs 4441, 4444, 4445 e 4448 naturezas das despesas 31.90.04, 31.90.11, 31.90.13 e 31.91.13 fonte 134, para
atender as Despesas com pagamento de Pessoal da SEED. Conforme Ofício nº 2677/2019/SEED/GAB/RR; Anulação da PAOE 4441
naturezas das despesas 31.90.04 e 31.90.13 fonte 134, para suplementação nas PAOEs 2319, 2320 e 4448 naturezas das despesas
33.90.08, 31.90.04 e 31.90.13 fonte 134, para atender as Despesas com pagamento de Pessoal da SEED. Conforme Ofício nº
3070/2019/SEED/GAB/RR; Anulação da PAOE 4441 natureza da despesa 31.90.04 fonte 134, para suplementação na PAOE4448
natureza da despesa 31.90.11 fonte 134, para atender as Despesas com pagamento de Vencimentos e Vantagens Fixas de Pessoal da
SEED. Conforme Ofício nº 4328/2019/SEED/GAB/RR; Anulação da PAOE 4441 natureza da despesa 31.90.13 fonte 134, para
suplementação nas PAOEs 4441 e 4448 naturezas das despesas 31.90.04 e 31.90.11 fonte 134, para atender as Despesas com
pagamento de Vencimentos, Vantagens Fixas de Pessoal e obrigações patronais da SEED. Conforme Ofício nº
5074/2019/SEED/GAB/RR; Anulação na PAOE 4441, natureza da despesa 31.90.04, 31.90.11 e 31.91.13, fonte 134. Para Suplementar a
PAOE 4448, natureza da despesa 31.90.11, fonte 134. Para atender Despesas com Vencimentos e vantagens dos servidores
pertencentes a SEED. Conforme Ofício nº 5163/2019/GAB/SEED/RR; e Suplementação de recursos na PAOE 4441 natureza da despesa
31.90.11 fonte 134, referente a incorporação de recursos provenientes de excesso de arrecadação da fonte 134(FUNDEB) para atender
despesas com vencimentos e vantagens de servidores lotados nas unidades de ensino médio. Conforme Ofício nº
4213/2019/SEED/GAB/RR; e Para atender as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS e OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS/
IPER do mês de DEZEMBRO/ 2018 servidores pertencentes a SEED/RR.
Ação:

4444-Remuneração do Pessoal Técnico Administrativo do Ensino
Fundamental - 40%
Atividade
17601-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação
Profissional Remunerado
Pessoa

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

690,00
Total:

690,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1.291,00

690,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
53,45

Análise da Meta Física:
O índice deficiente de 53,45% apresenta uma diferença de 46,55% menor entre a meta física prevista e a meta física realizada, ocorreu
devido a diferença entre o número de servidores atendidos pela ação durante o exercício e os informados no período de revisão do PPA
2016-2019, bem como na elaboração do PAT 2019 não utilizaram a meta prevista no PPA Revisão, Caso usássemos a meta prevista no
PPA de 864 Servidores o índice de 79,86% e teria aproveitamento com índice regular. Além dos fatores apresentados pelo Decreto
Calamidade Públicos e Contingenciamento de Despesas Decreto 26.404-E de 28 de dezembro de 2018. Vale ressaltar que a ação é
exclusivamente para atender o pagamento de pessoal. Mesmo com desempenho regular o público alvo foi atendido em sua totalidade.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
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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

Pagamento de despesas com
remuneração dos servidores,
incluindo os encargos e
vantagem pessoal.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O índice de 98,02% apresentado PLANEJAMENTO PPD valor Empenhado em relação à Dotação Inicial, Dotação Inicial LOA e Dotação
Final LOA apresenta planejamento com índice Ótimo e percentual de 95,04% EXECUÇÃO COFD comparativo dos valores Empenhado
em relação a Dotação Final, com execução base da Dotação Inicial LOA e Dotação Final LOA tem como fator ótimo na sua execução tais
fatores esta apurado em razão dos procedimentos de: Suplementação na PAOE 4444 natureza da despesa 31.91.13 fonte 134, para
atender as Despesas com pagamento de Pessoal da SEED. Conforme Ofício nº2677/2019/SEED/GAB/RR; Suplementação Para atender
as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS e OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS/ IPER do mês de DEZEMBRO/ 2018 servidores
pertencentes a SEED/RR; e Anulação da PAOE 4444 natureza da despesa 31.90.13 fonte 134, para suplementação na PAOE 4448
natureza da despesa 31.90.13 fonte 134, para atender as Despesas com pagamento de Vencimentos, Vantagens Fixas de Pessoal e
obrigações patronais da SEED. Conforme Ofício nº5074 /2019/SEED/GAB/RR; Anulação na PAOE 4444, natureza da despesa 31.90.11,
fonte 134. Para Suplementar a PAOE 4448, natureza da despesa 31.90.11, fonte 134. Para atender Despesas com Vencimentos e
vantagens dos servidores pertencentes a SEED. Ofício nº 5163/2019/GAB/SEED/RR.

Ação:

4445-Remuneração do Pessoal Técnico Administrativo do Ensino Médio 40%
Atividade
17601-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação
Profissional Remunerado
Pessoa

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

333,00
Total:

333,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
305,00

333,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
109,18

Análise da Meta Física:
O índice de 109,18% apresenta uma diferença de 9,18 % superior entre a meta física prevista e a meta física realizada, ocorreu devido a
diferença entre o número de servidores atendidos pela ação durante o exercício e os informados no período de revisão do PPA 2016-2019.
Vale ressaltar que ação é exclusivamente para atender o pagamento de pessoal Técnico Administrativo do Ensino Médio.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

1

Desenvolver das atividades inerentes ao
processo de pagamento de pessoal técnico
administrativo, obrigações patronais e outras
despesas de pessoal

100

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS
Medidas e Tarefas:
Pagamento de despesas com
remuneração dos servidores,
incluindo os encargos e
vantagem pessoal.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O índice de 129,84% apresentado PLANEJAMENTO PPD valor Empenhado em relação à Dotação Inicial, Dotação Inicial LOA e Dotação
Final LOA apresenta planejamento com índice regular e percentual de 93,89% EXECUÇÃO COFD comparativo dos valores Empenhado
em relação a Dotação Final, com execução base da Dotação Inicial LOA e Dotação Final LOA tem como fator ótimo na sua execução tais
fatores esta apurado em razão dos procedimentos de Suplementação na PAOE 4445 naturezas das despesas 31.90.11 e 31.91.13 fonte
134, para atender as Despesas com pagamento de Pessoal da SEED. Conforme Ofício nº 2677/2019/SEED/GAB/RR; e Suplementação
Para atender as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS e OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS/ IPER do mês de DEZEMBRO/
2018 servidores integrantes do quadro técnico administrativo da ensino médio da SEED/RR.
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Ação:

4448-Remuneração dos Profissionais do Magistério de Ensino Fundamental 60%
Atividade
17601-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação
Profissional Remunerado
Pessoa

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

4.843,00
Total:

4.843,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
4.200,00

4.843,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
115,31

Análise da Meta Física:
O índice de 115,31% apresenta uma diferença de 15,31 % superior entre a meta física prevista e a meta física realizada, fato acontecido
em razão da diferença entre o número de servidores atendidos pela ação durante o exercício e os informados no período de revisão do
PPA 2016-2019. Vale ressaltar que A ação é exclusivamente para atender o pagamento dos profissionais do Magistério de Ensino
Fundamental.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

1

Desenvolver das atividades inerentes ao
processo de pagamento dos profissionais do
magistério, obrigações patronais e outras
despesas de pessoal

100

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS
Medidas e Tarefas:
Pagamento de despesas com
remuneração dos servidores,
incluindo os encargos e
vantagem pessoal.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O índice de 138,52% apresentado PLANEJAMENTO PPD valor Empenhado em relação à Dotação Inicial, Dotação Inicial LOA e Dotação
Final LOA apresenta planejamento com índice regular e percentual de 98,90% EXECUÇÃO COFD comparativo dos valores Empenhado
em relação a Dotação Final, com execução base da Dotação Inicial LOA e Dotação Final LOA tem como fator ótimo na sua execução tais
fatores estão apurados em razão dos procedimentos de: Suplementação na PAOE 4448 naturezas das despesas 31.90.04, 31.90.11,
31.90.13 e 31.91.13 fonte 134, para atender as Despesas com pagamento de Pessoal da SEED. Conforme Ofício nº
2677/2019/SEED/GAB/RR; Suplementação na 4448 natureza da despesa 31.90.04 e 31.90.13 fonte 134, para atender as Despesas com
pagamento de Pessoal da SEED. Conforme Ofício nº 3070/2019/SEED/GAB/RR; Suplementação na PAOE 4448 natureza da despesa
31.90.11 fonte 134, para atender as Despesas com pagamento de Vencimentos e Vantagens Fixas de Pessoal da SEED. Conforme Ofício
nº 4328/2019/SEED/GAB/RR; Suplementação de recursos na PAOE 4448 naturezas da despesa 31.90.04, 31.90.11, 31.90.13 e 31.91.13
fonte 134, referente a incorporação de recursos provenientes de excesso de arrecadação da fonte 134(FUNDEB) para atender despesas
com vencimentos e vantagens e obrigações patronais de servidores lotados nas unidades de ensino Fundamental. Conforme Ofício nº
4213/2019/SEED/GAB/RR; Suplementação na PAOE 4448 naturezas das despesas 31.90.04 e 31.90.11 fonte 134, para atender as
Despesas com pagamento de Vencimentos, Vantagens Fixas de Pessoal e obrigações patronais da SEED. Conforme Ofício nº5074
/2019/SEED/GAB/RR; Suplementação Para atender as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS e OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS/ IPER do mês de DEZEMBRO/ 2018 servidores pertencentes a SEED/RR; e Anulação na PAOE 4448, natureza da despesa
31.91.13, fonte 134. Para Suplementar a PAOE 4448, natureza da despesa 31.90.11, fonte 134. Para atender Despesas com Vencimentos
e vantagens dos servidores pertencentes a SEED. Ofício nº 5163/2019/GAB/SEED/RR.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

03-Inclusão Social
Finalístico
83-Proteção Social Básica
Promover ações de atendimento às famílias em vulnerabilidade e risco social no Estado de Roraima.
Famílias em vulnerabilidades e risco social no Estado de Roraima
23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
INDICADORES

Descrição

Taxa de
atendimento a
famílias em
vulnerabilidade
social básica

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Anual

Percentual

80

90

90

Apurado
2019

39,84

Data Apuração

31/12/2019

Fórmula: Número
de pessoas
atendidas no ano /
número de
atendimentos
previstos no ano x
100
Fonte:
SETRABES

Análise de Indicadores do Programa:
A análise dos indicadores deste programa, tem uma difícil mensuração, uma vez que uma das ações tem como produto entregue pessoas
atendidas, outras ações trata-se de municípios apoiados e a outra ação tem como produto projetos apoiados, entretanto foi possível
verificar que o índice apurado foi inferior ao previsto, devido a não execução de algumas ações, como também a realização parcial de
outras ações do programa, motivadas por dificuldades financeiras e licitatórias.
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 51,99% da dotação final da LOA, referentes a realização
da ação 2297, que trata da gestão sócio assistencial de Proteção Social Básica, onde são realizadas visitas de apoio técnico aos
municípios, com visitas de acompanhamento e monitoramento do funcionamento dos CRAS, concessão de benefícios eventuais, mais
especificamente disponibilização de serviços funerários a famílias em vulnerabilidade social, como também visitas de apoio técnico,
monitoramento e avaliação do programa criança feliz, além de capacitações das equipes do Estado e municípios, sendo gastos os
recursos na aquisição de combustível, pagamento de diárias, pagamento de urnas funerárias, passagens aéreas, entre outras despesas
que não foram executadas devido ao atraso na aprovação e sanção da Lei Orçamentária Anual de 2019 e as dificuldades licitatórias, como
também em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho de 2019, que dispõe sobre o
estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima.

Avaliação dos resultados:
Analisando os índices apurados, verificamos que não alcançaram o previsto, tendo em vista a não realização de algumas ações do
programa. Dentre as ações que foram executadas podemos analisar que tiveram um impacto positivo junto ao público alvo, uma vez que
possibilitou aos municípios que receberam apoio técnico pela equipe de Proteção Social Básica do Estado, uma visão mais ampliada sobre
os serviços que executam, melhorando o atendimento desses municípios junto à população em vulnerabilidade social. Também foi
possível minimizar a dor das famílias vulneráveis na perda de seus entes queridos, com a disponibilização dos serviços funerários à estas
famílias. 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 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.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Administrativas

Morosidade na tramitação de documentos, baixa capacidade operacional, capacitação insuficiente
da equipe executora, estrutura organizacional inadequada.

Financeiras

Não liberação de recursos financeiros, em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28/12/2018 e
nº 27.163, de 26/06/2019, estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do
Estado.
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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).

Licitatórias

Falta de padronização dos processos licitatórios junto aos diversos órgãos de execução e controle
interno do Estado, morosidade na tramitação dos processos licitatórios.

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:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3550-Implementação de Ações Desportivas Comunitárias - Escola do Atleta
Projeto
23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
Criança / Adolescente Atendido
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

150,00
Total:

150,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1.150,00

150,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
13,04

Análise da Meta Física:
A meta física desta ação foi prejudicada, em decorrência do estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do
Estado de Roraima, determinado por meio dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho de 2019,
porém com a parceria firmada junto a Federação Roraimense de Ginástica, foi iniciado em agosto, através do Projeto Centro de Excelência
CAIXA - Jovem Promessa da Ginástica, o atendimento a 150 meninas, na faixa etária de 05 a 10 anos, com aulas regulares de ginástica
rítmica.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Atender e inserir na sociedade, através do
esporte, via escola do atleta, crianças e
adolescente.

13.04

A medida foi realizada de
forma deficiente, em
decorrência do estado de
calamidade pública, no âmbito
da administração financeira do
Estado de Roraima,
determinado por meio dos
Decretos nº 26.404-E, de 28
de dezembro de 2018 e nº
27.163, de 26 de junho de
2019, porém com a parceria
firmada junto a Federação
Roraimense de Ginástica, foi
iniciado em agosto, através do
Projeto Centro de Excelência
CAIXA - Jovem Promessa da
Ginástica, o atendimento a
150 meninas, na faixa etária
de 05 a 10 anos, com aulas
regulares de ginástica rítmica.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho de 2019, que dispõe sobre o estado
de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima, não houve execução financeira desta ação. Na
elaboração do PPA 2020-2023 verificamos que, para uma melhor adequação e utilização dos recursos públicos, esta ação foi excluída
desse programa, sendo suas atividades incorporadas à ação 2470 ¿ Mais esporte mais cidadania, no programa 085.
Ação:

2093-Cofinanciamento de Ações Sociais Descentralizadoras da Assistência
Social Básica
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Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

Atividade
23601-Fundo Estadual de Assistência Social
Projeto Apoiado
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
15,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho de 2019, que dispõe sobre o estado
de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima, esta ação não foi executada no ano de 2019.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Repasse de Pisos Estaduais da Proteção
Social Básica aos Municípios.

0

A medida não foi executada
em decorrência dos Decretos
nº 26.404-E, de 28 de
dezembro de 2018 e nº
27.163, de 26 de junho de
2019, que dispõe sobre o
estado de calamidade pública,
no âmbito da administração
financeira do Estado de
Roraima.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho de 2019, que dispõe sobre o estado
de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima, esta ação não foi executada no ano de 2019. Sendo
99,76% do seu saldo orçamentário remanejado para atender a ação 2297 deste programa.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2297-Gestão Sócio Assistencial da Proteção Social Básica
Atividade
23601-Fundo Estadual de Assistência Social
Evento Apoiado
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
2.689,00

10,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,37

Análise da Meta Física:
A meta física prevista para essa ação no ano de 2019 é de 15 eventos apoiados, conforme Revisão do PPA 2015-2019, publicada no DOE
RR nº 3165 de 23 de janeiro de 2018, pág. 102, tendo sido realizado portanto 66,67% da meta prevista, com visitas de apoio técnico em 10
municípios, ao longo do ano e também com a disponibilização de serviços funerários a 69 famílias em vulnerabilidade social, no período de
janeiro a dezembro. Devido ao atraso na aprovação e sanção da Lei Orçamentária Anual de 2019, como também as dificuldades
licitatórias e financeiras, não foi possível efetivar a ação em sua totalidade.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
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CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Apoio Técnico à Gestão da proteção Social
Básica nos Municípios.

66.67

Foram realizadas visitas
técnicas em dez municípios
para apoio técnico a gestão da
proteção social básica,
utilizando-se parte dos
recursos orçamentários
previsto na ação. As demais
visitas técnicas não foram
realizadas devido as
dificuldades financeiras em
que o Estado se encontra.

2

Apoio Técnico à Gestão do CRAS

66.67

Foram realizadas visitas
técnicas em dez municípios
para apoio técnico a gestão
dos CRAS, utilizando-se parte
dos recursos orçamentários
previsto na ação. As demais
visitas técnicas não foram
realizadas devido as
dificuldades financeiras em
que o Estado se encontra.

3

Gerir Programas, Projetos e Benefícios
Eventuais da Proteção Social Básica.

66.67

Foram realizados concessão
de Benefícios Eventuais
referentes a serviços
funerários, com a inclusão de
urnas funerárias, para atender
famílias em situação de
extrema pobreza e
vulnerabilidade social, no caso
de óbitos, como também
atendimentos de demandas
espontâneas e visitas técnicas
domiciliares.

4

Apoio Técnico aos Programas e Projetos
Intersetoriais.

100

Foram realizadas as
atividades de apoio técnico ao
Programa Intersetorial Bolsa
Família que integra a
Assistência Social, a Saúde e
a Educação, por meio das
reuniões do comitê gestor.

5

Programa Criança Feliz.

66.67

A equipe de coordenação do
programa, composta por
coordenador e multiplicador,
participou de reuniões
técnicas e capacitações em
outro estado, além de realizar
visitas técnicas a dez
municípios para
monitoramento do
funcionamento do programa,
as demais visitas técnicas não
foram realizadas em virtude
do atraso na aprovação e
sanção da Lei Orçamentária
Anual de 2019, como também
as dificuldades licitatórias.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 52,03% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados,
na aquisição de combustível, pagamento de diárias, pagamento de serviços funerários incluindo as urnas funerárias e passagens aéreas,
que possibilitaram o desenvolvimento de parte das medidas e tarefas previstas na ação de Gestão Sócio Assistencial de Proteção Social
Básica. O atraso na aprovação e sanção da Lei Orçamentária Anual de 2019, como também as dificuldades licitatórias e financeiras foram
os principais fatores que contribuíram para o percentual deficiente de execução financeira da ação.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3511-Inclusão Produtiva Para Famílias em Vulnerabilidade Social
Projeto
23601-Fundo Estadual de Assistência Social
Projeto Apoiado
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

0,00
Total:

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
345

0,00

Estado de Roraima
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
2.000,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
A meta física prevista para essa ação no ano de 2019 é de 06 projetos apoiados, conforme Revisão do PPA 2015-2019, publicada no DOE
RR nº 3165 de 23 de janeiro de 2018, pág. 103. Ressaltamos que, em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018
e nº 27.163, de 26 de junho de 2019, que dispõe sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado
de Roraima, esta ação não foi executada no de ano de 2019.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Apoiar Projetos Sócio-Produtivos para
Famílias de Baixa Renda no Entorno dos
Municípios.

0

A medida não foi executada
em decorrência dos Decretos
nº 26.404-E, de 28 de
dezembro de 2018 e nº
27.163, de 26 de junho de
2019, que dispõe sobre o
estado de calamidade pública,
no âmbito da administração
financeira do Estado de
Roraima.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho de 2019, que dispõe sobre o estado
de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima, esta ação não foi executada no ano de 2019. Na
elaboração do PPA 2020-2023 verificamos que para uma melhor adequação e utilização dos recursos públicos, esta ação foi excluída do
programa, ficando suas atividades inseridas nas demais ações.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

03-Inclusão Social
Finalístico
85-Desenvolvimento Social
Integrar Políticas Públicas para o Desenvolvimento Social
Pessoas em Situação de Risco Social
23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
INDICADORES

Descrição

Taxa de
Atendimento a
Famílias em
Vulnerabilidade
Social

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Anual

Percentual

90

90

90

Apurado
2019

71,50

Data Apuração

31/12/2019

Fórmula: Número
de pessoas
atendidas ao ano /
Número de
atendimentos
previstos ao ano X
100
Fonte:
SETRABES

Análise de Indicadores do Programa:
O indicador deste programa, tem referência apenas na ação 2217, sendo que as demais ações servem de apoio para melhoria do
atendimento as pessoas assistidas pelo Programa. Vale ressaltar, que esta ação refere-se as atividades realizadas na Rede Atenção
Especial, que possui um número regular de pessoas assistidas durante todo o ano, cadastradas na UCP, num total de 197 pessoas com
deficiência, que recebem atendimentos semanais, totalizando um quantitativo de atendimentos ao longo deste ano de 13.792, e está
relacionada também as atividades realizadas na Rede Melhor Idade, que possui um número regular de pessoas assistidas durante todo o
ano, cadastradas na rede, num total de 947 pessoas idosas, que participam de diversas oficinas ao longo do ano, totalizando um
quantitativo de atendimentos neste ano de 4.771. Na análise do indicador foi possível verificar que o índice apurado foi inferior ao previsto,
devido à não execução das demais ações do programa, como também, devido a realização parcial da ação 2217, motivadas por
dificuldades financeiras do Estado.
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 e pessoas com deficiência em nossa
população, especialmente após a crise migratória na Venezuela, aumentando a procura pelos serviços ofertados por essas políticas, fazse 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 28,39% da dotação final da LOA, referentes ao
pagamento de despesas de exercícios anteriores ¿ aquisição de gêneros alimentícios, da ação 2217, que trata da Manutenção das
Unidades Desconcentradas ¿ Rede Viva, onde são realizadas atividades físicas como hidroginástica e karatê, algumas oficinas de
artesanato e atendimentos médicos e psicossociais com os idosos cadastrados na Rede Viva Melhor Idade e com as pessoas com
deficiência cadastradas na Rede Cidadania Atenção Especial, essas atividades somente conseguiram ser executadas em 2019, devido as
parcerias firmadas com várias entidades e também por meio de doações de materiais por pessoas físicas, as demais ações do programa
não foram realizadas em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho de 2019, que
dispõe sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima.

Avaliação dos resultados:
Analisando os índices apurados, verificamos que não alcançaram o previsto, tendo em vista a não realização de algumas ações do
programa. Em relação a ação que foi realizada, de Manutenção das Redes Cidadania Atenção Especial e Melhor Idade, podemos analisar
que teve um impacto positivo junto ao público alvo, uma vez que possibilitou o atendimento de idosos e pessoas com deficiência nos
serviços ofertados pelas redes, nas áreas de saúde (especialidades médicas em geral) e pedagógicas (dança, recreação, artes plásticas,
entre outras), tendo em vista que o programa tem por objetivo a integração de políticas públicas para o Desenvolvimento Social. 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 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.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição
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Administrativas

Morosidade na tramitação de documentos, baixa capacidade operacional, capacitação insuficiente
da equipe executora, estrutura organizacional inadequada.

Orçamentárias

Remanejamento de recursos orçamentários para outros programas.

Financeiras

Não liberação de recursos financeiros, em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28/12/2018 e
nº 27.163, de 26/06/2019, estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do
Estado.

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:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2217-Manutenção das Unidades Desconcentradas - Rede Viva
Atividade
23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
Pessoa Assistida
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

1.144,00
Total:

1.144,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1.600,00

1.144,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
71,50

Análise da Meta Física:
A ação 2217 está relacionada as atividades realizadas na Rede Atenção Especial, que possui um número de usuários regular durante todo
o ano cadastrados na UCP, num total de 197 pessoas com deficiência, que recebem atendimentos semanais, totalizando um quantitativo
de atendimentos ao longo deste ano de 13.792, e está relacionada também as atividades realizadas na Rede Melhor Idade, que possui um
número de usuários regular durante todo o ano cadastrados na rede, num total de 947 pessoas idosas, que participam de diversas oficinas
e atividades ao longo do ano, totalizando um quantitativo de atendimentos neste ano de 4.771. A meta física desta ação foi realizada
parcialmente, em decorrência do estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima, determinado
por meio dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho de 2019, sendo possível manter apenas os
serviços básicos para os usuários já cadastrados nas redes. Ressaltamos, que as atividades das redes, vem sendo executadas por meio
de parcerias firmadas com várias entidades.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Serviços Socioassistenciais na Rede
Cidadania

71.5

Foram realizadas atividades
físicas como hidroginástica e
karatê, algumas oficinas de
artesanato e atendimentos
médicos e psicossociais com
os idosos cadastrados na
Rede Viva Melhor Idade e
com as pessoas com
deficiência cadastradas na
Rede Cidadania Atenção
Especial. As demais tarefas
não foram realizadas devido
as dificuldades financeiras em
que o Estado se encontra.
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2

Manutenção Unidades Desconcentradas Rede Cidadania

71.5

Foram realizadas as
atividades básicas de
manutenção das redes,
possibilitando a execução de
parte das atividades previstas
na ação. As demais tarefas
não foram realizadas devido
as dificuldades financeiras em
que o Estado se encontra.

3

Projeto Sócio Pedagógicos das Unidades
Desconcentradas

100

A duas Unidades
Desconcentradas (Rede
Melhor Idade e Rede Atenção
Especial) realizaram os seus
projetos pedagógicos em
2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 38,54% da dotação final da LOA, esses recursos foram
utilizados, para pagamento de despesas de exercícios anteriores ¿ aquisição de gêneros alimentícios. As atividades que foram executadas
nas redes neste ano, aconteceram por meio de parcerias firmadas com várias entidades e também por meio de doações de materiais por
pessoas físicas, possibilitando o desenvolvimento de parte das medidas e tarefas previstas na ação. O atraso na aprovação e sanção da
Lei Orçamentária Anual de 2019, como também as dificuldades licitatórias e financeiras, em decorrência do estado de calamidade pública,
no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima, determinado por meio dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de
2018 e nº 27.163, de 26 de junho de 2019, foram os principais fatores que contribuíram para o percentual deficiente de execução
financeira da ação. Na elaboração do PPA 2020-2023 verificamos que, para uma melhor adequação e utilização dos recursos públicos,
esta ação foi excluída, sendo suas atividades incorporadas à ação 2466 ¿ Fortalecimento da Política da Pessoa Idosa e a ação 2479 ¿
Fortalecimento da Política de Inclusão e Atenção Integral à Pessoa com Deficiência, na UO 23.603.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2347-Apoio ao Programa de Desenvolvimento Social
Atividade
23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
Unidade Atendida
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
16,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
A meta física não foi realizada, em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho de
2019, que dispõe sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima, esta ação não foi
executada no de ano de 2019.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Manutenção das coordenações de
atendimento Comunitário

0

A medida não foi executada
em decorrência dos Decretos
nº 26.404-E, de 28 de
dezembro de 2018 e nº
27.163, de 26 de junho de
2019, que dispõe sobre o
estado de calamidade pública,
no âmbito da administração
financeira do Estado de
Roraima.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Esta ação não foi executada no ano de 2019, em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26
de junho de 2019, que dispõe sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima. Na
elaboração do PPA 2020-2023 verificamos que, para uma melhor adequação e utilização dos recursos públicos, esta ação foi excluída.
Ação:

2373-Reforma de Unidades de Atendimento Comunitário
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Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

Atividade
23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
Reforma Efetuada
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
10,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
A meta física não foi realizada, em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho de
2019, que dispõe sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima, esta ação não foi
executada no de ano de 2019.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Melhorar as estruturas físicas das Unidades
de atendimento social Comunitário

0

A medida não foi executada
em decorrência dos Decretos
nº 26.404-E, de 28 de
dezembro de 2018 e nº
27.163, de 26 de junho de
2019, que dispõe sobre o
estado de calamidade pública,
no âmbito da administração
financeira do Estado de
Roraima.

2

Melhorar as estruturas físicas das Unidades
de atendimento de Proteção Social Especial.

0

A medida não foi executada
em decorrência dos Decretos
nº 26.404-E, de 28 de
dezembro de 2018 e nº
27.163, de 26 de junho de
2019, que dispõe sobre o
estado de calamidade pública,
no âmbito da administração
financeira do Estado de
Roraima.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Esta ação não foi executada no ano de 2019, em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26
de junho de 2019, que dispõe sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima. Na
elaboração do PPA 2020-2023 verificamos que para uma melhor adequação e utilização dos recursos públicos, todas as ações de
construção, reforma e aparelhamento de unidades deverão ficar agrupadas em único programa, criado para esse fim ¿ Programa 097.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3339-Construção de Unidades de Atendimento Comunitário
Projeto
23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
Unidade Construída
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
2,00

0,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00
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A meta física não foi realizada, em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho de
2019, que dispõe sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima, esta ação não foi
executada no de ano de 2019.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Construir Unidades de Atendimento Social em
Municípios

0

A medida não foi executada
em decorrência dos Decretos
nº 26.404-E, de 28 de
dezembro de 2018 e nº
27.163, de 26 de junho de
2019, que dispõe sobre o
estado de calamidade pública,
no âmbito da administração
financeira do Estado de
Roraima.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Esta ação não foi executada no ano de 2019, em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26
de junho de 2019, que dispõe sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima. Na
elaboração do PPA 2020-2023 verificamos que para uma melhor adequação e utilização dos recursos públicos, todas as ações de
construção, reforma e aparelhamento de unidades deverão ficar agrupadas em único programa, criado para esse fim ¿ Programa 097.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3469-Aparelhamento de Unidades de Atendimento Comunitário
Projeto
23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
Unidade Aparelhada
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
10,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho de 2019, que dispõe sobre o estado
de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima, esta ação não foi executada no de ano de 2019.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Aparelhar e reaparelhar as Unidades de
atendimento

0

A medida não foi executada
em decorrência dos Decretos
nº 26.404-E, de 28 de
dezembro de 2018 e nº
27.163, de 26 de junho de
2019, que dispõe sobre o
estado de calamidade pública,
no âmbito da administração
financeira do Estado de
Roraima.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Esta ação não foi executada no ano de 2019, em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26
de junho de 2019, que dispõe sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima. Na
elaboração do PPA 2020-2023 verificamos que para uma melhor adequação e utilização dos recursos públicos, todas as ações de
construção, reforma e aparelhamento de unidades deverão ficar agrupadas em único programa, criado para esse fim ¿ Programa 097.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

03-Inclusão Social
Finalístico
87-Gestão das Politicas de Etnodesenvolvimento
Promover Ações que assegurem o Crescimento e Desenvolvimento Produtivo, Cultural e Social nas
Comunidades Indígenas.
Comunidades Indígenas
27101-Secretaria de Estado do Índio
INDICADORES

Descrição

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Taxa de
Comunidades
Indígenas
Beneficiadas com
Projetos/Atividade
s

Anual

Percentual

41

60

30

Apurado
2019

117,00

Data Apuração

31/12/2019

Fórmula: Nº de
comunidades
indígenas
contempladas/tota
l de comunidades
existentes no
Estado x 100
Fonte: SEI

Análise de Indicadores do Programa:
Era notório que com a conjuntura da época, haveria um contingenciamento de liberações das despesas e dificuldade nas execuções
daquelas que seriam liberadas, neste contexto, os departamentos foram orientados a articular parcerias nas execuções de suas ações
e/ou atendimento das solicitações das comunidades indígenas.
A análise correta e a estratégica adotada pela Administração superior da SEI foi essencial no que tange ao montante das ações realizadas
por esta Secretaria no exercício de 2019, apesar da baixa execução orçamentária
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
A reestruturação da parte física e financeira da Secretaria de Estado do Índio, associada as Politicas que viabilizem a execução de ações e
projetos para os povos indígenas do Estado de Roraima

Análise da Execução Financeira:
Devido ao decreto de calamidade foi inviável as execuções dos processos licitatórios para o exercício de 2019, devido à crise econômica e
financeira, encontramos dificuldades nos procedimentos de ordem burocrática, comprometendo assim as ações previstas, suas metas
físicas e financeiras, estrutura organizacional e logística no PAT/PPA/2019. Entretanto, houve ainda execução na fonte 101 - recurso
próprio referente a aquisição de combustível, referente contrapartida de convênios.

Avaliação dos resultados:
O Programa apresentou resultados no acompanhamento e fortalecimento da produção indígena, na elaboração de projetos para fomentar
as comunidades indígenas, e foi realizado o acompanhamento da execução de convênios com órgãos federais. Entretanto alguns
departamentos encontraram dificuldades pela a falta de transporte, combustível e diárias paras os servidores realizarem os trabalhos, não
conseguimos realizar as metas programadas do PPA, o planejamento foi feito, mas não conseguimos conclui-los pelo exposto acima, os
trabalhos e viagens que conseguimos realizar foi com parcerias e contando sempre com a boa vontade do servidor.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Financeiras

Devido ao decreto de calamidade financeira foi inviável realizar as metas programadas no
planejamento.

Gerenciais

Houve demora na aprovação da LOA.

Licitatórias

Houve demora nas fases procedimentais

Orçamentárias

Houve orçamentário na fonte 108/308 ¿ Recurso Federal e 101/301 ¿ Recurso próprio

Administrativas

Devido a enormes dificuldades encontradas, não conseguimos realizar as metas programadas das
AÇÃO do PPA, concluímos as ATIVIDADES com esforço e contribuição da equipe.

Participação Social:
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Todas as atividades sempre tiveram a participação do público alvo que são os artesão, grupos culturais e comunidades indígenas
envolvidas na produção, exposição e comercialização do artesanato genuinamente indígena na geração de renda fazendo a parte social,
cultural e econômica, através de Assembleias Regionais, na qual são relacionadas as prioridades das comunidades e enviadas as
demandas para serem atendidas pela Secretaria de Estado do Índio.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:

2235-Fomento as Atividades Produtivas Auto Sustentáveis em Terras
Indígenas
Atividade
27101-Secretaria de Estado do Índio
Comunidade Indígena Atendida
Unidade

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Boa Vista

7,00

Alto Alegre

4,00

Bonfim

5,00

Normandia

16,00

São Luiz

3,00

São João da Baliza

1,00

Pacaraima

5,00

Uiramutâ

12,00

Cantá

8,00

Caroebe

4,00

Amajarí

5,00
Total:

70,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
80,00

70,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
87,50

Análise da Meta Física:
Foram realizadas visitas às 70 (setenta) comunidades da região descrita no formulário de meta física da ação, com assistência técnica
realizada pelos técnicos agrícolas e engenheiro agrônomo, com orientações sobre plantio e colheita. Além de parceria com outros órgãos
como ADERR e SEAPA proporcionaram resultados quanto ao atendimento às comunidades.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA
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% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE
PRODUÇÃO DE CULTURAS AGRÍCOLAS.

85

Realização de visitas nas
comunidades indígenas, pelos
técnicos para identificação das
necessidades e
potencialidades de cada
comunidade; Orientação
quanto ao uso correto de
máquinas e equipamentos
agrícolas; Orientação quanto
ao uso correto de defensivos e
fertilizantes agrícolas;
Orientação quanto ao uso dos
sistemas de irrigação;
Realização de capacitação
juntamente com outros
órgãos; Capacitação em
manejo bovino; Distribuição de
NPK e Calcário em parceria
com a Secretaria de
Agricultura; Mecanização de
áreas produtivas em parceria
com Prefeituras; Apoio na
pecuária, acompanhando o
projeto de bovinocultura;
Realização de Feira de
Produtos agrícolas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Houve execução na fonte 101 - recurso próprio, aquisição de combustível para doação e referente contrapartida de convênios.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2237-Articulação de Programas Sociais e Ambientais aos Povos Indígenas
Atividade
27101-Secretaria de Estado do Índio
Comunidade Indígena Atendida
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Boa Vista

7,00

Alto Alegre

2,00

Bonfim

1,00

Normandia

4,00

São João da Baliza

1,00

Pacaraima

3,00

Uiramutâ

4,00

Caroebe

1,00
Total:

23,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
120,00

23,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
19,17

Análise da Meta Física:
Análise do programa, em que foram realizadas as ações em 08 (oito) regiões e 23 (vinte e três) metas física realizada.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

APOIO NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES
SOCIAIS NAS COMUNIDADES INDÍGENAS

0

Não houve atividades
realizadas

2

ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS DE
SAÚDE E EDUCAÇÃO.

0

Não houve atividades
realizadas

3

APOIO NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES
SOCIAIS NAS COMUNIDADES INDÍGENAS

0

Não houve atividades
realizadas
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
- Visita as coordenações de saúde indígena do HGR e Coronel Mota
- Participação em reuniões do Colegiado Maruwá.
- Participação na 29ª Reunião Ordinária do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Y'ekuana.
- Visita à CASAI LESTE e Casai Yanomami
- I Simpósio de Saúde Indígena de Roraima
- Reunião com a Gerencia da Saúde Indígena da SESAU
- Reunião sobre Imigrantes Indígenas com o governo federal (Coordenação Regional da FUNAI, FUNAI/DF, MPF), Governo do estado
Setrabes e Secretaria de Estado Índio ¿ SEI
- Participação na reunião do Projeto Empreender Solidário, na comunidade indígena Vista Alegre
- Elaboramos o planejamento de cerimônia e posse da presidência e diretoria da Organização indígena SODIURR,
- Participação no evento de Entrega do Plano Estadual de Políticas Públicas para Mulher, e assinatura das representantes da Rede.
- Participação no Encontro das Lideranças Indígenas da Amazônia Brasileira, no estado do ACRE, para a construção de propostas para a
participação indígena no GCF/FT.
- 1º Gravação do Vídeo Institucional em parceria com o ZEE, da língua materna dos 10 interpretes indígenas.
- Participação no evento Estadual de Articulação de Políticas Públicas para os Povos Indígenas do Estado do Maranhão (COEPI/MA).
- Participação com palestras sobre Empreendedorismo em vários eventos.
- Participação na 29º Reunião Ordinária do Conselho Distrital.
- Reuniões com a Coordenadora do Projeto Florescer do Banco da Amazônia, sobre linha de credito produtivo orientado.
- Parceria com a Frente de Proteção Ambiental Yanomami e Y'ekuana - FPY/CR FUNAI-RR, para continuação da ação de reflorestamento
da região do Ajarani/Município de Caracaraí/ Terra Indígena
- Recepção cultural para a embaixadora do Canadá no Brasil, JENNIFER MAY que estava em sua primeira visita oficial ao Estado de
Roraima, como objetivo estreitar os vínculos.
-Participação Na Reunião Dos Núcleos Diretivo E Técnico Do Colegiado Maruwá
- Discutir projetos produtivos para terras indígenas, através de emendas parlamentar.
- Apoio aos artesãos indígenas com iniciativa de empreendedorismo apoiando, incentivando e fortalecendo a geração de renda.
-Participação no I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, para educação especial
promovido, Secretária de Educação e Desporto (SEED)
- Participação na capacitação de servidores para realização um atendimento de qualidade, eficaz e humanizado no TER.
- Participação na Plenária Estadual do Fórum Roraimense de Economia Solidaria - 2019

Ação:

2299-Promoção da Identidade Étnica e Patrimônio Sócio-Cultural dos Povos
Indígenas
Atividade
27101-Secretaria de Estado do Índio
Comunidade Indígena Atendida
Unidade

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Boa Vista

2,00

Alto Alegre

4,00

Bonfim

1,00

Normandia

4,00

Pacaraima

3,00

Uiramutâ

3,00

Cantá

3,00

Caroebe

2,00

Amajarí

2,00
Total:

24,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
30,00

24,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
80,00

Análise da Meta Física:
Participamos dos eventos e feiras culturais, com exposição e comercialização do artesanato genuinamente indígena, também participamos
em festivais gastronômicos com degustação e comercialização da culinária indígena (damorida), com objetivo de resgate, incentivo e
fortalecimento à arte, a culinária, os costumes, os saberes e as vivencias dos povos indígenas, apoiando os grupos culturais e aos
artesãos indígenas, gerando assim renda e auto sustentabilidade nas comunidades.
Participamos também com exposição e comercialização de artesanatos em eventos locais, municipais, estaduais, escolas, universidade
Estácio da Amazônia, instituto federal, Shopping Garden, Universidade Federal/RR, EXPOARRTE, Agroshow, casa da mulher Brasileira,
Setrabes, Universidade Catedral, Detur, tais como: festejos nas comunidades indígenas, dentre outros

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
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CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

APOIO À PRODUÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO
INDÍGENA.

0

Não houve atividades
realizadas

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira no programa.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

03-Inclusão Social
Finalístico
95-Proteção Integral a Criança e ao Adolescente
Garantir a proteção integral à criança e ao adolescente, conforme determina o artigo 4º do ECA
(Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8.069/93)
Crianças e adolescente autor de atos infracionais
23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
INDICADORES

Descrição

Taxa de
Atendimentos
Realizados

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Anual

Percentual

60

68

68

Apurado
2019

116,67

Data Apuração

31/12/2019

Fórmula:
Quantidade de
atendimentos
realizados ao
ano/Quantidade
de atendimentos
previstos ao ano x
100
Fonte:
SETRABES

Análise de Indicadores do Programa:
O indicador deste programa, tem referência apenas na ação 2339, porem a meta física prevista nesta ação não está adequada para o
cálculo do índice, pois o quantitativo de atendimentos realizados no ano foi de 820 adolescentes sob medida sócio educativa e a meta
física está relacionada a capacidade mínima de atendimento mensal do centro sócio educativo. Para poder mensurar o índice de 2019
fizemos uma média mensal dos atendimentos realizados durante o ano buscando obter um índice mais próximo da realidade, vale
ressaltar que a formação de facções criminosas tem aumentado a violência urbana, principalmente entre os adolescentes que são atraídos
pelo recrutamento dessas organizações criminosas, elevando o índice de crianças e adolescentes internados no sistema sócio educativo.
Outro fator relevante é o grande fluxo de imigrantes venezuelanos que entram no Estado todos os dias, tendo seus adolescentes também
vítimas desse recrutamento pelas facções. Esses fatores foram os responsáveis pela elevação do indicador.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
O Programa de Proteção Integral à Criança e ao Adolescente busca garantir a proteção integral conforme determina o artigo 4º do ECA
(Estatuto da Criança e do Adolescente ¿ Lei 8.069/93) tendo como público alvo crianças e adolescentes autores de atos infracionais. Com
o aumento do fluxo migratório aumentou também a quantidade de adolescentes recrutados pelas facções criminosas e cometendo atos
infracionais, recomenda-se a busca de estratégias para inibir esse recrutamento diminuindo o número de adolescentes em conflito com a
Lei, é necessário também buscar estratégias para reinserção social, familiar e no mercado de trabalho dos adolescentes que já se
encontram em cumprimento de medidas sócio educativas visando a não reincidência deles no sistema.

Análise da Execução Financeira:
A execução financeira do programa, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 41,89% da dotação final da LOA, referentes a realização
da ação 2339, que trata do Centro Sócio Educativo, onde são cumpridas medidas sócio educativas aos adolescentes autores de atos
infracionais. As demais despesas do programa não foram executadas devido ao atraso na aprovação e sanção da Lei Orçamentária Anual
de 2019, como também em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho de 2019, que
dispõe sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima.

Avaliação dos resultados:
Analisando os índices apurados, verificamos que ultrapassaram o previsto, devido o crescente fluxo migratório que atraiu mais
adolescentes para as facções criminosas. Entretanto, a SETRABES conseguiu manter o atendimento de forma regular, dos adolescentes
em conflito com a Lei, que estão em cumprimento de medidas socioeducativas de privação de liberdade, através de várias parcerias
firmadas com outros órgão e entidades, conseguindo realizar um trabalho educativo com os adolescentes para tentar evitar que estes
voltem a cometer atos infracionais. Na elaboração do PPA 2020-2023 verificamos que para uma melhor adequação e utilização dos
recursos públicos, não há a necessidade de existir um programa de governo específico para tratar desta proteção, uma vez que suas
ações são transversais e estão inseridas nos diversos programas já existentes executados pela SETRABES, sendo este Programa
excluído, ficando suas atividades inseridas nos demais programas.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Administrativas

Morosidade na tramitação de documentos, baixa capacidade operacional, capacitação insuficiente
da equipe executora, estrutura organizacional inadequada.

Financeiras

Não liberação de recursos financeiros, em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28/12/2018 e
nº 27.163, de 26/06/2019, estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do
Estado.
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Gerenciais

Falta de instrumentos gerenciais (sistemas informatizados e indicadores atualizados).

Participação Social:
A participação social acontece através dos Conselhos Estaduais de Assistência Social - CEAS e Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CEDCAR. 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, com a
destinação de recursos financeiros para aquisição de materiais e contratação de serviços de apoio.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:

2310-Apoio Técnico e Financeiro aos Municípios, ONGS para Execução de
Ações de Proteção a Criança e ao Adolescente
Atividade
23602-Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente
Projeto Apoiado
Unidade

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
36,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
A meta física da ação não foi realizada em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho
de 2019, que dispõe sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Apoiar projetos voltados para Proteção da
Criança e do Adolescentes

0

A medida não foi executada
em decorrência dos Decretos
nº 26.404-E, de 28 de
dezembro de 2018 e nº
27.163, de 26 de junho de
2019, que dispõe sobre o
estado de calamidade pública,
no âmbito da administração
financeira do Estado de
Roraima.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho de 2019, que dispõe sobre o estado
de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima, esta ação não foi executada no ano de 2019. Na
elaboração do PPA 2020-2023 verificamos que para uma melhor adequação e utilização dos recursos públicos, esta ação foi excluída,
sendo suas atividades incorporadas em outras ações já existentes.
Ação:

2339-Implementação de Medidas Sócio-Educativas para Adolescentes
Autores de Atos Infracionais
Atividade
23602-Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente
Pessoa Atendida
Pessoa

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta
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Estado

70,00
Total:

70,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
60,00

70,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
116,67

Análise da Meta Física:
Diante da dificuldade de mensurar como foi planejada a meta física prevista para esta ação no PPA 2015-2019, pois foi colocado um valor
numérico de "86 pessoas atendidas" por ano, que não condiz nem com a capacidade máxima de internos do CSE que é de 91
adolescentes, nem com a quantidade de atendimentos contados por adolescentes que já estavam em cumprimento de medida
socioeducativa ao final de 2018 somados aos novos adolescentes que passaram pelo CSE durante o ano de 2019, que totaliza um
quantitativo de 820, fizemos uma média do quantitativo mensal de adolescentes internados no CSE para mensurar a meta física realizada,
ficando em média 70 adolescentes em cada mês do ano. A meta física ultrapassou o previsto, devido a formação de facções criminosas
que tem aumentado a violência urbana, principalmente entre os adolescentes que são atraídos pelo recrutamento dessas organizações
criminosas, elevando o índice de crianças e adolescentes internados no sistema sócio educativo. Outro fator relevante é o grande fluxo de
imigrantes venezuelanos que entram no Estado todos os dias, tendo seus adolescentes também vítimas desse recrutamento pelas
facções.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Manutenção do Abrigo Centro Sócio Educativo
- CSE

116.67

Houve atendimento de forma
regular aos adolescentes
autores de atos infracionais
em medidas socioeducativas
de privação de liberdade,
porém a medida foi executada
através das várias parcerias
firmadas com outros órgãos e
entidades. Não sendo possível
cumprir todas as tarefas
previstas na medida, devido
ao atraso na aprovação e
sanção da LOA/2019 e em
decorrência dos Decretos nº
26.404-E, de 28 de dezembro
de 2018 e nº 27.163, de 26 de
junho de 2019, que dispõe
sobre o estado de calamidade
pública, no âmbito da
administração financeira do
Estado de Roraima.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo o percentual de 49,95% da dotação final da LOA, os recursos foram
utilizados, no pagamento de despesas com gêneros alimentícios, sendo as demais atividades prejudicadas devido ao atraso na aprovação
e sanção da Lei Orçamentária Anual de 2019 e em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26
de junho de 2019, que dispõe sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima. Porém
houve atendimento de forma regular aos adolescentes autores de atos infracionais em medidas socioeducativas de privação de liberdade,
porém a medida foi executada através das várias parcerias firmadas com outros órgãos e entidades. Na elaboração do PPA 2020-2023
verificamos que para uma melhor adequação e utilização dos recursos públicos, remanejamos esta ação para o Programa 085 Desenvolvimento Social.
Ação:

2340-Apoio Técnico e Financeiro para Projetos Complementares na Área de
Saúde e Educação
Atividade
23602-Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente
Projeto Apoiado
Unidade

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
15,00

0,00
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Análise da Meta Física:
A meta física não foi realizada em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho de
2019, que dispõe sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Financiar Projetos complementares no
atendimento da Criança e do Adolescente

0

A medida não foi executada
em decorrência dos Decretos
nº 26.404-E, de 28 de
dezembro de 2018 e nº
27.163, de 26 de junho de
2019, que dispõe sobre o
estado de calamidade pública,
no âmbito da administração
financeira do Estado de
Roraima.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho de 2019, que dispõe sobre o estado
de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima, não houve execução financeira desta ação. Na
elaboração do PPA 2020-2023 verificamos que para uma melhor adequação e utilização dos recursos públicos está excluída.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

03-Inclusão Social
Finalístico
96-Prestação da Defesa Jurídica e da Cidadania
Assegurar a Assistência Jurídica, judicial e extrajudicial, integral ao cidadão necessitado do Estado de
Roraima.
População do Estado
32101-Defensoria Pública do Estado de Roraima
INDICADORES

Descrição

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2019

Anual

Percentual

25.58

54.03

54.03

Taxa de
População
Assistida no
Estado

Apurado
2019

75,30

Data Apuração

31/12/2019

Fórmula: Número
de Assistências
Efetivadas/Popula
ção do Estado X
100
Fonte: DPE

Análise de Indicadores do Programa:
O atual indicador leva em consideração o número de atendimentos de forma geral, tais como: primeiro assistência, retornos, consultas,
audiências. Ressalta-se que levou-se em consideração apenas as atividades realizadas na área fim.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Análise da Execução Financeira:
Considerando a crescente demanda pelos serviços públicos de assistência jurídica gratuita pela população roraimense hipossuficiente fez
com que os resultados planejamento e executados obtivessem o ótimo resultado de 99,20%.
Ressalta-se ainda o impacto sofrido pela entidade com a crise migratória nos serviços demandados e consequentemente no aumento
populacional do Estado.

Avaliação dos resultados:
A efetividade do programa superou em 66,18%, entre o número de assistências previstas e o executadas. Obteve ainda o resultado de
75,30% entre o número de assistências jurídicas e a população do Estado em 2019.
Os resultados anteriormente citados foram atingidos devido a crescente demanda por assistências a população hipossuficiente de Roraima
e a crise migratória enfrentada pelo estado.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

O "congelamento" do orçamento para exercício em 2019 impactou fortemente a instituição
impedindo seu crescimento na mesma proporção dos serviços demandados.

Participação Social:
A instituição promove ações com participação social que sejam voltados para área fim, tais como: dialogo na sala de espera, palestra
contra violência com a mulher, rodas de conversas, e parcerias com organizações não governamentais.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2259-Assistência Jurídica Gratuita ao Cidadão
Atividade
32101-Defensoria Pública do Estado de Roraima
Pessoa Assistida
Pessoa
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META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

456.126,00
Total:

456.126,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada

274.478,00

456.126,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
166,18

Análise da Meta Física:
Na referida avaliação observa-se que o Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças - FIPLAN considera de forma
equivocada o número de atendimentos realizados com o número de assistências previstas como altamente deficiente quando na realidade
deve-se-ia considerar altamente eficiente tendo em vista que o valor realizado supera o valor previsto.
Na oportunidade, ressalta-se que a demanda pelos serviços de assistência jurídica tem aumentado de forma considerável pela população
roraimense bem como pelo imigrantes.
As atividades desenvolvidas por grupo foram: Ações e Acordos, Peças Processuais, Atendimentos e Visitas Prisionais nas Delegacias e
Centro Sócio Educativo, Atendimentos Prestados na Sede, Audiências e Júris Realizados, Peças Recursais, Peças Extrajudiciais, Peças
de Defesas, Sustentações Orais e Reconvenções, suas realizações foram através das Defensorias: Civil, Câmara de Conciliação,
Itinerante, Criminal, Família, Juizado da Infância e da Juventude, Juizados Especiais, Juizado Especial da Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher, CAPI, Fazenda Pública e as Defensorias dos Municípios de Alto Alegre, Bonfim, Caracaraí, Mucajaí, Pacaraima,
Rorainópolis e São Luis, onde visaram a assistência da população considerada juridicamente hipossuficientes.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Efetivação da Assistência Jurídica ao Cidadão

166.18

Assistência jurídica nas áreas:
Cível, Criminal, Câmara de
Conciliação, Defensoria
Itinerante, Chefia da Capital,
Juizado da Infância e
Juventude, Juizados
Especiais, CAPI's,
Defensorias do Interior,
Juizados de Violência
Doméstica contra mulher.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Devido ao "congelamento" do orçamento público para o execício de 2019 e a crescente demanda pelo serviços prestados, a necessidade
de se executar de forma eficiente e responsável dos recursos orçamentários refletiu no resultado percentual de 99,99%.
Ação:

2378-Operacionalização do Fundo Especial da Defensoria Pública FUNDPE/RR
Atividade
32601-Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima
Fundo Operacionalizado
Unidade

Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
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.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
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CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Suporte Administrativo da Defensoria Pública

100

Devido a insuficiência
orçamentária para executar
algumas despesas na UG:
32101, foi necessário realizar
as despesas através do
FUNDPE/RR possibilitando
assim a continuidade de
determinados serviços
prestados pela entidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O índice deficiente apresentado entre o Planejamento PPD e o Executado COFD justifica-se pela arrecadação de receitas de honorários
advocatícios inferior ao previsto. A maior parte do recursos orçamentários executados pelo Fundo deve-se a suplementação de crédito por
superávit financeiro.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

03-Inclusão Social
Gestão de Políticas Públicas
79-Gestão da Política de Saúde
Organizar em 100% a Assistência a Saúde de Forma Regionalizada e Hierarquizada no Estado.
População do Estado
20601-Fundo Estadual de Saúde

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
(SESAU) - Sem recomendações para o exercício analisado.

Análise da Execução Financeira:
(SESAU) - Embora ainda em fase preliminar de efetivação, principalmente no tocante a regionalização da saúde, avaliamos como
estratégicos os primeiros passos do programa frente a busca de resultados futuros, pois houve a criação do Grupo Condutor
Interfederativo para o Planejamento Regional Integrado - GCI/PRI.

Avaliação dos resultados:
(SESAU) - Não se constata prejuízo em termos de ação aos planos estratégicos de longo prazo.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Administrativas

(SESAU) - Sob a ótica dos municípios rotatividade de pessoal, baixo arquivos de gestões
anteriores, desempenho operacional baixo, capacitação insuficiente da equipe executora, estrutura
organizacional

Gerenciais

(SESAU) - Relativa falta de instrumentos gerenciais nos Municípios, tais como sistemas
informatizados de apoio comprometendo o planejamento local.

Participação Social:
(SESAU) - Conselho Estadual de Saúde constituído com reuniões regulares;
(SESAU) - Ouvidoria Estadual da Saúde.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2178-Formulação e Implementação da Política de Saúde
Atividade
20601-Fundo Estadual de Saúde
Município Assistido
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
15,00

13,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
86,67

Análise da Meta Física:
(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
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CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

FORTALECIMENTO DA POLÍTICA
ESTADUAL DE GESTÃO PARTICIPATIVA E
INTERFEDERATIVA DO SUS.

85

(SESAU) - Apoio da gestão
para realização de reuniões
ordinárias e extraordinárias da
Comissão Intergestores
Bipartite ¿ CIB e do Conselho
Estadual de Saúde - CES.

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.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3300-Gestão do Processo de Regionalização e Descentralização da Saúde
Projeto
20601-Fundo Estadual de Saúde
Município Apoiado
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
15,00

13,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
86,67

Análise da Meta Física:
(SESAU) - Criação do Grupo Condutor Interfederativo para o Planejamento Regional Integrado - GCI/PRI.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

IMPLEMENTAÇÃO DE APOIO A GESTÃO
REGIONALIZADA E INTEGRADA PARA
CONSTRUÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS
INTERGESTORAS.

80

(SESAU) - Criação do Grupo
Condutor Interfederativo para
o Planejamento Regional
Integrado - GCI/PRI.

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 para
as unidades de saúde.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2019
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

03-Inclusão Social
Gestão de Políticas Públicas
93-Gestão das Políticas de Trabalho, Combate a Fome, Habitação e da Assistência Social
Coordenar, planejar, monitorar, avaliar e implementar políticas de Assistência Social.
População do Estado
23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
O Programa de Gestão das Políticas de Trabalho, Combate à Fome, Habitação e da Assistência Social, busca atender famílias em
vulnerabilidade e risco social, como também mulheres vítimas de violência, 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 6,51% da dotação final da LOA, referentes a realização
das ações 2317, que trata da gestão solidária, onde são realizadas as manutenções dos conselhos, fundos e comissões vinculados a
SETRABES, como também dos eventos realizados e apoiados por esta secretaria, sendo gastos os recursos no pagamento de despesas
com palcos e tendas, pagamento de passagens aéreas e pagamento de diárias; ação 2436, que trata do enfrentamento da violência contra
a mulher, onde foram realizadas as Campanhas: Casa da Mulher Brasileira, com o atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica,
e Unidades Móveis de enfrentamento à violência contra a mulher do campo e da floresta, onde são oferecidos diversos serviços à mulher,
sendo gastos os recursos no pagamento de despesas com serviços terceirizados de limpeza e conservação predial, despesas com energia
elétrica e água, despesas com locação de veículos e despesas com o fornecimento de alimentação pronta; e a ação 2346, que refere-se a
implementação do SUAS, onde foram realizadas visitas de apoio técnico em 10 municípios para acompanhamento da gestão do programa
Bolsa Família, 06 cursos do programa CAPACITASUAS para servidores estaduais, municipais e conselheiros que atuam no SUAS, visitas
técnicas em 13 municípios para diagnóstico da atual situação dos municípios com relação aos serviços prestados na Assistência Social e
capacitações e participação de servidores e gestores em reuniões em outros estados, sendo gastos os recursos no pagamento de
despesas com passagens aéreas, pagamento de diárias, aquisição de material gráfico e serviços de coffee break. A demais despesas do
programa não foram executadas devido ao atraso na aprovação e sanção da Lei Orçamentária Anual de 2019 e as dificuldades licitatórias,
como também em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho de 2019, que dispõe
sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima.

Avaliação dos resultados:
Analisando os resultados do programa, verificamos que não alcançaram as metas previstas, tendo em vista a impossibilidade de realizar
algumas medidas e tarefas. Em relação ao impacto junto ao público alvo, podemos analisar que foram positivos, tendo em vista que foi
possível fazer um alinhamento com os municípios para melhorias no planejamento de 2020, também foi possível apoiar diversos eventos
onde a população vulnerável pode ser orientada e atendida. 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
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.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Administrativas

Morosidade na tramitação de documentos, baixa capacidade operacional, capacitação insuficiente
da equipe executora, estrutura organizacional inadequada.

Financeiras

Não liberação de recursos financeiros, em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28/12/2018 e
nº 27.163, de 26/06/2019, estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do
Estado.

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).

Licitatórias

Falta de padronização dos processos licitatórios junto aos diversos órgãos de execução e controle
interno do Estado, morosidade na tramitação dos processos licitatórios.

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,
esportivas e de enfrentamento a violência contra a mulher.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
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Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2317-Gestão Solidária
Atividade
23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
Evento Apoiado
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

46,00
Total:

46,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
60,00

46,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
76,67

Análise da Meta Física:
A meta física foi realizada parcialmente, não sendo possível cumprir todas as atividades previstas para a ação, devido ao estado de
calamidade financeira pelo qual o Estado de Roraima está passando, conforme dispõe os Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de
2018 e nº 27.163, de 26 de junho de 2019.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Manutenção de Conselhos Estaduais

43.03

Foi prestado apoio técnico e
financeiro aos conselhos para
manutenção de suas
atividades anuais.

2

Manutenção de Fundo

100

Foi prestado apoio técnico e
financeiro para manutenção
dos fundos.

3

Manutenção de Comissões

100

Foi prestado apoio técnico às
comissões para manutenção
de suas atividades.

4

Representação do Gabinete da Secretária e
Secretária Adjunta

76.67

Houve participação da
secretária titular e secretário
adjunto em quarenta e seis
eventos desta secretaria,
apoiados pelo gabinete.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 43,03% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados,
no pagamento de despesas com palcos e tendas, pagamento de passagens aéreas e pagamento de diárias, que possibilitaram o
desenvolvimento de parte das atividades previstas na ação. O atraso na aprovação e sanção da Lei Orçamentária Anual de 2019, como
também as dificuldades licitatórias e financeiras, em decorrência dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26
de junho de 2019, que dispõe sobre o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima, foram
os principais fatores que contribuíram para o percentual deficiente de execução financeira da ação. Na elaboração do PPA 2020-2023
verificamos que para uma melhor adequação e utilização dos recursos públicos, não há necessidade de continuação desta ação,
passando suas atividades a serem incorporadas em outras ações deste programa.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2343-Fortalecimento das Ações de Planejamento e Controles
Atividade
23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
Evento Apoiado
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
5,00

2,00
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
40,00

Estado de Roraima
Análise da Meta Física:
A meta física desta ação foi realizada parcialmente, em decorrência do estado de calamidade pública, no âmbito da administração
financeira do Estado de Roraima, determinado por meio dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de
junho de 2019, sendo realizadas as medidas relativas ao planejamento da secretaria, como Relatório Anual de Gestão e Elaboração do
PPA 2020-2023.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

2

2 - Implementação do Sistema de
Monitoramento, Avaliação e Gestão da
Informação - CMAGI

0

Não houve realização de
tarefas.

3

3 - Serviços desenvolvidos pela Consultoria,
Planejamento e Orçamento.

40

Foram realizadas as tarefas
referentes ao planejamento da
secretaria, como Relatório
Anual de Gestão e Elaboração
do PPA 2020-2023.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira desta ação devido ao estado de calamidade financeira pelo qual o Estado de Roraima está passando,
conforme dispõe os Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho de 2019. Ficando prejudicadas a
medida relacionada a implementação do Sistema de Monitoramento, Avaliação e Gestão da Informação, como também parte da medida
de planejamento, não sendo possível prestar apoio técnico aos municípios.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2436-Promoção da Igualdade e Enfrentamento da Violência contra a Mulher
Atividade
23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
Campanhas Realizada
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
4,00

2,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
50,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi executada parcialmente com a realização das Campanhas: Casa da Mulher Brasileira, com o atendimento de 2.796 (duas
mil setecentas e noventa e seis) mulheres, que buscaram os atendimentos/serviços oferecidos pela Casa - por demanda espontânea ou
conduzidas pela Polícia Militar; e Unidades Móveis de enfrentamento à violência contra a mulher do campo e da floresta, onde foram
atendidas 11.958 (onze mil novecentas e cinquenta e oito) pessoas nas diversas atividades relacionadas a essa campanha. Não sendo
possível cumprir todas as atividades previstas para a ação, devido ao atraso na aprovação e sanção da Lei Orçamentária Anual de 2019 e
dificuldades nos processos licitatórios.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA
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% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

Promoção da igualdade e enfrentamento a
violência contra a mulher

50

Foram realizadas as
Campanhas: "Casa da Mulher
Brasileira", com o atendimento
de 2.796 (duas mil setecentas
e noventa e seis) mulheres,
que buscaram os serviços
oferecidos pela Casa - por
demanda espontânea ou
conduzidas pela Polícia
Militar; e "Unidades Móveis de
enfrentamento à violência
contra a mulher do campo e
da floresta", onde foram
atendidas 11.958 (onze mil
novecentas e cinquenta e oito)
pessoas nas diversas
atividades relacionadas a essa
campanha. Não sendo
possível cumprir todas as
tarefas previstas na medida,
devido ao atraso na
aprovação e sanção da
LOA/2019 e dificuldades nos
processos licitatórios.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 4,95% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados,
no pagamento de despesas com serviços terceirizados de limpeza e conservação predial, despesas com energia elétrica e água, despesas
com locação de veículos, despesas com o fornecimento de alimentação pronta, que possibilitaram o desenvolvimento de parte das
atividades previstas na ação, sendo as demais atividades prejudicadas devido ao atraso na aprovação e sanção da Lei Orçamentária
Anual de 2019 e dificuldades nos processos licitatórios. Na elaboração do PPA 2020-2023 verificamos que para uma melhor adequação e
utilização dos recursos públicos, remanejamos esta ação para o Programa 085 ¿ Desenvolvimento Social.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2346-Implementação do Sistema Único da Assistência Social
Atividade
23601-Fundo Estadual de Assistência Social
Evento Apoiado
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
15,00

10,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
66,67

Análise da Meta Física:
A meta física foi realizada parcialmente, não sendo possível cumprir todas as atividades previstas para a ação, foram realizadas visitas de
apoio técnico em 10 municípios para acompanhamento da gestão do programa Bolsa Família, foram realizados 06 cursos do programa
CAPACITASUAS para servidores estaduais, municipais e conselheiros que atuam no SUAS, foram realizadas visitas técnicas em 13
municípios para diagnóstico da atual situação dos municípios com relação aos serviços prestados na Assistência Social, visando o
aprimoramento da gestão, foram realizadas ainda, capacitações e participação de servidores e gestores em reuniões em outros estados,
as demais atividades não foram executadas devido ao atraso na aprovação e sanção da Lei Orçamentária Anual de 2019, como também
as dificuldades licitatórias e financeiras.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

369

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

Aprimoramento da Gestão do SUAS

66.67

A medida foi executada
parcialmente com realização
de visitas técnicas em 13
municípios para diagnóstico
da atual situação dos
municípios com relação aos
serviços prestados na
Assistência Social, visando o
aprimoramento da gestão e
também com a participação de
gestores em reuniões e
capacitações em outros
estados, as demais tarefas
não foram executadas devido
ao atraso na aprovação e
sanção da Lei Orçamentária
Anual de 2019, como também
as dificuldades licitatórias e
financeiras.

2

Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro

66.67

A medida foi executada
parcialmente com realização
de visitas de apoio técnico em
10 municípios para
acompanhamento da gestão
do programa Bolsa Família, as
demais tarefas não foram
executadas devido ao atraso
na aprovação e sanção da Lei
Orçamentária Anual de 2019,
como também as dificuldades
licitatórias e financeiras.

3

Execução do Plano Estadual do Sistema
Único de Assistência Social

66.67

A medida foi executada
parcialmente devido ao atraso
na aprovação e sanção da Lei
Orçamentária Anual de 2019,
como também as dificuldades
licitatórias e financeiras.

4

Desenvolvimento das Ações do Núcleo de
Educação Permanente - NUEP.

66.67

A medida foi executada
parcialmente com realização
de seis cursos do programa
CAPACITASUAS para
servidores estaduais,
municipais e conselheiros que
atuam no SUAS, as demais
tarefas não foram executadas
devido ao atraso na
aprovação e sanção da Lei
Orçamentária Anual de 2019,
como também as dificuldades
licitatórias e financeiras.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 13,26% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados,
no pagamento de despesas com passagens aéreas, pagamento de diárias, aquisição de material gráfico e serviços de coffee break, que
possibilitaram o desenvolvimento de parte das atividades previstas na ação, sendo as demais atividades prejudicadas devido ao atraso na
aprovação e sanção da Lei Orçamentária Anual de 2019, dificuldades nos processos licitatórios e dificuldades financeiras, em decorrência
dos Decretos nº 26.404-E, de 28 de dezembro de 2018 e nº 27.163, de 26 de junho de 2019, que dispõe sobre o estado de calamidade
pública, no âmbito da administração financeira do Estado de Roraima, ressaltamos ainda, que a previsão de recursos federais feitas no
PAT, não foi efetivada em razão de contingenciamento de recursos do governo federal. Na elaboração do PPA 2020-2023 verificamos que
para uma melhor adequação e utilização dos recursos públicos, esta ação foi excluída do programa, ficando suas atividades inseridas nas
demais ações.

370

Relatório Anual de Avaliação - Plano Plurianual 2016-2019
Exercício 2019

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA

Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento - SEPLAN
Marcos Jorge de Lima
Secretaria Adjunta de Estado do Planejamento e Desenvolvimento - SEPLAN
Diego Prandino Alves
Coordenadoria Geral de Planejamento Estratégico - COGEPE
Tatiane Rodrigues Bezerra
Divisão de Acompanhamento e Avaliação - DIAA
Ilta de Maria Figueirêdo da Silva
Divisão de Planejamento - DIPLAN
Maria Inês Damaceno da Silva
Divisão de Normatização - DICON
Jorge Romeu Freitas Miranda
Equipe Técnica Responsável pela Elaboração
Agamenon Castelo Branco
Antônio da Silva Magalhães
Carmen Benedita Pastana da Penha
Madalena Souza Cruz
Sâmara Magalhães Amoras

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Rua Coronel Pinto, 267 - Centro - Boa Vista/RR - Brasil - CEP: 69.301-150
Fone: 98104-8061 (GAB) – 095 2121-2527 / 2121-2529
seplanrr@outlook.com www.seplan.rr.gov.br

