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De acordo com a determinação contida no & 1º do art. 11 da Lei nº 1.370, de 15 de Janeiro
de 2020, que institui o Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, a avaliação do PPA é um procedimento
anual utilizado para a aferição dos resultados e da aplicação dos recursos, segundo os critérios de
eficiência, eficácia e efetividade, a partir da implementação das políticas públicas traduzidas nos
programas. A avaliação permite o aperfeiçoamento do Plano Plurianual e o alcance dos objetivos
estratégicos do governo.
A avaliação desempenha um papel central no modelo de gestão, e sua ausência
geralmente leva a um gasto ineficiente e, consequentemente, ao desperdício de recursos
públicos. A avaliação é processo dinâmico e sua execução envolve todos os órgãos do governo,
além de ser uma prática que agrega transparência à Administração Pública.
A avaliação aumenta a transparência da ação de governo, mediante a prestação de contas
à sociedade sobre o desempenho dos programas, auxilia e aprimora a gestão, bem como promove
o aprendizado em consonância com os princípios constitucionais, num modelo de competência,
responsabilidade profissional e razoabilidade.
Mas do que assegurar a conformidade legal de procedimentos ou medir a capacidade da
execução dos programas de governo, avaliar significa comparar o esforço realizado com a
satisfação do público alvo conectando os programas com as demandas da sociedade.

Diego Prandino Alves
Secretário de Estado do Planejamento e Orçamento
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O Relatório Anual de Avaliação do Plano Plurianual 2020-2023, exercício 2021, foi
produzido a partir do acompanhamento dos resultados obtidos a partir da implementação das
políticas públicas traduzidas nos programas do plano vigente, trazendo um demonstrativo das
realizações nesse período do ciclo do PPA.
Este relatório permitirá tanto à administração governamental, quanto ao cidadão,
acompanhar a evolução das metas correspondentes nos programas avaliados, reforçando o
modelo de gestão por resultados e a transparência das ações governamentais. É produto do
trabalho realizado em conjunto pelos atores diretamente envolvidos na construção coletiva das
informações a cerca das análises da execução de sua programação anual.
A metodologia e as orientações utilizadas para a elaboração da Avaliação foram definidas
pela

SEPLAN

e

encontram-se

dispostas

em

Manuais,

no

endereço

eletrônico

www.seplan.rr.gov.br, por meio do Módulo de Avaliação oriundas do Sistema FIPLAN, ferramenta
que permite a elaboração e o acompanhamento do PPA e que registra a execução orçamentária
dos instrumentos de planejamento.
Nesse foco as análises decorrentes dos relatos realizados em conjunto pelos atores
diretamente envolvidos no processo de avaliação permitem a elaboração de relatórios que
demonstram os resultados da execução dos programas de forma consolidado, com vistas a
subsidiar a revisão dos planos e a orientar os tomadores de decisão quanto à necessidade de
correções e de identificação de ajustes, de forma que possam atuar de forma proativa na
superação dos gargalos existentes à execução do PPA.
Para ser eficiente, a avaliação precisa ser internalizada como um processo que promove a
aprendizagem na organização e deve ser sustentada pelo desenvolvimento de uma cultura de
aperfeiçoamento contínuo. Sem isso, a avaliação corre o risco de se tornar um exercício
irrelevante e burocrático.
Neste relatório, foram feitas as análises de todos os programas e ações previstos no Plano
Plurianual para o exercício de 2021, resultantes da execução das políticas públicas que assumem
SEPLAN/CGMOA
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peculiaridades específicas de cada órgão setorial. O objetivo é facilitar a compreensão e prestar
contas à sociedade, permitindo que os resultados futuros estejam devidamente alinhados com a
orientação estratégica de Governo.

SEPLAN/CGMOA
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A avaliação do PPA quanto à eficiência e eficácia é normatizada por vários diplomas legais
específicos. As Constituições Federal e Estadual prevêem a avaliação do cumprimento das metas
previstas no PPA, bem como a execução dos programas governamentais:
A avaliação do resultado dos programas governamentais tem amparo legal na Constituição
Federal/88 no artigo 74. Esses dois incisos citam que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de
governo e dos orçamentos da união e do estado, respectivamente e,
II– comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades das administrações federal e
estadual.

Os artigos 112 e 113 da Constituição Estadual demonstram de forma ainda mais clara as
relações de compromissos entre o PPA, LDO, LOA e de seus créditos adicionais.
Art. 112. Os princípios norteadores do art. 165 da Constituição Federal serão obedecidos pelo
Estado no estabelecimento de suas Diretrizes Orçamentárias, bem como o Plano Plurianual e os
Orçamentos Anuais.
Art. 113. Os Projetos de Lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao
Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais, bem como suas emendas, serão apreciados pela
Assembleia Legislativa, na forma do Regimento Interno.

Além das Constituições, pode-se destacar o Decreto Federal nº 2.829/1998, que determina
que avaliações anuais do PPA devam ser realizadas a fim de contemplar três dimensões principais:
i) os objetivos estratégicos do governo;
ii) o resultado do desempenho dos programas, principalmente no que se refere aos resultados
físicos e financeiros; e
iii) o grau de satisfação da sociedade em relação a bens e serviços ofertados pelo poder público, a
serem medidos, quando possível, no âmbito das unidades responsáveis pela execução dos
programas.

SEPLAN/CGMOA
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Para a realização desta avaliação, os procedimentos normativos utilizados estão citados na
Lei nº 1.370, de 15 de Janeiro de 2020, que institui o Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, no art. 11
e seus respectivos parágrafos:
Art. 11. O Plano Plurianual será anualmente avaliado.
§ 1º O Poder Executivo enviará à Assembleia Legislativa, até o dia 15 de abril de cada exercício,
relatório de avaliação dos programas e metas estabelecidos no Plano Plurianual.
§ 2º A avaliação do Plano Plurianual referida no caput deste artigo será coordenada pela
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento, que expedirá normas e instruções
sobre tal processo.

Cabe à Secretaria de Planejamento e Orçamento, como Órgão Central do Sistema de
Planejamento e Orçamento, a coordenação, orientação, acompanhamento e avaliação da
execução física das ações de governo que são apresentadas pelos Órgãos Setoriais e Unidades
Orçamentárias que integram a estrutura orçamentária estadual, inclusive as entidades da
Administração Direta, Indireta, Fundos, os Órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e demais
Órgãos autônomos.

SEPLAN/CGMOA
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O Planejamento Governamental é uma ferramenta central no caminho de escolhas dos
bens e dos serviços públicos ofertados à sociedade e essencial em um contexto que demanda a
implantação de mecanismos capazes de dar continuidade ao necessário desenvolvimento
socioeconômico, no âmbito de cada política pública.
A integração da avaliação ao ciclo de gestão possibilita não só o uso das informações para o
aprimoramento do alcance do resultado como também a obtenção de maior harmonia entre os
programas em todas as fases do processo do planejamento.
O PPA tem duração de quatro anos, começando no início do segundo ano do mandato do
chefe do Poder Executivo e terminando no fim do primeiro ano de seu sucessor, de modo que haja
continuidade do processo de planejamento. Embora seja elaborado quadrienalmente, é avaliado e
revisto anualmente, proporcionando a flexibilidade necessária ao enfrentamento de novos
problemas e demandas.
O ciclo de gestão compreende quatro fases, a saber: elaboração, execução, avaliação e
revisão do PPA (Fig. 1). Cada uma destas fases possui objetivos próprios que, uma vez conjugados,
devem permitir que a estratégia de governo traçada fosse atingida.

Figura 1

SEPLAN/CGMOA
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1. ELABORAÇÃO: construção da base estratégica e definição dos Programas e ações;
2. EXECUÇÃO: operacionalização do Plano aprovado pelo Legislativo, com recursos dos
orçamentos anuais;
3. AVALIAÇÃO: acompanhamento dos resultados pretendidos com o PPA e do processo
utilizado para alcançá-los;
4. REVISÃO: adequação do Plano às mudanças internas e externas da conjuntura política,
social e econômica, pela alteração, exclusão ou inclusão de programas e ações.
A Avaliação do PPA se correlaciona com as diversas etapas do planejamento, constituindose uma das peças básicas do ciclo de gestão da programação, sob a perspectiva de médio prazo.
Todo o processo é iniciado a partir da identificação de um problema ou demanda da sociedade.
O processo de avaliação do PPA é uma das etapas mais importantes do ciclo de gestão do
Governo. Trata-se de um procedimento anual utilizado para a obtenção e análise de informações
destinadas à tomada de decisões acerca das políticas, programas e ações.
No ciclo de gestão, a revisão sucede a avaliação dos programas. Seus resultados
contribuem para a realização de cada um desses processos, tornando mais consistente a alocação
de recursos públicos aos bens e serviços demandados pela sociedade.
A consolidação da cultura da avaliação depende de três fatores: em primeiro lugar, do êxito
em transformar os resultados da Avaliação Anual em melhoria efetiva da gestão dos programas e
do Plano; em segundo, da qualidade, confiabilidade, pertinência e tempestividade das avaliações,
de modo a assegurar que a revisão dos programas, do Plano e a elaboração dos Orçamentos
redundem, de fato, na melhoria da qualidade de vida da população, e; por último, depende da
amplitude alcançada pelo processo de avaliação, que deverá envolver todos os que, direta ou
indiretamente, executam as ações do Plano.

SEPLAN/CGMOA
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Como uma das etapas mais importante do Ciclo de gestão, o processo de avaliação visa à
dinamização da gestão pública, devendo subsidiar a tomada de decisão em termos de política de
desenvolvimento e assegurar um processo de aperfeiçoamento dos programas do plano sob a
perspectiva dos resultados para a sociedade.
A avaliação está intrinsecamente ligada ao ato de aferição do desempenho e da
materialização das metas definidas no plano, com o objetivo de alterar a realidade vigente e de
solucionar os problemas de parcela da sociedade. Não possui função punitiva, mas sim de verificar
em que medida os objetivos propostos estão sendo atingidos, podendo até atribuir a emissão de
julgamento ou juízo de valor.
Trata-se da análise dos resultados obtidos da aplicação dos recursos, à luz da orientação
estratégica, voltadas à identificação de entraves e proposição de soluções pactuadas entre os
gestores, baseada na execução programática e os principais indicadores de resultados.
O sucesso do processo avaliativo depende da participação interessada e consciente dos
envolvidos na construção coletiva das informações que irão compor a avaliação da execução de
sua programação anual.
O Relatório Anual de Avaliação é produto do trabalho realizado em conjunto pelos atores
diretamente envolvidos no processo, que tem total responsabilidade pelas informações
apresentadas.
Neste processo, a avaliação compreende as atividades coordenadas pela Secretaria de
Estado de Planejamento e Orçamento – SEPLAN/CGMOA, onde é realizada a consolidação da
análise e interpretação dos dados e informações sobre a implementação dos programas do Plano
Plurianual, obtidas junto aos órgãos executores. Esse processo foi conduzido de forma
sistematizada por meio de critérios e metodologia definidos no Manual Técnico de Avaliação, em
três etapas, a saber:
a) 1ª etapa: levantamento de Informações e Análises;
b) 2ª etapa: alimentação do FIPLAN;

SEPLAN/CGMOA
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c) 3ª etapa: consolidação das Avaliações setoriais, tendo como produto a Elaboração do
Relatório Anual de Avaliação do Plano.

1ª Etapa
SETORIAIS

2ª Etapa

Avaliação e Análises SETORIAIS
de:
Alimentação do
Sistema - FIPLAN
Programas
Indicadores e
Ações

3ª Etapa
SEPLAN
Consolidação das
Avaliações Setoriais

Produto Final
RELATÓRIO
DE
AVALIAÇÃO
DO PPA

Figura 2

O processo da avaliação dos programas no ciclo de gestão é, portanto, relevante para
consolidar a modernização do Estado, gerando subsídios para que as metas futuras sejam
desenhadas e alinhadas com o objetivo desejado, observando sua localização espacial e o
horizonte temporal de seu alcance.
Um dos interesses relevantes deste processo seria também a promoção da aprendizagem
organizacional das instituições públicas sobre suas atividades, a tomada de decisão sobre a
continuidade ou não dos programas e, ainda, a transparência, qualidade e accountability na
gestão dos recursos públicos (responsabilização dos gestores por decisões e ações
implementadas).
Entre outros desafios da avaliação está a coleta de informações e a dificuldade de analisar
o impacto dos programas devido à baixa quantidade e qualidade dos dados fornecidos pelas
setoriais.
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.

SEPLAN/CGMOA
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Para apresentar o resultado desta avaliação, houve a preocupação em demonstrar todos os
aspectos que estão sendo analisados. O objeto da avaliação é o Plano Plurianual e seus programas,
sendo, portanto, importante a definição prévia destes componentes e de seus principais
conceitos.
Os planos são usualmente concebidos como um agregado de ações articuladas e
complementares com vistas ao alcance dos objetivos almejados. As ações podem ser ordenadas
de diversas maneiras em um plano. No caso do PPA, estão organizadas sob a forma de programas,
que são definidos como um instrumento de organização da ação governamental visando à
concretização dos objetivos pretendidos.

I - PROGRAMA
É um conjunto articulado de ações do governo (bens e serviços), quantificadas no tempo
por metas e que tem por objetivo dar maior visibilidade aos resultados e benefícios gerados para a
sociedade, garantindo transparência e objetividade à aplicação dos recursos públicos.
Os Programas do PPA são elemento de integração entre o planejamento, o orçamento e a
gestão e para a orientação desse processo. Quando se trata de avaliação de políticas públicas, os
objetivos e missão do programa devem ser um ponto de referência, bem como ter uma base
teórica consistente.
Os programas compõem-se de atividades de natureza continuada e projetos de prazo prédeterminado que, de forma complementar e integrada, contribuem para a solução de um
problema ou para o atendimento de uma demanda da sociedade.
Os resultados das análises e avaliações aqui efetuadas são resultantes da execução das
políticas públicas, dos programas e de suas respectivas ações, que assumem peculiaridades
específicas de cada órgão setorial.
Os programs podem ser classificados da seguinte forma: Finalísticos, Gestão de Políticas
Públicas e de Serviço ao Estado.

SEPLAN/CGMOA
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1- Programas Quanto ao Tipo
No exercício 2021, foram avaliados 54 programas, distribuídos da seguinte maneira: 41
programas finalísticos (aqueles dos quais resultam bens e serviços ofertados diretamente à
sociedade); 8 programas de gestão de políticas públicas (aqueles que compreendem as ações de
gestão do governo, relacionados a formulação, coordenação, supervisão, avaliação e divulgação
de políticas públicas); e 5 programas de serviços ao Estado (aqueles programas que ofertam bens
e serviços diretamente ao Estado, por instituições criadas para esse fim). Vide Quadro 1:

QUADRO 1 – PROGRAMAS QUANTO AO TIPO
Tipos de Programa

Quantidade

%

Finalístico

41

76

Gestão de Políticas Públicas

08

15

Serviços ao Estado

05

09

Total

54

100

FONTE: SEPLAN/CGMOA

GRÁFICO 1 - PERCENTUAL DE PROGRAMA QUANTO AO TIPO
PERCENTUAL DE PROGRAMA QUANTO AO TIPO
9
15

76

Finalístico

Gestão de Políticas Públicas

Serviços ao Estado

FONTE: SEPLAN/CGMOA

2-

Programas Quanto à Dimensão Estratégica:

Os programas foram agrupados de maneira que evidenciassem as Dimensões Estratégicas
do Plano Plurianual, demonstrando assim, o conjunto de esforços estratégicos da ação de Governo
SEPLAN/CGMOA
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com vistas a uma avaliação mais apurada dos impactos e resultados alcançados. Estão
classificados conforme demonstrado no Quadro 2:
a) Eficiência e Transparência na Gestão Pública – dimensão composta por 17 programas,
que têm como objetivo reestruturar a máquina administrativa, possibilitando maior eficiência do
Estado e seu direcionamento para condição de estimulador e promotor do processo de
desenvolvimento, bem como de garantidor de marcos regulatórios e da sustentabilidade das
políticas públicas;
b) Crescimento Sustentável – dimensão composta por 15 programas, que visam à sintonia
do desenvolvimento sustentável nos seus pilares;
c) Inclusão Social – dimensão composta por 22 programas, incluídos aqueles relacionados à
educação, à qualificação profissional, à consolidação da cidadania, ao conhecimento e à garantia
dos direitos fundamentais, bem como à facilitação do acesso ao emprego.

QUADRO 2 - PROGRAMAS QUANTO À DIMENSÃO
Programas Quanto à Dimensão

Quantidade

%

Eficiência e Transparência na Gestão Pública

17

31

Crescimento Sustentável

15

28

Inclusão Social

22

41

Total

54

100

FONTE: SEPLAN/CGMOA

GRÁFICO 2 - PERCENTUAL DE PROGRAMAS QUANTO À DIMENSÃO
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Quando o programa possui todas as suas ações executadas por apenas uma Unidade
Orçamentária, são denominados de Setoriais e quando as ações são desenvolvidas por mais de um
órgão, são chamados de Multissetoriais.

QUADRO 3 - PROGRAMAS QUANTO À ABRANGÊNCIA
Programas Quanto à Abrangência

Quantidade

%

Setoriais

37

69

Multissetoriais

17

31

Total

54

100

FONTE: SEPLAN/CGMOA

GRÁFICO 3 - PERCENTUAL DE PROGRAMAS QUANTO À ABRANGÊNCIA
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II - INDICADORES
Os indicadores são os instrumentos de mensuração que quantificam a situação que o
programa tem por fim modificar, de modo a explicitar o critério de avaliação do resultado
alcançado face ao objetivo proposto.
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O uso de indicadores nas políticas públicas é tradicionalmente vinculado à avaliação, no
entanto, estes são de grande utilidade durante todo o seu ciclo do programa, a começar pela
concepção.
De acordo com a metodologia, os indicadores são considerados obrigatórios nos Programas
Finalísticos e nos de Serviços ao Estado. Vale lembrar que existem Programas com mais de um
indicador. O Plano possui 59 indicadores, dos quais 55 foram apurados em 2021, representando
93% do total.
A disponibilidade de indicadores relevantes e confiáveis potencializa as chances de sucesso
do processo de formulação e implementação de políticas públicas, permitindo avaliações dos
resultados do programa de forma mais abrangente e mais aderentes a realidade
Nesse contexto, os indicadores apresentam-se como uma forma objetiva de apurar os
resultados anuais dos programas, pois são peças-chave na engrenagem do Plano Plurianual. Nesse
quadro, incluem-se os indicadores de todos os programas do PPA:

QUADRO 4 - INDICADORES
Indicadores
Total de Indicadores Previsto no PPA
Indicadores apurados

Quantidade
59
55

Programas com indicadores apurados acima do previsto

31

Programas com indicadores apurados abaixo do previsto

19

Programas com indicadores apurados dentro do esperado

05

Indicadores não apurados
Total de Programas
Programas com indicadores

04
54
46

Programas com indicadores apurados

43

Programas sem indicadores apurados

03

Programas sem indicadores

08

FONTE: SEPLAN/CGMOA
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GRÁFICO 4 - INDICADORES
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III – RESTRIÇÕES
São fatores que dificultam ou impedem a execução dos programas, sinalizando a
necessidade de intervenção.
Cada programa foi avaliado de modo que demonstrasse o que mudou com relação ao
problema para o qual o programa estava orientado para resolver. Para isso, além do indicador,
foram solicitadas informações quanto às dificuldades ou não para a execução do programa.
De acordo com as informações enviadas pelas setoriais, verificamos que apenas 42
programas apresentaram algum tipo de restrição, alguns com mais de um tipo. Em 2021 as
restrições se concentraram nas dificuldades relacionadas a licitação,nas questões administrativas e
no contingenciamento orçamentário. Nesta avaliação foram destacadas um total de 202 restrições
entre todos os programas implementados, conforme elencadas no Quadro 5.
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QUADRO 5 - RESTRICÕES IDENTIFICADAS NOS 54 PROGRAMAS
Restrições

Quantidade

%

Ambientais

10

4,95

Auditorias

02

0,99

Judiciais

05

2,48

Outras

16

7,92

Gerenciais

15

7,43

Técnicas

21

10,40

Tecnológicas

19

9,41

Licitatórias

21

10,40

Administrativa

41

20,30

Financeiras

18

8,91

Orçamentárias

34

16,83

TOTAL

202

100,00

FONTE: SEPLAN/CGMOA

GRÁFICO 5- RESTRIÇÕES
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IV - ANÁLISE DOS RESULTADOS DA EXECUÇÃO FÍSICA DOS PROGRAMAS
A análise do resultado dos programas é um referencial para o aperfeiçoamento da atuação
do Governo e da aplicação de seus recursos humanos, materiais, logísticos, financeiros, entre
outros. Permite que estes elementos sejam apurados em tempo hábil, para rever, se for o caso, a
alocação dos recursos, por meio da revisão ou da elaboração de um novo Plano.
A avaliação das metas é tarefa essencial do ciclo de planejamento e fundamental no
atingimento dos resultados almejados, e sua composição reflete os aspectos possíveis de análise
de acordo com as informações disponibilizadas pelas setoriais. Por isso que o sucesso do processo
avaliativo depende da participação interessada e consciente dos envolvidos na construção coletiva
das soluções. As metas são definidas como a quantificação física do objetivo desejado, sua
localização espacial e o horizonte temporal de seu alcance. Representam, pois, a materialização
física das ações do projeto.
A sistemática de avaliação dos programas do Plano é realizada anualmente, com base na
execução do exercício anterior, incluindo a análise do nível atual de desempenho, pela
comparação da implementação e a efetividade do programa no estágio de sua execução, visando
verificar o alcance dos objetivos dos programas, demonstrando a capacidade de produzir os
resultados na realidade sobre a qual incidem as intervenções públicas.
A partir dessas referências, para a evolução das metas foi atribuído um grau de eficácia,
com base em uma métrica de desempenho, visualizada por meio de uma régua de parâmetros e
de acordo com o resultado apurado no Índice Médio Geral de Realização – IMGR, que corresponde
ao percentual da meta física realizada por cada programa.
De acordo com o resultado apurado no Índice Médio Geral de Realização – IMGR verificouse que dentre os 54 programas avaliados, 14 alcançaram ou superaram a meta proposta, o que
corresponde a 25,93%.
Para atingir as metas fixadas no Plano Plurianual, os programas foram agrupados em
Dimensões Estratégicas, demonstrando, assim, em que medida os resultados contribuíram para
atingir os objetivos dos Programas de Governo.
Cada uma dessas Dimensões, por sua vez, representa uma das bases do modelo de
desenvolvimento, cujo propósito é o de enfrentar o desafio, reduzir a pobreza, promover a justiça
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social e elevar o nível de desenvolvimento humano do cidadão roraimense.
Dentre os 17 programas da Dimensão Eficiência e Transparência na Gestão Pública,
obrservou-se que 4 superaram a meta prevista e 1 atingiu o seu previsto, que correspondem, em
conjunto a 29,41% . Na Dimensão Crescimento Sustentável, dos 15 existentes, 4 superaram sua
previsão e 1 atingiu o seu previsto, representando conjuntamente, 33,33%. Para a Dimensão
Inclusão Social, percebemos que dos 22 constantes, 4 programas superaram a meta prevista,
alcançando um percentual de 18,18% da execução para essa Dimensão.
De acordo com as análises da execução e desempenho do conjunto de ações dos
programas, apresentamos uma síntese sobre alguns programas relevantes. Tais considerações
estão organizadas na ordem de classificação das dimensões: Eficiência e Transparência na Gestão
Pública (Quadro 6), Crescimento Sustentável (Quadro 7) e Inclusão Social (Quadro 8).
Ressalta-se que o nome e a competência das Unidades referem-se ao exercício 2021, e não
consideram as alterações estruturais recentemente promovidas no âmbito do Poder Executivo.

Programa 18: Gestão do Planejamento Governamental – SEPLAN

O Planejamento Governamental é a atividade institucional realizada pela Secretaria de
Planejamento e Orçamento, responsável pela elaboração dos instrumentos de planejamento
governamental que incluem a elaboração do Plano Plurianual, suas avaliações e revisões, a
elaboração dos relatórios (realizadas em conjunto com as unidades responsáveis pela
implementação das políticas públicas), tendo como principal foco as entidades da Administração
Pública Estadual no que se refere à Gestão de Políticas Públicas. Atualmente no âmbito da
SEPLAN, o programa possui 04 (quatro) ações, a saber:
2246: Gestão dos Instrumentos de Planejamento do Estado: implementação dos
instrumentos de planejamento produzidos no período de execução do Plano (Elaboração dos
Projetos de Lei do PPA, da LDO e LOA), atividades e ações que envolvem a elaboração dos projetos
de lei e que são desempenhadas diariamente nas Unidades (CGOP e COGEPE). Desta forma
referente ao exercício 2021 constata-se o pleno alcance da meta estabelecida.
2268: Gestão de Convênios e Captação de Recursos Públicos; ação desenvolvida com
eficiência e efetividade demonstrada através da celebração de 15 convênios com recursos
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superiores em relação ao exercício de 2020. Foram capacitados 28 servidores estaduais na
Plataforma Mais Brasil e a implantação do MEG-TR no Estado de Roraima, com a participação de
duas Unidades Indiretas e quatro Diretas, com capacitação total de 63 pessoas. Foi realizado ainda
o acompanhamento de convênios de receita e de despesa com a elaboração de relatórios e a
celebração total de 64 convênios atendendo de forma eficiente os entes subnacionais e
organizações da Sociedade Civil.
2344: Planejamento e Mapeamento Sistemático do Território do Estado de Roraima: a
coordenadoria de Cartografia atendeu um total de 36 solicitações, para prestar suporte técnico e
apoio aos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta por meio do desenvolvimento de
sistemas e soluções geoecológicas. A Coordenadoria de Geodésia e Topografia realizou, no ano de
2021, um total de 181 atendimentos referentes à demanda de proprietários de áreas rurais,
atuando na correção de informações das propriedades frente ao cadastro do SIGEF. Trata-se de
uma complementação dos serviços previstos no convênio SICONV Nº 752449/2010/INCRA-TERRA
LEGAL (identificação, cadastro, georreferenciamento e apoio na emissão de títulos definitivos, das
Glebas: Ereu, Tepequém, Amajarí, Murupu, Cauamé, Quitauau, Tacutu, Normandia, Caracaraí,
Baraúna, BR-210 II e Equador).
2481: Planejamento, Desenvolvimento e Implementação Ecológico Econômico do Estado
de Roraima - ZEE/RR - conclusão do ZEE na escala de 1:250.000 (por meio da unificação e
estruturação do banco de dados pela equipe PIATAM, bem como realização de consultas públicas
presenciais/on-line com revisão e aprovação dos relatórios das consultas públicas; elaboração e
lançamento de site de relatório preliminar de Zonificação); elaboração do ZEE na escala de
1:100.000 (reuniões de nivelamento de informações e articulação com a equipe técnicas do ZEE e
EMBRAPA - Acre e Roraima, para o aperfeiçoamento do estudo de solos do Estado, bem como a
elaboração de estudos para o Zoneamento Pedoclimático das culturas de soja, milho e arroz).
Entre outras atividades, foi realizada articulação para elaboração de proposta, visando
firmar parceria com o Setor de Cartografia e Georreferenciamento do Exército Brasileiro em
Brasília, para a elaboração da base cartográfica do Estado na escala de 1:50.000, além de reuniões
com segmentos da sociedade civil para discutir a atualização de dados nos mapas e relatórios de
solos e aptidões agrícolas.
No programa constam também em sua estrutura, ações da Comissão Permanente de
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Licitação – CPL e da Secretaria de Estado de Articulação Municipal e Política Urbana – SEAMPU,
abaixo descritas:
2309: Gestão do Sistema de Licitação Estadual – medidas de manutenção e continuidade
de todas as atividades de licitação (CPL): ação realizada de acordo com a dotação orçamentaria, no
entanto apresentou algumas restrições que impactaram a execução financeira.
2450: Cooperação Técnica e Fomento às Ações de Desenvolvimento Municipal-SEAMPUatividades de apoio aos municípios: embora a ação não tenha demonstrado efetividade na sua
execução financeira, muitas atividades programadas foram executadas de forma satisfatória,
atendendo a todos os municípios do Estado de Roraima. Houve atuação constante de servidores
da SEAMPU, articulando e mobilizando as lideranças locais, sociedade civil organizada, munícipes
e/ou produtores rurais.

Programa 33: Defesa Agropecuária - ADERR
Com o objetivo de promover a sanidade animal e vegetal, garantindo saúde pública, o
programa superou a meta prevista de taxas de propriedades fiscalizadas. De acordo com
indicador, para o exercício de 2021 o índice previsto era de 19% das 10.839 propriedades
cadastradas, porém foram fiscalizadas 2.297, totalizando 21%.
Como suas ações são voltadas para o desenvolvimento socioeconômico sustentável e com
a finalidade de garantir o controle, a prevenção e a sanidade no setor agropecuário, a ADERR
desenvolveu a Campanha contra febre aftosa, dentre outros programas, visando ao
reconhecimento de Roraima como uma área livre de febre aftosa até 2023. Foram desenvolvidas,
também, outras medidas de sanidade animal e vegetal, voltadas para erradicação, combate e
prevenção de doenças de animais de produção, assim como de pragas e doenças da área vegetal,
e ainda para a certificação de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal.
O programa da febre aftosa foi uma das medidas de maior impacto sanitário e econômico,
em que foram vacinados 1.388.227 bovinos, perfazendo um total de 98,77% da meta anual
prevista de animais vacinados.
A Agência também executa ações de monitoramento e de combate da mosca da carambola
nas regiões de foco dessa praga, em conjunto com o MAPA, cujos esses serviços fazem parte do
Programa Nacional de Erradicação da Praga. Quanto à meta física, analisando-se sobre a eficácia
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das ações contra a mosca, a meta prevista era de 7.200 monitoramentos e foram realizadas
10.983 ações, o que corresponde ao resultado alcançado em 152,55%. Houve necessidade de
complementação de atividades nos municípios de Uiramutã, Bonfim e Pacaraima, por ocorrência
de novos focos da praga, e por limitação orçamentária entre janeiro e março de 2021.
Houve ainda as ações de fiscalização de trânsito de produtos e subprodutos de origem
animal e vegetal e programas relacionados à fiscalização de agrotóxicos e à classificação de grãos,
aos serviços para certificação desses produtos.
As ações têm ocorrido na grande maioria por demanda do setor produtivo, que busca o
acesso a mercado e encontre algum tipo de impedimento, sanitário ou documental. Outra questão
foi a captação de recursos via Convênio MAPA / ADERR - Plataforma Brasil nº 902747/2020, que
além de parte do custeio, trouxe investimento em estruturação da ADERR e melhores condições
de desempenho de atividades pelos servidores (viaturas novas, computadores, equipamentos,
etc.).
Com o crescimento do Estado, as áreas de plantio têm aumentado e consequentemente a
demanda por serviços da Defesa Agropecuária, com reflexos diretos na arrecadação de receitas,
que são convertidas em serviços prestados aos clientes da ADERR.
Ressalta-se que a ADERR está fisicamente presente em todos os municípios do Estado, o
que aumenta a efetividade de sua atuação.

Programa 34 - Abastecimento Agroalimentar e Segurança Alimentar – SEAPA

Com intuito de dinamizar e modernizar a comercialização de produtos agropecuários foi
desenvolvida nova estratégia pelo departamento, que possibilitou uma maior eficiência e
captação das informações sobre o abastecimento e a comercialização dos produtos agrícolas
comercializados nas feiras do Estado de Roraima, resultando no alcance de um Índice bastante
satisfatório. Muitos dados foram coletados foram por meio da parceria com outras instituições do
Estado, como a ADERR.
Os recursos liberados foram satisfatórios para a execução das ações, resultando numa
execução positiva. Mesmo em detrimento da crise pandêmica que ainda aflige o nosso Estado e
diante de restrições orçamentárias, com os resultados alcançados foi possível atender nosso
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público alvo, de acordo com objetivo proposto no PPA 2020/2023. Os processos de reforma das
feiras do Passarão e do Produtor tramitaram durante todo o exercício de 2021, para serem
executado no exercício 2022.
Ressaltamos, também, a manutenção das vendas nas feiras livres em diversos pontos
estratégicos da capital e interior, o que possibilitou um maior alcance do foco da comercialização,
por levar produtos para onde existe a demanda reprimida, auxiliando na formação de estratégicas
de preparação da produção e do fluxo comercial e agregando valor à produção agropecuária do
Estado de Roraima.

Programa 73 – Desenvolvimento e Fortalecimento da Agropecuária - SEAPA

De acordo com os parâmetros utilizados para mensurar o andamento do programa, a
análise do indicador da execução permite observar que o índice alcançou um resultado de 72,61%
dos atendimentos previsto para o exercício de 2021. Os atendimentos deram-se em decorrência
das atividades desenvolvidas como a distribuição de calcário para agricultores, auxiliando na
correção do solo e favorecendo o aumento da produção e, consequentemente, da renda da
família, além da melhoria dos produtos. Podemos citar como ação positiva: os repasses de
emendas parlamentares, o que contribuiu para alavancar a produção de aves e ovos no Sul do
Estado e compra de peças e equipamentos para auxiliar na produção; as aquisições de Kits Pesca
para o fortalecimento do setor pesqueiro no Baixo Rio Branco, e a execução do Programa Mais
Pecuária Brasil em parceria com a Conafer, por meio da inseminação artificial para melhoria de
rebanho de corte e leiteiro.
O ano de 2021 foi atípico em relação aos atendimentos das ações devido à Pandemia da
Covid-19, e ainda assim, o DEPAG conseguiu realizar mais de setenta por cento (70%) de
atendimentos propostos para o ano corrente. Este resultado é bastante satisfatório, considerando
a falta de estrutura para deslocamento e a considerável redução de quantitativo de servidores
para atendimento das demandas propostas.
Algumas das restrições que contribuíram para que o programa não tenha alcançado suas
metas em totalidade foram as de cunho administrativo causadas pela Pandemia de Covid-19, o
que causou, em parte, um prejuízo aos objetivos propostos. Apesar das restrições orçamentárias
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do Programa ainda foi possível otimizar os recursos com a realização de Fóruns da Agricultura
Familiar, reuniões com produtores e gestores institucionais, além da realização e participação em
eventos e videoconferências relativas a essa temática, tendo o alcance de 230 produtores, o que
representa aproximadamente 16% da meta prevista.
Dentre as ações do programa, destacam-se a ação Apoio ao Desenvolvimento da Produção
Vegetal, com atividades voltadas para agricultura orgânica, sistema de integração, apoio a
transporte de insumos e material permanente, atendimento à atividade de produção de grãos,
fruticultura, horticultura e suporte a técnicos, compras de insumos (calcário); a ação Apoio ao
Desenvolvimento da Produção Animal, que tem por objetivo incentivar a produção, agregando
valor ao produto ofertado e comercializando produtos de melhor qualidade; e a ação Gestão da
Política Estadual do Agronegócio, desenvolvida

pela Secretaria de

Planejamento e

Desenvolvimento – SEPLAN, que tem como finalidade incentivar modelos agropecuários de forma
sustentável, gerando emprego e renda, com foco na melhoria da qualidade de vida da agricultura
familiar.

Programa 75: Infraestrutura do Sistema Viário- SEINF

O Programa de Infraestrutura do Sistema Viário possui um total de 13 de ações dentro da
estrutura programática da SEINF. A avaliação do indicador está relacionada apenas às ações
voltadas a ampliação e manutenção da malha viária, razão pela qual o índice apurado se apresenta
abaixo do previsto para o período, pois não expressa o desempenho das ações do Programa como
um todo.
Na ação de Manutenção de Estradas Vicinais, apesar da situação de emergência declarada
através do Decreto n° 30.352-E, de 07 de junho de 2021, o desempenho da meta física teve um
índice de realização de 147,62%, com a meta física realizada de 620 km dos 420 km previstos.
Diante da precariedade da infraestrutura de transportes causada pelas fortes chuvas, e com a
finalidade de promover o desenvolvimento do Estado, o Governo lançou, por meio da SEINF, o
Programa Aqui tem Obra. Um programa de obras e investimentos voltados para a segurança e

SEPLAN/CGMOA

29

Relatório Anual de Avaliação - Plano Plurianual 2020-2023
Exercício 2021

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA

qualidade das rodovias e vicinais, aumentando a trafegabilidade e a capacidade de escoamento de
produção e promovendo o desenvolvimento e o bem-estar da população.
O Executivo estadual em união com a bancada de deputados estaduais firmou parcerias
com as prefeituras dos municípios, por meio de celebrações de convênios. Com isso, a ação foi
contemplada com um volume expressivo de suplementações e remanejamentos orçamentários,
bem como abertura de créditos por superávit na apuração do balanço.
Dentre as ações contempladas com um volume expressivo de suplementações e
remanejamentos podemos destacar ainda a ação de Construção de Obras de Artes Especiais, em
que foram realizadas manutenção de pontes de madeira nos seguintes municípios: Lote I - Alto
Alegre Boa Vista, Iracema e Mucajaí; Lote II - Amajarí, Bonfim, Cantá, Normandia, Pacaraima e
Uiramutã; Lote III - Caracaraí, Caroebe, Rorainópolis, São João da Baliza e São Luiz do Anauá.
A fim de promover mais trafegabilidade, segurança e capacidade de escoamento de
produção, foram realizadas medidas de recuperação, terraplenagem e melhoria em obra de arte
corrente na Rodovia RR-207, com extensão total de 106,50Km, localizada nos municípios de Cantá
e Bonfim/RR, e medidas de manutenção (conservação/recuperação) de sinalização viária
horizontal, vertical e implantação de dispositivos de segurança com fornecimento de material nas
rodovias estaduais e vicinais pavimentadas, distrito industrial e pontos turísticos no estado de
Roraima.

Programa 55: Proteção Social Especial – SETRABES

Com o objetivo de garantir e assegurar os direitos sociais de famílias e indivíduos em
situação de risco, o programa possui ações e projetos, visando a reduzir a vulnerabilidade social e
a diminuir o número de indivíduos e famílias com direitos violados.
Os indicadores foram baseados em atendimentos realizados no período, que foram
considerados satisfatórios. Cabe esclarecer que houve revisão recentemente desses indicadores, o
que considerou a realidade da demanda socioassistencial elevada no Estado em decorrência da
crise humanitária na Venezuela, bem como a situação de Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional, declarada pelo Ministério da Saúde, o que agravou o índice de
vulnerabilidades e risco social.
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Os serviços de acolhimento são 100% ofertados na capital, com execução direta do estado
de Roraima, não tendo execução por parte municipal. Considerando as dimensões territoriais e
questões transversais na aplicabilidade das políticas públicas de Assistência Social, é importante
destacar que os instrumentos de gestão vêm sendo revisados e supervisionados constantemente
como forma de aprimorar o atendimento e estabelecer um fluxo de informações condizente com a
realidade.
Organizado no âmbito do Sistema Único Assistência Social - SUAS, o Programa de Proteção
Social Especial divide-se em níveis de complexidade: média e alta. A proteção de média
complexidade oferta serviços por meio dos atendimentos nos CREAS municipais, enquanto a de
alta complexidade atua nos acolhimentos em abrigos institucionais. A SETRABES é responsável
pela coordenação em nível estadual, acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações
realizadas pelos municípios dentro e fora dos CREAS, sendo responsável, ainda, por repassar o
cofinanciamento federal dos recursos do PAEFI aos CREAS que adotaram o modelo regionalizado.
Em Roraima, 08 municípios aderiram a esse modelo, são eles: Alto Alegre, Amajarí, Cantá,
Caracaraí, Iracema, Normandia, São João da Baliza e Uiramutã, que devem receber recursos
federais e estaduais para manutenção desses CREAS.
A proteção Social Especial de Alta Complexidade tem sua execução sob a responsabilidade
do Estado, em virtude da falta de condições e estrutura dos municípios, existindo atualmente seis
abrigos institucionais, mantidos pela SETRABES: Abrigo Infantil, Abrigo Masculino, Abrigo
Feminino, Abrigo do Idoso, Abrigo de Maria e Casa de Passagem, que atendem às demandas de
todos os municípios de Roraima. Por determinações judiciais são encaminhados crianças, jovens,
mulheres e idosos que tiveram seus direitos violados e seus vínculos familiares rompidos, para
ficar sob proteção do Estado, tendo a SETRABES realizado o acolhimento de 1.168 pessoas em
2021, totalizando um quantitativo de atendimentos de 265.223 pessoas.
Por se tratar de um serviço essencial, as atividades nos abrigos institucionais da SETRABES
não foram paralisadas em nenhum período, mesmo com a continuação da pandemia da Covid-19
em todo o país. Vale ressaltar que as medidas para enfrentamento e combate ao vírus foram
mantidas, atendendo às recomendações da OMS e do Ministério da Saúde, para evitar a
propagação do vírus dentro dos abrigos e proteger a saúde dos acolhidos institucionalizados. Com
a continuação da Pandemia da Covid-19 em 2021, o Ministério da Cidadania (MC) publicou a

SEPLAN/CGMOA

31

Relatório Anual de Avaliação - Plano Plurianual 2020-2023
Exercício 2021

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA

Portaria MC nº 601, de 29 de janeiro de 2021 e a Portaria MC nº 607, de 10 de fevereiro de 2021,
que autorizou a utilização dos recursos extraordinários das portarias nº 369/2020, 378/2020 e
468/2020 no exercício financeiro de 2021, por meio de reprogramação dos Planos de Ação,
apreciados pelo Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS). Isso possibilitou a continuação das
diversas ações necessárias para manter o funcionamento dos abrigos durante o período da
pandemia, inclusive com a contratação temporária de equipes de referência em substituição aos
servidores que necessitaram se afastar por ser do grupo de risco ou por terem contraído o vírus.
O governo do Estado oferta serviços diários de acolhimento institucional a todas as
localidades, com acolhimento a idosos, mulheres vítimas de violência, pessoas com deficiência,
adolescentes e pessoas em situação de rua, além da garantia de proteção integral com moradia,
alimentação, higiene, vestuário, entre outros. Foram realizados também os seguintes
atendimentos (executados pela equipe técnica e demais funcionários em atendimento as
demandas judiciais): envio de eelatórios, plano individual de atendimento, articulação com a rede
de serviços e visitas domiciliares e institucionais, busca ativa e reintegração familiar.
O programa possui mecanismo de participação social por meio do Conselho Estadual de
Assistência Social - CEAS, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCAR,
do Conselho Estadual da pessoa com Deficiência - COEDE e do 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.

Programa 80: Desenvolvimento da Educação Básica – SEED

O Programa visa a desenvolver e a fortalecer o ensino da Rede Pública Estadual, com
condições de qualidade nos diversos níveis, modalidades e etapas de ensino da Educação Básica,
objetivando atender os interesses do publico alvo e as metas estabelecidas no Plano Estadual de
Educação – PEE. Suas ações foram executadas de maneira satisfatória nas unidades escolares em
função do cumprimento dos objetivos, apresentando um índice ótimo desempenho, do ponto de
vista do planejamento. Para alcance dos objetivos proposto nas metas do Programa, a equipe
Técnica Administrativa da SEED fez o gerenciamento de vários procedimentos administrativos.
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Tendo em vista que os anos de 2020 e 2021 foram marcados pela pandemia do Covid-19, o
Governo de Roraima, igualmente aos demais Estados da Federação, seguindo orientações da
Organização Mundial de Saúde - OMS, editou medidas e normas legais para o enfrentamento da
situação pandêmica que suspendeu as aulas presenciais no âmbito da rede Estadual. Contudo, o
Conselho Estadual de Educação de Roraima - CEE/RR publicou pareceres dirimindo orientações
para que as conduções das aulas não presenciais durante este período trouxessem a possibilidade
de flexibilizar os dias letivos, carga horária das aulas com aproveitamento de atividades
presenciais e não presenciais.
Assim, de acordo com o levantamento do CENSO ESCOLAR de 2021, a equipe da SEED
atendeu ao longo do exercício 77.313 alunos matriculados na rede Estadual de ensino da
Educação Básica, assim distribuídos por etapas/modalidade de ensino 31.752 alunos no Ensino
Fundamental, 12.927 alunos Ensino Fundamental-Indígena, 20.604 alunos no Ensino Médio, 2.818
alunos no Ensino Médio-Indígena, 7.449 alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos-EJA
e 1.763 alunos matriculados na Educação Especial. A estrutura física da Secretaria de Estado da
Educação e Desporto é composta de Centros regionais, unidades administrativas de apoio
pedagógico e Unidades Escolares localizadas nas sedes dos 15 municípios, em áreas Indígenas,
vilas, assentamentos e zona rural do Estado. Há atualmente 374 escolas, sendo 254 unidades para
tender as comunidades Indígenas, 81 na área Urbana e 39 unidades escolares na Zona Rural.
Diante do exposto, e levando em consideração as condições estruturais, administativas e
financeiras disponibilizadas para gerenciar o sistema educacional da Rede Pública Estadual de
Ensino da Educação Básica, o resultado do Programa foi alcançado de forma efetiva, tendo
algumas ações executadas de acordo com o alinhamento dos recursos orçamentários e financeiros
destinados para as ações de investimento, tais como construções e ampliações na rede física da
Educação, aquisição de mobiliário para sala de aula, computadores e veículos para o transporte
escolar rural.

Programa 37: Segurança e Defesa do Cidadão – SEJUC

No plano da segurança também existem muitas questões de ordem institucional e
gerencial que devem ser objeto de prioridade para ações preventivas. Assim é necessária adoção
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de medidas integradas por parte de todas as secretarias finalísticas nas áreas de maior
vulnerabilidade social a fim de ampliar a articulação entre as polícias e fortalecer as parcerias com
outras instâncias para que se possa ter melhor controle e participação da sociedade sobre as
ações dos órgãos de segurança. Segue abaixo a síntese das análises das unidades setoriais que
possuem ações desenvolvidas neste programa:
DETRAN: com o objetivo de orientar e educar os condutores de automóveis, para que haja
um trânsito mais seguro, por meio da fiscalização com blitz educativa e repressiva, o DETRAN-RR
buscou aperfeiçoar os resultados das ações planejadas para este programa.
Apesar das dificuldades e restrições relacionadas a recursos humanos, materiais e
infraestrutura, o Departamento de Trânsito buscou atender os objetivos propostos e seu públicoalvo, de acordo com suas ações planejadas, destacando entre elas as medidas de Renovação de
Carteira Nacional de Habilitação, Fiscalização do Trânsito - CNH e Permissão Internacional para
Dirigir – PID, licenciamento e controle de veículos, fiscalização dinâmica e também por meio da
realização de campanhas educativas no trânsito.
Cabe destacar que devido à construção da sede, algumas ações prioritárias tiveram que ser
ajustadas no seu cronograma de desembolso financeiro durante o exercício de 2021, ocasionando
abertura de créditos adicionais e remanejamento entre as ações.

Polícia Civil: para o exercício de 2021, foi registado uma alta nos números de ocorrências,
possivelmente ao aumento da população do Estado, uma vez que o indicador do programa
acompanha o crescimento populacional. Dentre as restrições que impactaram negativamente a
execução das ações, a continuação da pandemia foi um dos fatores a ser considerado para a
análise dos resultados das metas estabelecidas pela instituição, e que teve como consequência
direta a diminuição do índice de elucidação dos crimes.
A ação de Perícia Criminal corresponde aos laudos emitidos por institutos como: o Instituto
de Medicina Legal, o Instituto de Criminalista e o Instituto de Identificação. Para 2021, estava
prevista a emissão de 16.000 laudos, e foram emitidos 17.795 laudos, representando uma
realização de 101,22% de meta física.
De acordo com a análise, a execução financeira da ação apresentou resultado deficiente de
57,16%, o que não prejudicou o desempenho das ações realizadas pelos Institutos, uma vez que

SEPLAN/CGMOA

34

Relatório Anual de Avaliação - Plano Plurianual 2020-2023
Exercício 2021

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA

houve um resultado produtivo com relação aos laudos emitidos. Contudo, apesar das restrições
decorrentes da Covid-19, foi ainda possível realizar algumas ações sociais no decorrer do ano,
como a emissão de carteiras de identidade em vários municípios de forma gratuita e a realização
de procedimentos técnicos científicos para emissão de laudos periciais nos Institutos de
Criminalística, Identificação e Medicina Legal.
Dentre as ações analisadas, a execução financeira apresentou variadas oscilações devido à
ocorrência de remanejamentos, suplementações e

limitações decorrentes de dificuldades

logísticas atreladas a fornecedores, com índice elevado de licitações desertas e fracassadas, bem
como pedidos de repactuação e cancelamento de contratos em razão da elevação de custos.

Polícia Militar: considerando a alta demanda de atendimentos de ocorrências devido ao
crescimento populacional, a meta de pessoas a serem atendidas superou a planejada na revisão
do programa. Contudo, as atividades de policiamento preventivo atenderam a diversos tipos de
ocorrências, registradas em Relatórios de Ocorrências Policiais (ROP), com resultados eficientes.
Ademais, as diligências foram resolvidas no local, sem necessidade de confecção de ROP ou com a
lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO.
Dentre todas as ações planejadas para este programa, a PMRR deixou de realizar as ações
sociais, modernização do sistema de informações e ampliação de quartéis e casas de apoio. As
ações sociais não foram executadas, tendo em vista que Programa Educacional de Resistência às
Drogas e à Violência (PROERD) foi desenvolvido por meio da modalidade de ensino a distância
devido a epidemia causada pelo Covid-19. Na ação de modernização do sistema de informações
houve o remanejamento do orçamento para atender a outras demandas essenciais para a
realização das atividades prestadas pela PMRR, porém a meta prevista foi atendida pelo Fundo
Estadual de Segurança Pública - FESP.
No que tange à ação de ampliação de quartéis e casas de apoio, a meta deixou de ser
executada e o valor disponível remanejado para utilização no processo instruído de reforma do 6º
PEL da 4ª CIPFRON e CIRETRAN em Alto Aleegre, em atendimento à decisão judicial e a outras
despesas essenciais para a manutenção das atividades da PMRR.
As demais ações seguem atendendo aos objetivos propostos e ao público alvo apesar de
haver dificuldades relacionadas a recursos humanos, materiais e infraestrutura.
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SESP: Mesmo apresentando índices regulares para ampliação da dotação inicial das ações
do programa, as análises da execução financeira referente às ações de responsabilidade da SESP
se apresentaram com índice deficiente.
Contudo, o retorno gradativo das atividades administrativas presenciais, suspensas em
cumprimento para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19,
proporcionou a ampliação e o melhor andamento das atividades administrativas, o que permitiu a
aquisições e oferta de novos serviços e de outros fatores que contribuíram para o
desenvolvimento das metas programadas por esta unidade orçamentária. Entre as restrições que
ocorreram na execução das ações, as que afetaram de forma significativa foram o
contingenciamento orçamentário e as restrições administrativas de ordem burocrática na
instrumentalização de processo para aquisição de materiais e serviços.
No entanto, apesar de todos esses fatores, vale destacar a importante implantação do
Programa Policia na Rua, que objetiva reforçar o policiamento do estado por meio da entrega de
120 viaturas que irão atender todos os bairros da capital, além das sedes dos municípios do
interior e algumas vilas. Todas as viatura são equipadas com sistema de inteligência e com
câmeras que fazem reconhecimento facial, o que facilitará as pesquisas das fichas criminais para
auxiliar nos serviços ostensivo das investigações policiais no combate a criminalidade.
APICS: Os resultados da execução da ação foram mais satisfatórios que o exercício
anterior, pois com a retomada gradativa das atividades administrativas presenciais, suspensas
para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19, além do
contingenciamento de valores e a canalização de recurso para priorização de despesas correntes
necessárias para o funcionamento da unidade, o resultado foi bem próximo do esperado, devido
a parcerias com os órgãos do sistema de segurança quando da execução de seus cursos e
formação de pessoal, o que possibilitou a capacitação de 1040 (um mil e quarenta) profissionais
no exercício de 2021.

SEJUC: os resultados foram satisfatórios, pois as ações foram realizadas dentro do possível
para proporcionar um melhor atendimento à população. Foram implementadas ações preventivas
e fiscalizações com o intuito de diminuir ou até mesmo erradicar esse mal da sociedade que aflige
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nosso País e aqui em Roraima.
As ações previstas pelo Conselho Estadual de Políticas sobre as Drogas - CONEAD, para o
exercício de 2021, foram comprometidas em decorrência da suspensão para fins de prevenção e
enfrentamento à pandemia. Por meio do Departamento de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania
– DJDHC, foram realizadas as seguintes ações: apoio aos familiares dos presos; atendimento ao
público; escuta qualificada com fortalecimento de vínculo familiar (Amparo familiar); visitas
domiciliares e institucionais; estudos de caso para elaborações de relatórios sociais/informativos
acolhimento familiar/individual/em grupo para escuta sensível (qualificada); acolhimento familiar
com reeducando para fortalecimento de vinculo familiar; e outras demandas atendidas nas
unidades prisionais, atendendo no total de 484 pessoas.
Cabe ressaltar que três das ações finalizadas são a Reforma e Ampliação da Cadeia Pública
Masculina de Boa Vista-CPMBV, Reforma e Ampliação da Cadeia Pública Feminina de Boa VistaCPFBV e da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo-PAMC. Das ações em execução, 3 (três)
também são destinadas às obras de construção.
Houve avanço na reforma e ampliação das Unidades Prisionais do Estado, como a Cadeia
Pública de Monte Cristo-CPMC, a prisão especial para policiais e autoridades e do Centro de
Progressão Penitenciária-CPP, mesmo em meio a todos os entraves burocráticos e da pandemia.
No que concerne a população carcerária, foram realizados trabalhos voltados à fiscalização
e na 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, realização de solenidade de livramento condicional, de ordem da Vara de
Execução Penal da Comarca de Boa Vista.
Com a retomada na realização de projetos de remição e reintegração em atividades de
oficina e de ensino básico, somada aos alvarás de soltura expedidos pelo Poder Judiciário, no ano
de 2021 foram reintegrados um total de 3.944 (três mil novecentos e quarenta e quatro)
apenados, um número acima do esperado.
É sabido que a SEJUC tem buscado progressivamente assumir o status ressocializador da
natureza social do problema criminal, constituído nos princípios de corresponsabilidade e de
solidariedade social entre o infrator e as normas do Estado social contemporâneo.
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Programa 78: Atenção Integral a Saúde

Dentro do cenário nacional da pandemia, esse é um programa que possui destaque e
atenção constante, principalmente diante dos dados destacados nos Boletins Epidemiológicos.
Diante dos dados apontados, denota-se que existe clara mitigação do cenário pandêmico, que por
consequência paulatinamente amplia outras frentes de serviço relevantes e prioritários. Entre
esses serviços destaaca-se a possibilidade de marcação e efetivação de demandas reprimidas
referentes às cirurgias eletivas, ampliação de leitos disponíveis e oportunização de
redimensionamento de pessoal para outros serviços.
Em relação ao cenário da pandemia, para o período, podemos ressaltar os seguintes
pontos constantes no Boletim Epidemiológico nº 760: Casos Notificados (402.883); Casos
Confirmados (154.258); Casos Descartados (248.625); Casos Recuperados (151.501); Óbitos por
Covid-19 (2.137); Taxa de Letalidade de (1,39%) com média móvel em clara tendência de baixa. Em
relação à Taxa de Ocupação, observam-se os seguintes parâmetros e tipologia de leitos: UTI
Adulto (22%), UTI RN/Crianças (21%); Suporte Ventilatório Adulto (0%), Suporte Ventilatório
RN/Crianças (0) Clínicos Adultos (4%) e Clínicos RN/Crianças (31%).
Para o ano de 2021, foi demonstrado que o programa teve uma discreta melhoria com
variação de 0,5% em relação ao período anterior, alcançando 80% da proposta geral.
Especificamente em relação às ações de infraestrutura, por serem complexas, específicas, e de
grande envergadura ao longo do tempo, contribuíram com a melhora residual do indicador, tendo
em vista as entregas realizadas e os projetos em andamento.
Dentre as inciativas relacionadas à infraestrutura e aparelhamento de unidades de saúde
podemos elencar:
 Construções: Maternidade de Rorainópolis, Centro de Especialidades Médicas de
Rorainópolis (CEM), e Bloco E (HGR).
 Reformas: Bloco B e D (HGR), Ala das Azaleias (HMI), Reforma do Telhado do Hemocentro,
Unidade de Saúde do Bonfim (em andamento 38,14%), Unidade de Mucajaí (em
andamento 6,78%), e Unidade de Pacaraima (Ordem de Serviço Autorizada).
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 Ampliações: Grande Trauma (HGR); Setor de UTI Neonatal (HMI); Hemocentro (em
andamento 52,64%).
 Aparelhamentos: Hospital Geral de Roraima (Tomógrafo), Hospital das Clínicas
(Tomógrafo), Hospital de Rorainópolis (Tomógrafo), Maternidade de Rorainópolis (camas,
biombos e etc..), Pronto Socorro do HGR, Centro de Referência de Saúde da Mulher
(Mamógrafo), Hemocentro, HGR (Usina de Oxigênio - doação), Câmaras Frigoríficas para o
armazenamento de vacinas, unidades equipadas: o Núcleo Estadual do Programa Nacional
de Imunização (NEPNI) e mais 6 unidades nos Municípios (Alto Alegre; Caracaraí;
Normandia; Uiramutã e Rorainópolis).
Importante ressaltar que para além dos desafios e prioridades impostos pela Covid-19, as
demandas para a implementação das ações de infraestrutura e aparelhamento em saúde devem
atender a rigorosos requisitos de estrutura física referentes às normas de segurança, e fluxo
interno dos serviços. Por todo o exposto, tendo em vista a alta rotatividade de gestores e
respectivas áreas técnicas, consideramos o programa com bom desempenho, que implicará, no
médio e longo prazo, na melhoria de qualidade de serviços tão importantes e necessários para a
população.
A ação executada pela Secretaria de Estado de Representação do Governo de Roraima em
Brasília – SERBRAS, teve sua meta física realizada de forma satisfatória, com resultado acima do
previsto, mesmo em face das restrições ocasionada pela pandemia. Para o ano de 2021 foram
assistidos 300 pacientes TFD/RR, por meio do Escritório de Representação em Manaus/AM. Com
isso, a prestação de assistência técnica social, psicológica e administrativa aos pacientes e
acompanhantes durante o Tratamento Fora de Domicílio – TFD alcançou o percentual de
realização de 100%.
Destacam-se as ações desenvolvidas pela Coordenadoria Geral de Assistência Farmacêutica
- CGAF que tem como desafio a continuidade do serviço para atender adequadamente a todas as
unidades de saúde e inclusive às que contemplam procedimentos de média e alta complexidade,
cuja extensão envolve desde a solicitação via SAMU 192, até a realização de procedimentos com a
segurança necessária para manutenção da vida em situações específicas com risco iminente de
morte.
De acordo com consultas públicas aos bancos de dados nacionais do Ministério da Saúde,
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relativos ao Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS), dentro da categoria de “Gestão
Estado Pleno”, foram constatados os mais diversos procedimentos com abrangências nos mais
diversos níveis de atenção a saúde, conforme descrito e detalhado no relatório de avaliação do
resultado do programa. Considerando o cenário da pandemia, observa-se que, mesmo de forma
gradual, a retomada das ações com ampliação dos serviços visando à melhoria contínua do acesso
para a população alvo.

II - ÍNDICE GERAL MÉDIO DE REALIZAÇÃO – IGMR
QUADRO 6 – EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
ÍNDICE GERAL MÉDIO DE REALIZAÇÃO – IGMR
Código do
Programa

Nome do Programa

Meta Física (%)

01

Atuação do Poder Legislativo

1.115,70

02

Execução do Controle Externo

135,12

03

Prestação Jurisdicional da Justiça Estadual

90,97

04

Defesa da Ordem Jurídica e dos Interesses Sociais e In Indisponíveis

100,00

13

Divulgação e Difusão de Informações

98,79

15

Segurança e Defesa do Estado

69,67

18

Gestão do Planejamento Governamental

51

40,74

60

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

61

Operações Especiais

80,00

63

Registro Mercantil

68,21

65

Gestão da Previdência Social do Estado de Roraima

76,64

66

Extinção e Liquidação de Entidades Públicas Estaduais

3,00

68

Gestão de Recursos Humanos Estadual

94,50

69

9,09

90

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

94

Execução do Controle Interno

2.208,51

87,78

1.725,00
92,77

FONTE: FIPLAN/SEPLAN-RR
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QUADRO 7 - CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL
ÍNDICE GERAL MÉDIO DE REALIZAÇÃO – IGMR
Código do
Programa

Nome do Programa

Meta Física (%)

33

Defesa Agropecuária

90,02

34

Abastecimento Agroalimentar e Segurança Alimentar

178,49

35

Regularização Fundiária

50,39

42

Inovação Tecnológica nas Telecomunicações

0,00

43

Execução de Obras Públicas e Urbanismo

59,57

47

Geração de Energia Elétrica

0,00*

48

Transmissão, Distribuição e Comercialização de Energia Elétrica

41,67

49

Infraestrutura do Saneamento Básico

50,11

58

Assistência Técnica e Extensão Rural

813,60

72

Desenvolvimento dos Setores Produtivos

74,78

73

Desenvolvimento e Fortalecimento da Agropecuária

48,31

75

Infraestrutura do Sistema Viário

70,37

82

Gestão Ambiental e Promoção do Desenvolvimento Sustentável

96,49

84

Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento
Gestão do Consórcio Interestadual do Desenvomento Sustentável
da Amazônia

98

1.633,33
100,00

FONTE: FIPLAN/SEPLAN-RR

*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 dessa determinação, a CERR não desenvolveu as ações do

programa 47- Geração de Energia Elétrica, no exercício de 2021. Informamos ainda, que de acordo
com a Lei 1.666 de 08 de abril de 2022, “fica extinta a Companhia Energética de Roraima – CERR,
criada pela Lei Federal nº 5.523, de 4 de novembro de 1968, sob a denominação de Centrais
Elétricas S.A. – CERR e posteriores alterações”.
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QUADRO 8 - INCLUSÃO SOCIAL
ÍNDICE GERAL MÉDIO DE REALIZAÇÃO – IGMR
Código do
Programa

Nome do Programa

Meta Física (%)

12

Prevenção, Combate a Sinistro e Defesa Civil ao Cidadão

42,31

24

Desenvolvimento da Educação Profissional

83,66

29

Qualificação de Profissionais para a Educação

110,65

30

Desenvolvimento do Desporto e do Lazer

67,50

31

Proteção, Produção e Difusão Cultural

12,50

36

Gestão do Sistema Penitenciário

90,26

37

Segurança e Defesa do Cidadão

56,45

38

Vigilância em Saúde

83,33

53

Programa Estadual de Habitação

31,00

54

Mais Emprego

104,16

55

Proteção Social Especial

51,61

62

Proteção e Segurança ao Consumidor

47,74

67

Desenvolvimento da Educação Superior

156,05

78

Atenção Integral à Saúde

77,57

79

Gestão da Política de Saúde

83,96

80

Desenvolvimento da Educação Básica

70,11

83

Proteção Social Básica

332,43

85

Desenvolvimento Social

38,93

87

Gestão das Políticas de Etnodesenvolvimento

54,30

93

Planejamento e Gestão das Políticas de Assistência Social

81,80

96

Prestação da Defesa Jurídica e da Cidadania aos Necessitados

81,82

97

Estruturação das Unidades do SUAS-RR

31,06

FONTE: FIPLAN/SEPLAN-RR
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A composição da estrutura governamental que executou os programas do PPA, no
exercício 2021, é composta por 79 Unidades Orçamentárias, conforme Quadro 9.

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

Quantidade

%

Administração Direta

32

40,51

Autarquia

8

10,13

Empresa Pública

1

2,53

Fundação

3

3,80

Sociedade de Economia Mista

4

3,80

Fundos

31

39,24

Total

79

100,00

FONTE: SEPLAN/CGMOA

GRÁFICO 9 - PERCENTUAL DE UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS QUANTO À ESTRUTURA

Quantidade
32

Administração Direta
Autarquia
8
1
3
3

79

Empresa Pública
Fundação
Sociedade de Economia Mista
Fundos

31

Total

FONTE: SEPLAN/CGMOA

Considerando a classificação dos programas, apresentam-se a seguir quadros em que se
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estabelecem as relações por tipo e abrangência para cada dimensão.

QUADRO 10- DIMENSÃO EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Código
do
Programa
Nome do Programa
01
Atuação do Poder Legislativo
02
Execução do Controle Externo
03
Prestação Jurisdicional da Justiça Estadual
Defesa da Ordem Jurídica e dos Interesses
04
Sociais e Individuais Indisponíveis
13
Divulgação e Difusão de Informações
15
Segurança e Defesa do Estado
18
51
60
60
63
65
66
68
69
90
94

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

Tipo de Programa
Abrangência
Finalístico
Setorial
Finalístico
Multissetorial
Finalístico
Setorial
Finalístico

Setorial

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

Setorial

Serviços do Estado Multissetorial
Serviços do Estado Multissetorial
Finalístico
Setorial
Serviços do Estado Multissetorial

Serviços do Estado
Gestão de Políticas
Gestão de Recursos Humanos Estadual
Públicas
Gestão de Políticas
Gestão de Patrimônio
Públicas
Gestão de Informação, Estudo e Pesquisa para Gestão de Políticas
o Desenvolvimento Socioeconômico
Públicas
Gestão de Políticas
Execução do Controle Interno
Públicas

Setorial
Setorial
Multissetorial
Setorial
Setorial

FONTE: SEPLAN/CGMOA

SEPLAN/CGMOA

44

Relatório Anual de Avaliação - Plano Plurianual 2020-2023
Exercício 2021

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA

QUADRO 11 – DIMENSÃO CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL
Código
do
Programa
Nome do Programa
33
Defesa Agropecuária
Abastecimento Agroalimentar e Segurança
34
Alimentar
35
Regularização Fundiária
Inovação
Tecnológica
nas
42
Telecomunicações
43
Execução de Obras Públicas e Urbanismo
47
Geração de Energia Elétrica
Transmissão,
Distribuição
e
48
Comercialização de Energia Elétrica
49
Infraestrutura do Saneamento Básico
58
Assistência Técnica e Extensão Rural
72
Desenvolvimento dos Setores Produtivos
Desenvolvimento e Fortalecimento da
73
Agropecuária
75
Infraestrutura do Sistema Viário
Gestão Ambiental e Promoção do
82
Desenvolvimento Sustentável
Ciência,
Tecnologia,
Pesquisa
e
84
Desenvolvimento
Gestão do Consórcio Interestadual de
Desenvolvimento
Sustentável
da
98
Amazônia Legal

Tipo de Programa
Finalístico

Abrangência
Setorial

Finalístico
Finalístico

Setorial
Setorial

Finalístico
Finalístico
Finalístico

Setorial
Setorial
Multissetorial

Finalístico
Finalístico
Finalístico
Finalístico

Multissetorial
Multissetorial
Setorial
Multissetorial

Finalístico
Finalístico

Multissetorial
Setorial

Finalístico

Multissetorial

Finalístico

Setorial

Gestão de
Públicas

Políticas
Setorial

FONTE: SEPLAN/CGMOA

QUADRO 12 – DIMENSÃO INCLUSÃO SOCIAL
Código
do
Programa
12
24
29
30
31
36
37

Nome do Programa
Prevenção, Combate a Sinistro e Defesa
Civil ao Cidadão
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

Tipo de Programa

Abrangência

Finalístico

Setorial

Finalístico

Setorial

Finalístico
Finalístico
Finalístico
Finalístico
Finalístico

Multissetorial
Setorial
Setorial
Setorial
Multissetorial
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38
53
54
55
62
67
78
79
80
81
85
87
93
96
97

Vigilância em Saúde
Programa Estadual de Habitação
Mais Emprego
Proteção Social Especial
Proteção e Segurança ao Consumidor
Desenvolvimento da Educação Superior
Atenção Integral à Saúde
Gestão da Política de Saúde

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

Desenvolvimento da Educação Básica
Proteção Social Básica
Desenvolvimento Social
Gestão
das
Políticas
de
Etnodesenvolvimento
Finalístico
Planejamento e Gestão das Políticas de Gestão de
Assistência Social
Públicas
Prestação da Defesa Jurídica e da
Cidadania aos Necessitados
Finalístico
Estruturação das Unidades do SUAS-RR
Finalístico

Setorial
Setorial
Setorial
Setorial
Multissetorial
Multissetorial
Multissetorial
Políticas

Setorial
Setorial
Setorial
Setorial
Setorial

Políticas
Setorial
Setorial
Setorial

FONTE: SEPLAN/CGMOA
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Com o objetivo de melhorar a qualidade do gasto público, a avaliação de programas deve
ser parte integrante e essencial dos métodos de gestão e orientada para resultados, que confira
mais eficiência e eficácia à aplicação de recursos públicos para legitimar as ações de governo junto
à sociedade civil.
O objetivo deste processo é desenvolver um índice de medição da governança pública e
fazer isso a partir do ponto de vista de seus princípios, bem como apresentá-lo como um
instrumento de avaliação e planejamento para o Estado e de controle social para os cidadãos. O
conceito de governança pública envolve, entre outros aspectos da gestão: a transparência,
prestação de contas (accountability), ética, integridade, legalidade e participação social nas
decisões voltadas à boa condução da gestão pública.
Com a intenção de alcançar uma análise mais ampla e sistêmica dos vários elementos que
influenciaram o desenvolvimento dos programas, observar sua execução ajuda a conceber ações
nas quais temos confiança e que tenham o potencial de provocar as transformações desejadas.
Considerando que indicadores são parâmetros utilizados para mensurar o andamento de
um programa, estes devem ser acompanhados pelos executores e avaliados para analisar a
execução (resultado) e o alcance (impacto) do programa.
Presentes esses elementos, a metodologia aqui proposta se constitui como uma boa
oportunidade de avaliar e orientar a implementação do conjunto de ações previstas no Plano
Plurianual para cada setorial, a fim de aproximá-las mais de sua missão institucional e de torná-las,
consequentemente, mais efetivas na formulação, implementação e avaliação de suas políticas
públicas.
No ano de 2021 os impactos da pandemia continuaram afetando negativamente o
andamento da execução das metas físicas de algumas ações do PPA, levando assim o índice médio
de eficácia no resultado de alguns programas a não alcançarem a meta prevista.

SEPLAN/CGMOA

47

Relatório Anual de Avaliação - Plano Plurianual 2020-2023
Exercício 2021

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA

Dado este cenário, após mais um ano de execução do PPA e o fechamento das metas
cumpridas no ano de 2021, apresentamos os índices de eficácia dos indicadores juntamente com
o status das metas, desenvolvidas por meio de um trabalho intensivo de avaliação e análise
realizado em conjunto com a rede de planejamento de todas as Unidades Orçamentárias.
Nesta avaliação foi demonstrado que existe a necessidade de alguns ajustes e atualização
em indicadores de alguns programas, para que possam melhor mensurar o desempenho e o
resultado apurado ao final do exercício.
Alguns quesitos aqui apresentados mostraram pouca evolução ao longo dos anos do PPA,
como, por exemplo, a definição de indicadores. As causas para a não apuração dos índices dos
indicadores apontam para a inexistência periódica de dados que compõem a fórmula de cálculo
do indicador e a sua inadequação na medição do alcance do objetivo do programa.
De acordo com as análises dos elementos relacionados com a execução do programa e que
afetaram o seu desempenho, foram elencadas várias restrições que interferiram no desempenho,
se destacando as administrativas, que são as relacionadas a processos, contratos e convênios,
seguidos pelas orçamentárias, que envolvem problemas de contingenciamento e liberação de
recursos na execução das ações.
Vale ressaltar que em virtude da pandemia supracitada surgiu uma demanda por novos
serviços e pelo restabelecimento de prioridades. Com isso houve a necessidade de se voltar para
resolver os problemas de mais urgência que a sociedade enfrentava no momento, de verificar
quais os setores ou atividades que precisavam ser replanejadas e readaptadas. Com a crise
sanitária ainda presente no mundo, a prioridade foi focar mais recursos na área da saúde, a fim de
atender a sociedade no enfrentamento da pandemia.
O executivo editou leis, publicou decretos e tomou medidas administrativas para tentar
recuperar as perdas que a crise impôs a economia, que foi um dos setores que mais sofreu
impactos desde a chegada da pandemia em todo o país.
Na área econômica, foi tomada uma série de medidas, visando a garantir a saúde da
população e a evitar aglomerações, sendo necessário executar medidas concernentes à promoção
e à proteção da saúde pública em caráter preventivo e assistencial, a fim de evitar a disseminação
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da doença em âmbito estadual.
Considerando a avaliação do cenário epidemiológico no Estado de Roraima no início do
ano de 2021, e em especial o aumento de casos confirmados de infecções pela Covid-19 na capital
e interior, de acordo com as recomendações apresentadas pela Coordenadoria Geral de Vigilância
em Saúde, foram adotadas medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e
agravos à saúde pública.
Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, o
Governo publicou decretos com medidas regulamentando as ações e os serviços públicos
executados e desenvolvidos pelos órgãos e instituições estaduais. Desse modo ficou ainda
mantido o teletrabalho (home office) no âmbito da Administração Pública Estadual direta e
indireta, autárquica e fundacional, em caráter excepcional e provisório, para todos os servidores e
demais colaboradores.
Considerando que em 2021 foram detectadas outras variantes do vírus, como a Delta e a
Alfa, novos casos surgiram, ocasionando um aumento significativo de pessoas infectadas. A
variante Ômicron, diferentemente das variantes anteriores, apesar de causar infecções menos
graves e provocar menos hospitalizações, possui um grau maior de transmissibilidade, podendo
elevar o número de infecções. Por apresentar essas especificidades e também devido ao
relaxamento das restrições, foi necessário intensificar as campanhas de conscientização e de
incentivo para aumentar a cobeertura vacinal, com o objetivo de alcançar estabilização nos
números de casos e diminuição nas internações.
Nesse sentido embora com tendência de mitigação, ponderamos as consequências da
pandemia devido às medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública, decorrente de
ações coordenadas cujos impactos transcendem a saúde pública e afetam, em especial, a área
econômica, por meio de mudanças nas politicas públicas e estratégias na busca de contribuir para
um cenário positivo na economia roraimense.
Com o aumento do público imunizado, tomando todas as medidas de segurança e
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seguindo os protocolos de prevenção e controle, foi possível a participação em ações e realizar
reuniões de planejamento setorial de forma presencial e virtual.
Em virtude dessa situação foi publicado o decreto nº 30.583-E, de 06 de julho de 2021, que
dispõe sobre o retorno ao trabalho presencial dos servidores que estavam em regime de
teletrabalho, adotando todas as medidas de prevenção para enfrentamento à pandemia.
Apesar de toda cautela necessária que se deve ter em momentos de crise, alinhada a uma
boa gestão pública, com propósito de se alcançar uma estabilidade, além da vacinação de todos os
adultos, o Ministério da Saúde recomendou a vacinação aos jovens, seguindo ordem de
prioridades, a fim de controlar a disseminação e diminuir as infecções causadas pelo vírus e suas
novas variantes.
Considerando os aspectos de restrições que impactaram todos os setores sociais e a vida
da população, o governo de Roraima não mediu esforços e estratégias para vencer os desafios na
busca de um cenário positivo na economia roraimense. De acordo com pesquisa realizada pela
Coordenadoria Geral de Estudos Econômicos e Sociais (CGEES) da SEPLAN (Secretaria do
Planejamento e Orçamento do Estado), com base nos dados do Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados), divulgados pelo Ministério do Trabalho, mostra que o Estado no
período de janeiro a outubro deste ano, Roraima foi recorde na geração de empregos formais.
As exportações roraimenses fecharam o ano de 2021 acumulando o valor de US$ 330
milhões, maior valor já registrado e, pelo terceiro ano seguido, batendo o recorde histórico nas
exportações. O valor exportado no ano passado equivale a cerca de R$ 1,8 bilhões, com base na
cotação média do dólar americano em 2021, chegando a representar cerca de 9% do PIB de
Roraima do ano passado.
O bom desempenho também se repetiu na agropecuária do Estado. Em 2021 houve o
incremento de 39% na área plantada de grãos, ultrapassando pela primeira vez a marca de 100 mil
hectares, atingindo uma produção de 418 mil toneladas de grãos.
Outros setores também registraram crescimento expressivo em 2021, como o comércio
varejista que cresceu 10,7% no seu volume de vendas, enquanto a média nacional foi de 4,5%. O
setor de serviços também apresentou forte crescimento, com a elevação de 21% no seu volume
de vendas, maior percentual entre todas as unidades da federação.
SEPLAN/CGMOA

50

Relatório Anual de Avaliação - Plano Plurianual 2020-2023
Exercício 2021

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA

Os resultados positivos no aumento da produção e no volume de vendas impulsionou a
geração de novos empregos no Estado, sendo criados 5.092 novos empregos formais em Roraima
em 2021, o maior resultado já registrado em toda a série histórica, apresentando crescimento de
43% em relação ao ano anterior. O total de empregos formais no Estado chegou 63.696,
crescendo 8,69% em relação a 2020, ficando acima da média nacional, que foi de 7,27% no
mesmo período.
Com o incremento dos empregos formais, a taxa de desemprego de Roraima em 2021 caiu
28%, a maior queda proporcional da taxa de desemprego do país, reduzindo de 16,8% em 2020
para 12,1% em 2021, menor percentual desde 2018.
As maiorias dos novos empreendimentos abertos foram do setor de comércios, seguido
por serviços e indústria destacando as suas repercussões sobre o comércio e a infraestrutura
urbana através de estratégias públicas, adoção de medidas de incentivo e atração de novas
empresas, o que tem proporcionado abertura de novos postos de trabalho. Foi projetado também
um crescimento ainda maior, devido os trabalhos de revitalização do Distrito Industrial, o que vai
atrair a vinda de novas empresas para Roraima, por meio de estratégias públicas para a sua
implemenação, destacando as suas repercussões sobre o comércio e a infraestrutura urbana.
Ainda sobre a infraestrutura, destaca-se a recuperação e terraplenagem com obras de
artes correntes de 13 km das vicinais 04 e 31 em Rorainópolis; recuperação e terraplenagem e
melhoria em obras de artes correntes de 16,94 km das RRs 343 e 342 nos municípios de Alto
Alegre e Amajarí; recuperação de 58 km das rodovias vicinais 01, Trairi, Vicinais 03, 06, 09, 13 e 19
no município de Rorainópolis.
Temos ainda a reconstrução de pontes de madeira na vicinal 23 - Apiaú, com extensão de
65mts, no município de Mucajaí; Ponte de madeira nas vicinais 06 Apuruí e 04 Roxinho, nos
municípios de Iracema e Mucajaí; ponte com 50mts na vicinal SN-40, em Normandia; ponte de
40mts no Igarapé Manoá em Bonfim.
Os recursos empregados nas obras de recuperação de estradas e em construção de pontes
têm proporcionado mais segurança e aumento na trafegabilidade, garantindo maior capacidade
de escoamento da produção rural e gerando mais desenvolvimento para a população de todo o
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Estado.
O Plano Plurianual possui um ciclo de gestão compreendendo os processos que viabilizam
o alcance dos objetivos do governo. As etapas de elaboração, execução, avaliação e revisão
constituem as peças básicas do ciclo de gestão, proporcionando a flexibilidade necessária ao
enfrentamento de novos problemas e demandas.
Com este Relatório, verifica-se que ainda permanecem muitos desafios e discrepâncias
pertinentes ao desenho e à gestão dos Programas. Ademais, a sistemática de avaliação do PPA
merece ser analisada, tendo em vista que constitui processo dinâmico e complexo, abrangendo
níveis de agregação diferenciados e que sua implementação envolve todos os órgãos do governo.
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O processo de avaliação é incumbência conjunta das equipes das áreas envolvidas na
execução das ações do programa e precisa ser desenvolvido de forma participativa de modo que
as informações relativas ao resultado do programa sejam prestadas após a análise de todas as
ações que o compõem.
De acordo com as respostas obtidas, e como forma de garantir a qualidade da informação
da avaliação, devem ser observadas algumas medidas corretivas a serem implementadas:
 Cumprimento dos prazos definidos para entrega de relatórios;
 Adoção de instrumento normativo que oriente e padronize os processos de
acompanhamento e avaliação;
 Aprimoramento dos conhecimentos acerca dos conceitos utilizados na metodologia do
Plano Plurianual, a fim de que o levantamento e a análise das informações pertinentes à
avaliação sejam mais bem desenvolvidos;
 Fragilidade na credibilidade da importância da avaliação dentro do processo de gestão;
 Garantia de um fluxo de informações gerenciais com um grau de qualidade e confiabilidade
tal que torne o processo de acompanhamento e avaliação interessante para os técnicos e
gestores dos programas e políticas públicas;
 Preservação a integridade do modelo utilizado para o Plano Plurianual na captação dos
registros das informações demandadas;
 Integração dos técnicos envolvidos no processo de avaliação dos programas, de maneira a
superar as dificuldades quanto à análise do resultado da implementação Plano Plurianual.
É perceptível a fragilidade das respostas quando não há consulta aos envolvidos
diretamente com a execução do Programa;
 Elaboração de procedimentos para a mensuração do grau de satisfação quanto aos bens e
serviços ofertados pelo programa;
 Levantamento de informações que qualifiquem melhor os resultados atingidos;
SEPLAN/CGMOA
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Revisão de indicadores, índices, metas e respectivos atributos dos programas e das

ações, paque permita realizar uma melhor mensuração dos dados e aferição dos índices dos
indicadores, que reflita a realidade do programa na sua execução, como um todo.
Com relação aos pontos positivos e aos desafios a serem superados no processo de
acompanhamento dos programas e ações relevantes do PPA, cabe destacar o reconhecimento da
necessidade do governo dispor de um sistema de monitoramento, que permita controlar e aferir a
legitimidade das ações na gestão pública, mediante o desenvolvimento de rotinas, procedimentos
e instrumentos específicos, incentivando a introdução de uma cultura permanente de coleta,
análise e sistematização de informações como forma de acompanhar a execução da ação de
governo.
Os desafios de iniciar um processo de monitoramento possibilitam a produção de
evidências sobre a efetividade ou não das políticas públicas, além de gerar informações úteis e em
tempo hábil que auxiliem o processo de tomada de decisão e de gestão e que possam subsidiar o
processo de avaliação anual com informações tempestivas, simples e em quantidade adequada
para a tomada de decisão, facilitando o acompanhamento dos esforços necessários para
aprimoramento da ação pública.
Em suma, para ser eficiente, a avaliação precisa ser internalizada como um processo
estruturado e de participação consciente, por meio da compreensão pelos interessados da
importância dos resultados e pela adoção pactuada das ações corretivas. Sem isso, a avaliação
corre o risco de se tornar um exercício irrelevante e burocrático.
Como apêndice deste Relatório Anual de Avaliação, apresentamos o detalhamento de
todas as ações e suas respectivas análises, realizadas pelas Unidades Orçamentárias Executoras, e
consolidados em documento gerado pelo sistema FIPLAN, denominado de Avaliação Analítica dos
Programas e Ações.
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APÊNDICE

AVALIAÇÃO ANALÍTICA DOS PROGRAMAS E AÇÕES
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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
2021

Anual

Percentual

98.6

85

85

Apurado
2021

88,22

Data Apuração

31/12/2021

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 2021 foi de 88,22%, superando em torno de 3,22% a média anual estabelecida, prevista em 85% a.a. Tal
crescimento é resultante do aprimoramento contínuo e permanente da Ação Legislativa no devido processo deliberativo das Proposições
Legislativas aliado à eficiência na execução das metas programáticas em função do atendimento das demandas sociais.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Os objetivos estabelecidos pela Assembleia Legislativa do Estado de Roraima para o exercício de 2021 foram atingidos. Logo, não
recomendações a serem apresentadas.

Análise da Execução Financeira:
Não houve restrições, descontinuidades ou engessamento no fluxo financeiro da execução financeira ao longo do exercício. As dotações
dos recursos inicialmente programados e da adição do necessário aporte orçamentário aliados à otimização de alocações de metas
financeiras foram suficientes para o atendimento das atividades finalísticas e de apoio durante o exercício.
Relativo aos fluxos financeiro versus programático, houve aporte de 18,58% à despesa fixada visando o alcance dos resultados do
Programa. Nesse aspecto, do montante das despesas autorizadas, 99,11% foram empenhadas, e destas, 98,98%, liquidadas no exercício.

Avaliação dos resultados:
O índice do indicador apurado no exercício de 2021 cresceu 3,79% em relação à meta anual estabelecida no Plano Plurianual 2020-2023,
prevista em 85% a.a, atingindo o percentual de 88,22% expressando eficiência na obtenção dos resultados relativos à execução das
metas da ação do programa.
Destacaram-se, entre as atividades de grande atuação do Poder Legislativo: a apreciação de ´proposições inerentes ao processo
legislativo (elaboração e aprovação de leis); a prestação direta de serviços à população do Estado por meio dos Programas Especiais da
ALE-RR (Procon-ALE; Escola do Legislativo - ESCOLEGIS; Procuradoria Especial da Mulher; Centro Humanitário da Mulher - CHAME;
Programa Abrindo Caminhos; Cine Ale Cidadania; Centro de Apoio aos Municípios; Programa Fiscaliza Roraima; Programa de Defesa dos
Direitos Humanos e Cidadania; Programa de Atendimento Comunitário; Centro de Convivência da Juventude; 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 dedicados 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, conforme assegurado pela Constituição Federal e Estadual. A
participação social se realiza por meio de organizações representativas na formulação das políticas públicas e participação da sociedade
civil no processo legislativo por meio de plebiscitos, referendo e iniciativa popular. Outras formas de participação se dá através dos
Programas Especiais da Assembleia, da Rádio e TV Assembleia por meio da produção e divulgação de atividades educacionais, culturais,
assistenciais e de divulgação de conteúdo informativo de interesse público e social e ainda, através das Redes Sociais, especialmente
Facebook.
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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:

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

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

2.314,00
Total:

2.314,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1.000,00

2.314,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
231,40

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 2021 (2.314 proposições) superou a Meta Física Prevista (1.000 proposições) em cerca de
231,40%.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Gestão Legislativa

100

A Gestão Legislativa compôs
cerca de 58,07 % do total das
dotações em 2021. Desse
montante, 96,67% destinou-se
à execução da tarefa
Processo Legislativo,
integrando as atividades de
elaboração análise, discussão
e votação de proposições
legislativas, e suporte
operacional ao processo
deliberativo e representação
legislativa. A outra parcela,
3,33% destinou-se à
implementação da tarefa
Fortalecimento Institucional,
relativas à execução de
atividades subsidiárias à
atuação legislativa.

2

Gestão do Gabinete Parlamentar

100

A Gestão do Gabinete
Parlamentar compôs cerca de
18,45 % do total das dotações
em 2021. Tais recursos
destinaram-se à
implementação das atividades
legislativas inerentes ao
deputado e seu gabinete.

3

Gestão Administrativa

99.03

A Gestão Administrativa
compôs cerca de 23,48%do
total das dotações em 2021 e
executou, em termos de
empenho, 96,03% desse
montante.
Do total das dotações, 73,34%
destinou-se à tarefa Apoio
Administrativo para
implementação das Atividades
de Apoio Administrativo
inerentes ao Processo
Legislativo e, 26,66% destinou
-se à tarefa Apoio Logístico
para execução das Atividades
inerentes ao suporte logístico
à atividade finalística.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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Análise da Execução Financeira:
Não houve restrições, descontinuidades ou engessamento no fluxo financeiro da execução financeira ao longo do exercício. As dotações
dos recursos inicialmente programados e da adição do necessário aporte orçamentário aliados à otimização de alocações de metas
financeiras foram suficientes para o atendimento das atividades finalísticas e de apoio durante o exercício.
Relativo aos fluxos financeiro versus programático, houve aporte de 18,58% à despesa fixada visando o alcance dos resultados do
Programa. Nesse aspecto, do montante das despesas autorizadas, 99,11% foram empenhadas, e destas, 98,98%, liquidadas no exercício

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
1,00

20,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
2.000,00

Análise da Meta Física:
Os recursos do FUNESPLE aplicados no exercício de 2021, destinaram-se à implementação das Atividades Legislativas, visando atender
as necessidades de execução dos projetos de suporte à qualificação de parlamentares e servidores, aos ações dos Programas Especiais
da Assembleia, ao aparelhamento institucional e, aos serviços administrativos e operacionais.
Obs.: Quanto ao Item relativo à Realização da Meta Física, no PAT a informação relativa à quantidade da Meta Prevista, ao invés de
constar 20 unidade, consta apenas 01 unidade. Solicita-se, portanto, sua retificação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Execução de Projetos de Suporte às
Atividades Legislativas

100

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

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
As metas realizadas nesta ação objetivaram viabilizar a execução de planos e programas da Assembleia Legislativa, em suas áreas
finalísticas e de apoio administrativo, especialmente, àquelas inerentes à ação atividade parlamentar, aos programas especiais e ao
controle externo.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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
2021

Anual

Percentual

83.49

86

84

Apurado
2021

107,28

Data Apuração

31/12/2021

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

Análise de Indicadores do Programa:
O previsto para o exercício de 2021, foi de 84,00%, mas foi realizado 107,28%, tendo um acréscimo de 23,28%, em relação à previsão de
2021, o que demonstra que apesar da Pandemia do Novo Corona vírus, o Tribunal não mediu esforços para melhorar sua prestação de
serviço jurisdicional.
Conforme Fórmula Relação entre o nº de Deliberações Colegiadas e o nº de Processos Autuados X 100, TCE-RR, informamos:
Processos gerados e autuados - 371 (trezentos e setenta e um);
Processos julgados/apreciados - 398 ( trezentos e noventa e oito).
Fonte: DIPLE TCERR.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
TCERR:
Como órgão de controle externo, este Tribunal, possui competência para promover a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial das administrações públicas estadual e municipal, abrangendo qualquer pessoa física ou jurídica, públicas ou
privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos.
Durante o ano em comento, esta Corte de Contas, ciente da sua responsabilidade, procurou manter suas atividades em funcionamento
com o menor prejuízo possível à sociedade e ao jurisdicionado, adotando ainda as medidas adequadas à fase de enfrentamento da
pandemia causada pelo Covid-19. Com esse intuito, atuou de forma célere e colaborativa no sentido de munir o gestor público de
orientações e capacitações técnicas, de forma a subsidiar a legalidade, eficiência, eficácia e efetividade das ações governamentais, e
prosseguiu com a utilização de ferramentas tecnológicas como a vídeoconferência, eventos on-line, dentre outros.
Considerando que o TCERR tem por Objetivo Zelar pela correta aplicação dos recursos públicos do Estado e auxiliar a Assembleia
Legislativa na função de exercer o controle externo, e que seu Público Alvo é Sociedade, Órgãos e Entidades da Administração Direta e
Indireta, entidades constituídas ou mantidas pelo Estado ou Município, recomendamos que o TCERR continue sendo esse instrumento de
cidadania, em prol da Sociedade Roraimense.

Análise da Execução Financeira:
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TCERR: Compete ao Tribunal de Contas, órgão constitucional de controle externo da gestão dos recursos públicos estaduais e municipais,
dotado de autonomia funcional, administrativa e financeira, com jurisdição própria e privativa sobre as matérias e pessoas sujeitas à sua
competência, que presta auxílio ao Poder Legislativo nos termos da Constituição da República, da Constituição do Estado de Roraima.
Com base nos resultados do PPD e COFD, a execução financeira transcorreu sem grandes dificuldades, apesar da pandemia do Novo
Corona Vírus, em 2021.
No campo da modernização administrativa, merece realce as seguintes ações: Elaboração de estudos para elaboração e padronização de
relatórios de atividades do TCERR, por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI; Reforma e readequação das instalações físicas
da Diretoria de Tecnologia da Informação e da Coordenadoria Administrativa.
A Controladoria-Geral das Contas Públicas - COGEC é a unidade superior de controle externo do Tribunal, a qual compete, em linhas
gerais, o planejamento estratégico, a organização e a supervisão das atividades de fiscalização de órgãos e entidades da Administração
Pública, no exercício do controle externo a cargo do Tribunal. A COGEC atua, também, na orientação e capacitação de gestores e
servidores públicos das Unidades Jurisdicionadas, bem como na coordenação de projetos de interesse do controle externo, a exemplo de
projetos de desenvolvimento de sistemas de tecnologia da informação para apoio à sua atividade finalística, realizando 561 fiscalizações
realizadas, sendo 10 levantamentos, 57 inspeções, 466 auditorias e 28 monitoramentos, verifica-se, assim, o atingimento de 280,50% da
meta física definida para o exercício de 2021 na ação "Realização de Fiscalização Orçamentária, Financeira e Contábil", a cargo deste
Tribunal.
A despesa empenhada até o término do exercício atingiu o montante de R$ 80.772.940,01 (oitenta milhões, setecentos e setenta e dois
mil, novecentos e quarenta reais e um centavo). Portanto, a execução orçamentária da despesa acumulada, corresponde a 97,22% da
dotação orçamentária disponível para execução.
MPC: O orçamento original deste MPC, do montante de 17.880.000,00, no decorrer do exercício foi insuficiente para realização das
atividades propostas, porém, a boa relação institucional, possibilitou por parte do Governo do Estado um aporte financeiro de mais
1.000.000,00, o que possibilitou o cumprimento dos objetivos e metas desta Instituição.

Avaliação dos resultados:
TCERR: O Programa foi efetivo, apesar das restrições da Pandemia do Novo Corona vírus.
Em atendimento às competências outorgadas às Casas de Contas pela Constituição da República reproduzidas pelas suas Leis
Orgânicas, esta Corte tem buscado desempenhar a sua missão institucional, por meio da transparência da gestão pública, do estímulo ao
controle social, da celeridade processual, do aperfeiçoamento contínuo da sua metodologia de trabalho, da celebração de parcerias, da
formação continuada dos seus servidores, bem como dos gestores e servidores das unidades jurisdicionadas.
Como é sabido, os Tribunais de Contas brasileiros alcançaram ao longo dos últimos quinze anos uma nova e promissora configuração de
órgão de controle, avançando da condição de mero conferente das receitas e despesas públicas e de simples observadores da
conformidade dos demonstrativos contábeis para atingirem o status de uma instituição parceira da sociedade e um instrumento de
cidadania.
Hodiernamente, este órgão de controle se preocupa e se empenha em outras três vertentes: a primeira, acompanhar em tempo real a
Gestão Pública por meio do controle concomitante; a segunda, orientar o administrador público no curso da gestão, cumprindo seu papel
pedagógico; e a terceira e, por corolário das anteriores, intervir com energia e efetividade frente a eventuais irregularidades flagrantes com
o uso adequado das Medidas Cautelares.
Dentro desse novo cenário, o TCERR tem demonstrado grandes avanços graças ao seu corpo técnico e aos recursos tecnológicos
disponíveis, cujos mecanismos contribuíram para colocar esta Corte de Contas em lugar de destaque no ranking dos Tribunais mais
estruturados e mais eficientes do país.
Tanto assim que, diante da dramática crise da pandemia do Coronavírus e as limitações impostas pelas autoridades sanitárias, o TCERR
não sofreu solução de continuidade dos processos administrativos e jurisdicionais, bem como as sessões das Câmaras e do Pleno, que
apesar do período adverso conseguiram cumprir seu calendário.
MPC: Com a principal meta deste MPC é através de fiscalização e controle, os resultados alcançados são gerandos ao longo do processo,
com isso ações continuam sendo realizadas para atingir o objetivo. Utilizamos para realização das tarefas os Procedimentos Investigatório
Preliminar-PIP, diligências, pareceres, representações e manifestações, para suprir as necessidades do Público Alvo.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

Tivemos restrições orçamentárias, mas foram solucionadas por meio de Créditos Adicionais.

Orçamentárias

MPC: Apesar da necessidade de recursos esta foi solucionada com aporte do Governo do Estado.

Participação Social:
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TCERR: Sim.
De acordo com a SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, Equipe composta por multiprofissionais que atuam em várias
vertentes da comunicação, se destacando o Jornalismo, Design Gráfico, Cerimonial, Vídeo Maker, Publicidade e Social Media, são os
seguintes mecanismos que promovem a participação social:
REDES SOCIAIS
Instagram: https://instagram.com/tceroraima
Facebook: https://www.facebook.com/tceroraima/
Twitter: https://twitter.com/tceroraima
Portal: www.tcerr.tc.br
Mídia Clipping: https://www.tcerr.tc.br/portal/noticias-midia-clipping
Transmissão de Sessões Presenciais
INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS
Número de informativos institucionais criados, elaborados,
diagramados, veiculados e publicados
TCERRMais
Ouvidoria
Qualidade de vida
ACESSO AO PORTAL
Número de acessos ao portal do TCERR com o quantitativo de
interações dentro do portal e de visualizações da página na
internet.
Usuários 43,7 mil
Sessões 95,1 mil
Visualizações de página 201,6 mil
MPC: Possuímos uma ouvidoria própria onde os usuários podem fazer sugestões, reclamações ou elogios. Também são realizados
atendimentos por meio de uma linha telefônica específica. E no exercício de 2021, com o objetivo da participação mais acentuada da
sociedade implantamos um programa de rádio ¿FISCALIZE E CONTA¿, informando as ações deste MPC e que em sua segunda fase a
ser implantada neste exercício permitirá a participação popular.

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

Estado

561,00
Total:

561,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
200,00

561,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
280,50
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TCERR:
A Meta Física, do Tribunal de Contas do Estado de Roraima - TCERR, que foi planejada para o exercício de 2021, previa um quantitativo
de 200 auditorias.
COGEC, conforme Manual de Organização aprovado pela Resolução 005/2018, possui as seguintes unidades em sua estrutura:
Controladoria das Contas de Gestão - COGET, Controladoria das Contas de Governo - CGOVE, Controladoria de Pessoal - CODEP,
Controladoria de Licitações e Contratos - COLEC, Controladoria de Infraestrutura - COINF, Controladoria de Auditorias Especiais e de
Natureza Operacional - CAEOP e, por fim, o Centro de Gestão Estratégica da Informação - CGESI.
Tais unidades são responsáveis pelo planejamento operacional e execução das atividades fiscalizatórias, produzindo relatórios e
pareceres contendo a manifestação técnica dos auditores de controle externo, segundo as Normas de Auditoria Governamental aplicáveis.
Nesse sentido, atuam na fase de instrução de processos de prestações de contas de governo, prestações de contas de gestão,
levantamentos, auditorias de conformidade, auditorias operacionais, monitoramentos, representações, denúncias, tomadas de contas
especiais, consultas e atos de pessoal sujeitos a registro (que incluem admissão de pessoal, aposentadoria, pensão e reforma entre
outros), além de todas as espécies recursais.
- Em 2021, foram realizadas 561 atividades fiscalizatórias, nos diversos órgãos e entidades que compõe a Administração Pública direta e
indireta, no âmbito do Estado de Roraima e de seus Municípios, sendo 10 levantamentos, 57 inspeções, 466 auditorias e 28
monitoramentos. O quadro 1, a seguir, apresenta a produtividade das unidades da COGEC no exercício de 2021, com destaque para os
relatórios emitidos no curso de atividades fiscalizatórias.
Sob essa ótica, verifica-se, portanto, o atingimento de 280,50% da meta física definida para o exercício de 2020 na ação "Realização de
Fiscalização Orçamentária, Financeira e Contábil" do programa "Execução do Controle Externo" que compõe a dimensão estratégica
"Eficiência e Transparência na Gestão Pública" do Plano Plurianual 2020-2023.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

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.

280.5

561 fiscalizações realizadas,
sendo 10 levantamentos, 57
inspeções, 466 auditorias e 28
monitoramentos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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- A Execução Financeira foi ótima, apesar da Pandemia do Novo Corona Vírus, foi realizado 97,21% do Planejado, no Orçamento do
TCERR, no exercício de 2021, onde destacamos as seguintes atividades:
Processos gerados e autuados - 371 (trezentos e setenta e um); Processos julgados/apreciados - 398 ( trezentos e noventa e oito);
Processos em trâmite - 4.650 (quatro mil, seiscentos e cinquenta).
- Realização de 561 fiscalizações realizadas, sendo 10 levantamentos, 57 inspeções, 466 auditorias e 28 monitoramentos, verifica-se,
assim, o atingimento de 280,50%, da meta física definida para o exercício de 2021, na ação "Realização de Fiscalização Orçamentária,
Financeira e Contábil", a cargo deste Tribunal.
- Foram nomeados 19 servidores comissionados; foram exonerados 7 servidores efetivos em razão de vacância por aposentadoria e
aprovação em outro concurso; e exonerados 9 servidores comissionados.
- ESCOLA DE CONTAS / TCERR, Atividades: Capacitação para servidores do TCERR e dos órgãos e entidades jurisdicionados.
A Escola de Contas do TCERR no início do ano de 2021, realizou por meios de estudos e solicitações junto às unidades deste tribunal e
seus jurisdicionados, a elaboração do Plano de Capacitação Educacional, objetivando atender às referidas demandas. Vale ressaltar que
com a continuidade da pandemia da COVID-19 e seguindo as portarias normatizadas durante o ano, o Programa TCE e a Cidadania, não
pode ser realizado, devido à necessidade de ir em modo presencial aos centros acadêmicos, e como consequência foi necessário a
adaptação de alguns cursos e treinamentos para serem aplicados em formato de Ensino a Distância, porém durante o percurso do ano
verificou-se a possibilidade de que determinados cursos, seguindo todos os protocolos pudessem ser em formato presencial, com os
quantitativos de carga horária de 487h, 609 SERVIDORES E CONSELHEIROS, 127 jurisdicionados, perfazendo um total de 736 pessoas
capacitadas.
DITIN: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, Atendimento de 160 suportes abertos pela intranet no período.
SUPORTES E MANUTENÇÕES: Com o advento da pandemia e o regime de trabalho alterado para teletrabalho (home office). Foram
atendidos 1.021 chamados de suporte pela DISUP no período de 1.1.21 a 31.12.21. Doação de Equipamentos: 5 desktops, para a
SECOM, 4 desktops para a Escola Estadual Hildebrando Ferro Bittencourt, 4 desktops para o Colégio Militarizado Professor Jaceguai Reis
Cunha, 4 desktops para a SECOM, 4 desktops para a Escola Estadual 13 de Setembro, 4 notebooks para o Comando da Polícia Militar de
Roraima, 4 computadores para a Escola Estadual Major Alcides Rodrigues dos Santos, em andamento. Tramitação de processos via
sistema SEI: Após implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), toda a tramitação de documentos e processos é realizada de
forma eletrônica dentro do âmbito do TCE/RR. Dentre as tramitações realizadas por esta DISUP no período de 1/1/2021 a 30/9/2021 cabe
destacar o que segue: Aquisição de insumos de informática, Aquisição de ferramentas para a DISUP, Aquisição de Notebooks, Aquisição
de Microcomputadores, Aquisição de Monitores, Contratação do Suporte Técnico do software de gerenciamento de impressão - PrinterTux,
Aquisição de licenças do CorelDraw e Pacote Adobe Completo. Atendimentos externos: Foram realizados atendimento aos
Jurisdicionados, contemplando soluções para acesso e manuseio dos Sistemas Sagres Licitações, SICAP, E-LEGIS e Roraicontas.
Intercorrências e soluções: Apoio operacional à DISER na atualização do antivírus nas máquinas dos usuários, trocas de senha e
atualização dos sistemas, e a DIFRA, com a instalação de cabos e apoio a toda infraestrutura de rede. Atendimento de 42 demandas em
processos eletrônicos no SEI. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E REDES: Foram atendidos 259 chamados que foram abertos de
01/01/2021 até 31/12/2021, compreendendo acesso ao Fiplan, Sei, Backup/Restore, cabeamento estruturado, controle de acesso, e-mail,
internet-conexão, cadastro dos servidores e contas de usuários. INFRAESTRUTURA ATENDIMENTOS INTERNOS: Foram atendidos
chamados via Hangout aos servidores em home office do TCE/RR. Atendimento de suportes via SEI; Administração dos servidores de
rede; Atualizações de segurança periódicas dos servidores de rede; Apoio técnico na elaboração de Estudos Técnicos Preliminares
atribuídos aos servidores desta DIFRA; Apoio na migração dos sistemas para o novo domínio tcerr.tc.br; Gerenciamento dos usuários e
políticas de acesso; Apoio no monitoramento de ataques cibernéticos a rede do TCE/RR; Apoio no monitoramento do antivírus no
ambiente do TCE/RR; reinstalação após manutenção periódica nos nobreaks nos setores, participação de servidores em diversos cursos
de capacitação. Atendimento de 29 suportes via sistema de suporte; Apoio na Implantação do robô de fita; Apoio na desativação do
serviço de spark e mudança para o Google Chat.

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:
FMTCERR:
A LEI nº 352, de 14 de novembro de 2002, alterada pela Lei nº 558, de 16 de julho de 2006, que Institui o Fundo de Modernização do
Tribunal de Contas do Estado de Roraima - FMTCE/RR, que tem por finalidade complementar os recursos financeiros indispensáveis ao
aparelhamento técnico-administrativo e reciclagem e atualização de pessoal.
- A despesa empenhada no 4° trimestre foi de R$ 3.578.019,26 (três milhões, quinhentos e setenta e oito mil, dezenove reais e vinte e seis
centavos), o que corresponde a 48,87% da dotação orçamentária disponível para execução. A dotação autorizada e a distribuição dos
dispêndios do FMTCERR.
- A Execução Orçamentária/financeira foi realizada de acordo com o planejado.
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ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Modernização do Tribunal de Contas do
Estado de Roraima - TCERR.

48.87

Foi executado 48,87% da
ação, algumas atividades que
não foram executadas,
entendemos que foram
prejudicadas, em função da
Pandemia do Novo Corona
Vírus, no exercício 2021.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
LEI Nº 352 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002, Institui o Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado de Roraima - FMTCERR,
alterada pela Lei nº. 558, de 16 de julho de 2006). O Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado de Roraima tem por
finalidade complementar os recursos financeiros indispensáveis ao aparelhamento técnico-administrativo e reciclagem e atualização de
pessoal.
A Dotação inicial, na fonte 150, foi de 535.619,00.
Após a apuração do superávit, foram realizados os seguintes créditos e suas fontes:
Fonte 300, no valor de R$ 31.951,00
Fonte 301, no valor de R$ 5.282.813,00
Fonte 302, no valor de R$ 434.399,00
Fonte 650, no valor de R$ 1.036.073,00
Perfazendo uma dotação no valor total de R$ 7.320.855,00.
O desempenho apurado, supra, foi em grande parte devido ao ano atípico, com o advento da Pandemia do Corona vírus, no exercício de
2021, que prejudicou a realização de algumas atividades programadas.
- Destacamos os diversos cursos de capacitações, as reformas dos prédios do TCERR, aquisições de materiais de consumo e
permanentes, incluídos os materiais de tecnologia da Informação.
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

351,00
Total:

351,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
351,00

351,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Análise da Meta Física:
Por se tratar de atividades de controle e fiscalização este MPC, com vista a atingir seus objetivos Constitucionais, desenvolve inúmeras
ações, tais como, PIP, manifestações, notificações, audiências, participações em sessões do TCE, que no conjunto possibilitaram alçar o
índice apurado.
232 Pareceres;
33 Manifestações;
13 PIP;
04 Representações;
02 Recomendações;
43 Despachos interlocutórios;
03 Audiências;
03 comunicações a Órgãos.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO
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ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS
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1

Fiscalização da aplicação da Lei no âmbito do
TCE.

100

Com vista ao atendimento da
meta física planejada, este
MPC, ao longo do exercício
desenvolveu atividades:
232 Pareceres;
33 Manifestações;
13 PIP;
04 Representações;
02 Recomendações;
43 Despachos interlocutórios;
03 Audiências;
03 comunicações a Órgãos.

2

Capacitação e Valorização dos Membros e
Servidores deste MPC/RR

10

Participação de servidores em
congressos e cursos.

3

Operacionalização das Ações Administrativas

100

Neste item foram realizados
atividades necessárias ao
suporte das ações de
quaisquer instituição.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O orçamento original deste MPC, do montante de 17.880.000,00, no decorrer do exercício foi insuficiente para realização das atividades
propostas, porém, a boa relação institucional, possibilitou por parte do Governo do Estado um aporte financeiro de mais 1.000.000,00,
elevando nosso orçamento anual, 18.880.000,00, dos quais 18.723.750,96 foram liquidados e quais foram pagos 18.720.970,95, o que
demonstra a não existência de qualquer defasagem de recursos, o que possibilitou o cumprimento dos objetivos e metas desta Instituição.

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

90,00
Total:

90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
150,00

90,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
60,00

Análise da Meta Física:
as realizações com vista ao atendimento do que foi proposto em 2021, ficaram altamente prejudicadas em razão do momento vivido em
nosso pais em decorrencia da pandemia, que impactou diretamente nos sistemas de produção e locomoção, e consequentemente em
duas metas estabelecidas.
neste particular as ações propostas para o exercicio não foram totalmente prejudicadas porque a instituição focou na sua modernização
conseguindo ao longo do ano , estabelecer convênios , onde se destacam os para implantação de laboratório de análise de asfalto e
saúde

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Modernização do Ministério Público de Contas
do Estado de Roraima.

60

Aquisição de equipamentos
,capacitação dos membros e
servidores deste mpc,
assinatura de convênios com
vista a implantação de
laboratórios que com certeza
contribuirão para dar suporte
técnico as decisões deste
ministério de contas

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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Como foi relato na avaliação das metas, a pandemia impactou diretamente em nossas ações planejadas, o que contribuiu para os
percentuais evidenciados.
No que diz respeito ao indice de planejamento este, decorre da incorporação de recursos oriundos de exercicios anteriores que
contribuiram para a discrepancia evidenciada
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2021

Anual

Percentual

106.3

101

90

Índice de
Atendimento à
Demanda

Apurado
2021

100,04

Data Apuração

31/12/2021

Fórmula: IAD é
igual (processos
baixados no ano /
casos novos
distribuídos no
ano ) 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 2021, o IAD do TJRR foi de 104,29%, significa que de cada 100 processos novos que entraram, o TJRR arquivou 0,04% a
mais do que entrou, sendo um ótimo resultado conforme divulgado no Relatório Justiça em Números do CNJ 2021.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Análise da Execução Financeira:
Considerando que no exercício de 2021 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 2020-2023, visto que este último é estruturado em Programa,
Indicador, Ação e Medida. O Programa corresponde ao principal macroprocesso finalístico do TJRR que é a Prestação Jurisdicional da
Justiça Estadual, sendo as ações e medidas os caminhos para o alcance desse propósito. O objetivo expresso no Programa do PPA 20202023 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 2021-2026. 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; mesmo com o prolongamento da crise migratória e da pandemia do COVID19, nosso Tribunal atingiu 100%
das metas estabelecidas, tendo recebido o Prêmio CNJ de Qualidade na categoria Diamante, sendo considerado por aquele Conselho o
segundo melhor Tribunal de Justiça do país, graças ao compromisso diário de todos os Desembargadores, Juízes, Servidores, Estagiários,
Terceirizados e Parceiros com os Valores Institucionais do Poder Judiciário de Roraima.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Outras

Adversidade impostas em decorrência da pandemia do Corona Vírus.

Outras

Crise imigratória

Participação Social:
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Conforme Resolução nº 70, de 19 de dezembro de 2016, que regulamenta a estrutura organizacional do Poder Judiciário, o Núcleo de
Relações Institucionais tem como principal função gerenciar a política de relacionamentos interno e externo do Poder Judiciário em 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 2021-2026, com a Missão de "Realizar Justiça
para a promoção da Paz Social" e, dentre seus objetivos e metas, a realização periódica 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.

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

49.007,00
Total:

49.007,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
56.000,00

49.007,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
87,51

Análise da Meta Física:
Em 2021 o Tribunal de Justiça de Roraima atingiu um índice de 87,51% da meta física estabelecida para a ação. Em breve
contextualização, vale frisar que mesmo diante do cenário de pandemia e no aumento de casos novos, esta corte manteve sua eficiência
demonstrada por meio do Índice de Atendimento à Demanda (IAD) acima de 100%. Desta forma, a Ação obteve um BOM 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

Pagamento de Pessoal Ativos e Encargos

99.96

Foram atendidas as despesas
com o pagamento de
subsídios, vencimentos,
gratificações, vantagens,
ressarcimentos de pessoal
requisitado, auxílios,
benefícios, indenizações,
obrigações patronais e outras
despesas decorrentes do
exercício das atividades de
servidores e magistrados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Considerando que no exercício de 2021 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:

2437-Gestão de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação
Atividade
12101-Tribunal de Justiça do Estado de Roraima
Serviço de TIC Mantido
Percentual
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META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

75,00
Total:

75,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
90,00

75,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
83,33

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 74,52% da demandas planejadas, o que representa um desempenho de
82,80% com relação à meta física prevista para 2021, o que representa um BOM resultado da ação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Manutenção das soluções de tecnologia da
informação e comunicação

99.75

Foram atendidas despesas
com as renovações das
contratações de serviços da
área de TI, tais como
conexões de dados,
manutenções de
equipamentos, aquisição de
equipamentos de
infraestrutura de redes
(roteadores) e aquisição e
continuidade na implantação
na implantação da plataforma
analítica e de inteligência
empresarial corporativa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Considerando a regularidade dos repasses de duodécimo, foi possível realizar a execução das despesas conforme a programação
estabelecida. Assim, observando o índice a execução %COFD, demonstra-se um ótimo desempenho orçamentário e financeiro da ação.
Com relação ao Planejamento %PPD, cabe mencionar que diante do congelamento do orçamento, algumas despesas com manutenção
de TIC foram custeadas pela ação 2457 da U.O. FUNDEJURR.
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 de Apoio Mantido
Percentual

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

95,00
Total:

95,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
95,00

95,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Análise da Meta Física:
Em 2021 o Tribunal de Justiça de Roraima atingiu um índice de 95% 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 e ainda
a contratação do serviços de instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica conectados à rede (on-grid), conforme plano
de aquisições deste Tribunal. 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
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% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

Efetivação das atividades de apoio

100

Foram atendidas despesas
com auxílio financeiro a
estudantes, diárias,
passagens, aquisição de
material permanente e de
consumo, locação de mão de
obra, cumprimento das
obrigações tributárias e
contributivas e a aquisição de
sistema de geração de
energia solar fotovoltaica
conectados à rede (on-grid) painéis solares.

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

2464-Desenvolvimento e Capacitação de Servidores e Magistrados
Atividade
12101-Tribunal de Justiça do Estado de Roraima
Plano de Capacitação

Unidade de Medida:

Percentual

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

87,00
Total:

87,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
90,00

87,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
96,67

Análise da Meta Física:
Em 2021 a Escola do Poder Judiciário - EJURR capacitou 1515 pessoas (88 magistrados, 1519 servidores e 718 público externo) com a
execução de 113 cursos, o que representa um percentual de 86,78% do plano de capacitação da EJUR. Com isso, a meta física realizada
atingiu 96,42% da meta física prevista, considerado um ÓTIMO desempenho orçamentário e financeiro da ação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Promoção e qualificação de servidores e
magistrados

90.91

Foram abarcadas as
despesas com pagamento de
encargo de curso aos
instrutores.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Considerando o advento da pandemia, onde alguns eventos tiveram que ser adaptados ao modelo virtual, algumas despesas com o
pagamento de diárias foram desnecessários. Cabe mencionar que, em virtude do congelamento orçamentário, algumas atividades de
treinamento e capacitações desta corte foram custeadas pela ação 2430 na U.O. FUNDEJURR.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2124-Gestão das Atividades do FUNDEJURR
Atividade
12601-Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Roraima
Fundo Gerenciado
Unidade

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
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 2021 foram abarcadas despesas com locação de imóveis, serviços de manutenção das
atividades de apoio e serviços financeiros.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Apoio as atividades jurisdicionais

94.37

Foram abarcadas despesas
com locação de imóveis,
serviços de manutenção das
atividades de apoio e serviços
financeiros.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A unidade orçamentária FUNDEJURR tem autorização na LOA de valores inferiores ao efetivamente arrecado. Com isso, é esperado que
o Planejamento %PPD seja considerado deficiente, visto que ele considera o valor Empenhado em relação a Dotação Inicial. Contudo, o
valor Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contigenciado (%COFD) obteve resultado de 94,37%, considerado um ótimo
desempenho.
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
Plano de Capacitação
Percentual

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

87,00
Total:

87,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
90,00

87,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
96,67

Análise da Meta Física:
Em 2021 a Escola do Poder Judiciário - EJURR capacitou 1515 pessoas (88 magistrados, 1519 servidores e 718 público externo) com a
execução de 113 cursos, o que representa um percentual de 86,78% do plano de capacitações da EJURR. Com isso, a meta física
realizada atingiu 96,42% da meta física prevista, considerado um ÓTIMO desempenho orçamentário e financeiro da ação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Promoção e qualificação de servidores e
magistrados

95.7

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:
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A unidade orçamentária FUNDEJURR tem autorização na LOA de valores inferiores ao efetivamente arrecado. Com isso, é esperado que
o Planejamento %PPD seja considerado deficiente, visto que ele considera o valor Empenhado em relação a Dotação Inicial. Contudo, o
valor Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contigenciado (%COFD) obteve resultado de 95,70%, considerado um ÓTIMO
desempenho da ação.

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

2438-Gestão da Infraestrutura das Instalações Físicas
Atividade
12601-Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Roraima
Plano de Obras
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
40,00

40,00

% 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 exercício de 2021 foi realizado 100% das obras previstas no Plano de Obras
desta Corte.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Executar as obras e serviços de construção,
reforma e ampliação de imóveis do poder
judiciário

100

Foi realizado 100% das obras
previstas no Plano de Obras
desta Corte de Justiça.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A unidade orçamentária Fundo Especial do Poder Judiciário (FUNDEJURR) tem autorização na LOA de valores inferiores ao efetivamente
arrecado, ou seja, esta ação, recebe aportes no decorrer do exercício financeiro, oriundos de excesso de arrecadação e superávit apurado
em balanço patrimonial do exercício anterior. Com isso, é esperado que o Planejamento %PPD seja considerado deficiente, visto que ele
considera o valor Empenhado em relação a Dotação Inicial. Contudo, o valor Empenhado em relação a Dotação Final - Valor
Contigenciado (%COFD) obteve resultado de 92,65%, considerado um ótimo desempenho.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2456-Desenvolvimento das Atividades de Fiscalização, Auditoria e Correição
Atividade
12601-Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Roraima
Plano Anual de Auditoria
Percentual

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

96,00
Total:

96,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
90,00

96,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
106,67

Análise da Meta Física:
Foram realizadas 100% das ações planejadas no Plano de Correição Judicial da Corregedoria Geral de Justiça. Este resultado é
considerado BOM, em consonância ao resultado inicialmente programado.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
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CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Realizar as atividades de fiscalização,
auditoria e correição

100

Foram realizadas 100% das
ações planejadas no Plano de
Correição Judicial da
Corregedoria Geral de Justiça

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Em 2021 foram realizadas 100% das ações do Plano de Correição Judicial da Corregedoria Geral de Justiça e 91,30% Plano Anual de
Auditoria do Núcleo de Auditoria Interna, o que representa uma média de 95,65% de execução dos planejamentos formalizados, contudo,
as despesas com diárias foram custeadas com recursos da U.O. TJRR.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2457-Modernização e Expansão da Tecnologia da Informação e Comunicação
Atividade
12601-Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Roraima
Plano de Contratação de Solução de TIC
Percentual

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

75,00
Total:

75,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
90,00

75,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
83,33

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 74,52% da demandas planejadas, o que representa um desempenho de
82,80% com relação à meta física prevista para 2021, o que representa um BOM resultado da ação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Disponibilizar tecnologia da informação e
comunicação

74.52

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 computadores,
notebooks, tablets e soluções
de plataformas corporativas
de TIC.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A unidade orçamentária FUNDEJURR tem autorização na LOA de valores inferiores ao efetivamente arrecado. Com isso, é esperado que
o Planejamento %PPD seja considerado deficiente, visto que ele considera o valor Empenhado em relação a Dotação Inicial. Contudo, o
valor Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contigenciado (%COFD) obteve resultado de 61,44%, considerado um desempenho
REGULAR. Cabe também mencionar que, em decorrência da pandemia, algumas aquisições previstas não puderam ser realizadas.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

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

META FÍSICA
REALIZADA
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Região de Planejamento

Meta

Estado

50,00
Total:

50,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
90,00

50,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
55,56

Análise da Meta Física:
Em 2021 foram abarcadas despesas com aquisição de coletes balísticos; aquisição de cofre armário e aparelho raio X de detecção de
objetos. Contudo, a meta física realizada atingiu 50% da meta física prevista. O resultado é insatisfatório, contudo, justificável em
decorrência do advento da pandemia.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Aprimorar as ações de segurança

25

Em 2021 foram abarcadas
despesas com aquisição de
coletes balísticos; aquisição
de cofre armário e aparelho
raio X e de detecção de
objetos. Contudo, a meta
física realizada atingiu 50% da
meta física prevista, porém
justificável em decorrência do
advento da pandemia.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Com base nos valores efetivamente executados, avalia-se como deficiente o desempenho do planejamento %PPD e execução %COFDD.
Cabe também mencionar que, em decorrência da pandemia, muitas aquisições previstas não puderam ser realizadas
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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
2021

Anual

Percentual

99.9

100

100

Taxa de
Processos com
Manifestação
Ministerial

Apurado
2021

100,00

Data Apuração

30/12/2021

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

Análise de Indicadores do Programa:
No exercício de 2021, recebemos um numero maior do que o estimado inicialmente. Em quase todos os processo recebidos, houve
análise e manifestação do Ministério Público Estadual. Apenas aqueles recebidos, houve análise e manifestação do Ministério Público
Estadual. Apenas aqueles recebidos no final do mês de dezembro, passaram para manifestação no exercício seguinte.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Análise da Execução Financeira:
No PPA 2021 do MPRR foi previsto um programa e duas ações, que são utilizadas orçamentárias 25.101-Procuradoria Geral de Justiça e
25.601-Fundo Especial do Ministério Público. Na primeira Unidade Orçamentária, responsável pelo desenvolvimento das atividades
inerentes ao Órgão, foi utilizado 99,93% do seu orçamento. Na segunda UO, cuja a atividades principal e voltada ao aparelhamento do
MPRR, foi aplicado 43,64%.

Avaliação dos resultados:
Dentro do que foi previsto inicialmente para 2021, pode-se dizer que o Programa foi eficaz, já que foi realizado quase a totalidade de sua
meta inicial.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Participação Social:

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

38.000,00
Total:

38.000,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
38.000,00

38.000,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

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

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Prover ações para garantir os direitos
fundamentais do cidadão, o acesso à Justiça e
o pleno exercício do Direito.

100

Foram executadas atividades
voltadas exclusivamente a
permitir que a atividade fim do
Órgão conseguisse atingir
seus objetivos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Em razão do Planejamento estratégico desta Procuradoria, o valor investido no decorrer do exercício foi voltado exclusivamente ao
desenvolvimentos da atividade fim do Ministério Pública 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 FUEMP/RR foi utilizada para dar suporte a ação do Ministério Público Estadual.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Complementação de recursos financeiros
indispensáveis ao aparelhamento e
modernização do MPRR.

100

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.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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 2021
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
2021

Anual

Percentual

32

80

80

Apurado
2021

82,34

Data Apuração

30/12/2021

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

Análise de Indicadores do Programa:
SECOM: Conseguimos apesar da crise no estado Covid, divulgar em Frontiligt, Anuncios Digitais Roteiros para Vt, Segurança no Estado,
Ações Sociais, Natal Presente, Ano Novo Revellon, Casa da Mulher Brasileira, Produções Agrícolas, Ações Comunidades Indígenas,
Primeira turma de Policiais Penais entre tantos outras ações, objeto do Governo do Estado, E da nossa Secretaria que é a divulgação das
Ações de Governo
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
SECOM: Sem recomendações, nosso planejamento foi satisfatório no tocante ao atingimentos dos nossos objetivos
RADIORAIMA: Para o bom funcionamento a Rádio Roraima é necessária que os repasses financeiros referentes às despesas
operacionais sejam encaminhados a esta unidade orçamentárias, conforme preconiza o especificado no orçamento, para que possa
atender todas as despesas programadas para o corrente exercício. Maior agilidade na liberação de recursos orçamentários, maior
agilidade na liberação de recursos financeiros

Análise da Execução Financeira:
SECOM: Conseguimos apesar da crise no estado Covid, divulgar em Frontiligt, Anuncios Digitais Roteiros para Vt, Segurança no Estado,
Ações Sociais, Natal Presente, Ano Novo Revellon, Casa da Mulher Brasileira, Produções Agrícolas, Ações Comunidades Indígenas,
Primeira turma de Policiais Penais entre tantos outras ações, objeto do Governo do Estado, E da nossa Secretaria que é a divulgação das
Ações de Governo.
Rádio Roraima: É uma empresa pública prestadora de serviço de radiodifusão, oferece uma programação diferenciada aos ouvintes. Em
razão desta premissa, necessita de meios eficazes para atender a demanda, tais como: profissionais qualificados e equipamentos
modernos para melhor desempenho de suas funções. O orçamento de 2021 foi todo planejado no ano de 2020 tendo cuidado na
elaboração da proposta orçamentária com levantamento das principais despesas da empresa, em 2021, tivemos 01 Credito Adicional, com
recurso oriundos de excesso de arrecadação na fonte 150 (recurso próprio) pata atender as demandas.

Avaliação dos resultados:
SECOM: Divulgar em Frontiligt, anúncios digitais roteiros para vt, dentre diversos outros canais de midias: segurança no estado, ações
sociais, natal presente, ano novo revellon, casa da mulher brasileira, produções agrícolas, ações comunidades indígenas, primeira turma
de policiais penais produção de documentários jinglo produção de spots, entre tantos outras ações, objeto do governo do estado, e da
nossa secretaria que é a divulgação das ações de governo.
RADIORAIMA: O programa 013 trata da divulgação das informações da emissora, tendo o objetivo de prestar serviços de radiodifusão no
Estado de Roraima, levando o sinal de rádio até os locais menos favorecidos, exemplos disto as vicinais, Venezuela, Guiana Inglesa,
Guiana Francesa e Suriname. Nosso objetivo principal é promover as ações do Governo do Estado de Roraima, levando informação ao
maior número de ouvintes em tempo real todo o acontecimento é sempre contado com a dedicação e profissionalismo de nossos
colaboradores. A razão para o nosso crescimento é através da rádio on-line, telefone, mensagens, cartas entrevistas nos programas. A
rádio Roraima tem alcance em todo municípios. Iniciamos o exercício de 2021 com contingenciamento que comprometeu as atividades por
um período de tempo, no mais todos os pedidos de remanejamentos foram atendidos pela SEPLAN e SEFAZ

RESTRIÇÕES
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Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Administrativas

RESTRIÇOES RECAEM SOBRE A CRISE SAÚDE E SOCIAL VIVIDA NO ANO DE 2021
REFERENTE A COVID-19, DIFICULTOU SOBREMANEIRA A REALIZAÇÃO DAS METAS,
REALIZAMOS MAIS 80% DAS METAS ESTABELECIDAS.

Orçamentárias

RADIORAIMA: Iniciamos o exercício com de 2021 com contingenciamento que comprometeu as
atividades por um longo período de tempo, no mais todos os pedidos de remanejamentos foram
atendidos pela SEPLAN

Participação Social:
SECOM: A participação social foi satisfatória apesar da crise enfrentada pela covid-19 atingimos mais de 90% do nosso público alvo em
todo o estado de Roraima.
RADIORAIMA: Por se tratar de empresa de radiodifusão, mantemos contato direto com os ouvintes através da rádio online, telefone da
Rádio, celular dos radialistas, mensagens, carta, e-mail, entrevistas ao vivo Nos programas, onde os ouvintes dão sugestões, a Rádio
Roraima tem alcance em todos os municípios de Roraima além de países internacionais. Foram divulgados os programas sociais do
Governo de Roraima, todas as solenidades que aconteceram no Salão Nobre Augusto Cardoso, (Palácio Senador Hélio Campos), tivemos
entrevista com titulares, adjuntos e diretores de órgão público, nos informativos RORAIMA NOTICIAS E NOTICIAS DA TARDE, entre
outros programas desenvolvidos pelo Governo de Roraima. Os programas de maior audiência são: Bom dia Roraima (Miguel Barroso),
Manha 590 (Poliana Araújo), 590 DP (Lando Santos), Noticias da Tarde ( Jornalismo), Coração Sertanejo (Alan Brasil), Forrozão Nota 10
(Eduardo Laranjeira) e Domingão 590 (Eduardo Laranjeira).

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

6.350,00
Total:

6.350,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
6.500,00

6.350,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
97,69

Análise da Meta Física:
DIVULGAR EM FRONTILIGT, ANUNCIOS DIGITAIS ROTEIROS PARA VT, SEGURANÇA NO ESTADO, AÇOES SOCIAIS, NATAL
PRESENTE, ANO NOVO REVELLON, CASA DA MULHER BRASILEIRA, PRODUÇOES AGRÍCOLAS, AÇOES COMUNIDADES
INDIGENAS, PRIMEIRA TURMA DE POLICIAIS PENAIS Governo em ação, cesta da família, datas comemorativas, informações COVID19 e outros, Anúncios Patrocinados na internet.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

AQUISIÇSAO DE MATERIAL ELETRONICO

91.48

FRONTILIGT, ANUNCIOS
DIGITAIS ROTEIROS PARA
VT, SEGURANÇA NO
ESTADO, AÇOES SOCIAIS,
NATAL PRESENTE, ANO
NOVO REVELLON, CASA DA
MULHER BRASILEIRA,
PRODUÇOES AGRÍCOLAS,
AÇOES COMUNIDADES
INDIGENAS, PRIMEIRA
TURMA DE POLICIAIS
PENAIS ENTRE TANTOS
OUTRAS AÇOES, OBJETO
DO GOVERNO DO ESTADO,
E DA NOSSA SECRETARIA
QUE É A DIVULGAÇÃO DAS
AÇÕES DE GOVERNO.
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2

PRODUÇÃO DE MATERIAIS
INSTITUCIONAIS

89.99

produçao de FRONTILIGT,
ANUNCIOS DIGITAIS
ROTEIROS PARA VT,
SEGURANÇA NO ESTADO,
AÇOES SOCIAIS, NATAL
PRESENTE, ANO NOVO
REVELLON, CASA DA
MULHER BRASILEIRA,
PRODUÇOES AGRÍCOLAS,
AÇOES COMUNIDADES
INDIGENAS, PRIMEIRA
TURMA DE POLICIAIS
PENAIS ENTRE TANTOS
OUTRAS AÇOES, OBJETO
DO GOVERNO DO ESTADO,
E DA NOSSA SECRETARIA
QUE É A DIVULGAÇÃO DAS
AÇÕES DE GOVERNO.

3

DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO

100

AÇOES SOCIAIS, NATAL
PRESENTE, ANO NOVO
REVELLON, CASA DA
MULHER BRASILEIRA,
PRODUÇOES AGRÍCOLAS,
AÇOES COMUNIDADES
INDIGENAS, PRIMEIRA
TURMA DE POLICIAIS
PENAIS ENTRE TANTOS
OUTRAS AÇOES,

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Governo amplia e reforma escolas de Ensino Integral na Escola Estadual de Ensino Médio em Airton Senna.
RORAIMA EM OBRAS - Governo reestrutura estradas e vicinais e investe em educação e saúde. O Governo trabalha para melhorar as
condições de 2,7 mil quilômetros de estradas. Ele acredita que a boa trafegabilidade das rodovias é essencial para o escoamento da
produção, transporte das famílias e evolução da economia. ¿São em torno de R$ 330 milhões de investimento para a malha viária, entre o
que está sendo feito e previsão para 2021. Desse total de quilômetros atendidos, entram as patrulhas mecanizadas que melhoraram 420
quilômetros de vicinais em Rorainópolis, Bonfim, São João da Baliza, São Luiz, Caroebe, Caracaraí, Iracema, Canta, Alto Alegre, Mucajaí,
Pacaraima e Amajari¿, detalhou o governador.
Um dos municípios que mais receberam investimentos na infraestrutura de pontes, estradas e vicinais, foi Alto Alegre.
RR-325 ¿ O trabalho para melhorar as estradas inclui asfaltamento, manutenção, recuperação e serviços paliativos por meio de patrulhas
mecanizadas. Atualmente, a RR-325 passa por asfaltamento em um processo de recuperação com investimento de R$ 5,8 milhões.
BR-174 ¿ Outra importante rodovia, a BR-174 no sentido norte, foi contemplada com tapa-buraco e recebe ampliação de acostamento. O
trecho do rio Cauamé até a entrada da Pedra Pintada será recuperado, além da duplicação da ponte do Cauamé até o Parque de
Exposições Dandãezinho. Os recursos para o trabalho na BR-174 norte serão de R$ 141,2 milhões ao final da obra.
Estradas nos municípios de São Luiz e São João da Baliza também foram beneficiadas neste ano, com recursos estimados em R$ 2,3
milhões. A previsão é de mais obras ao longo de 2020. A RR-203, que dá acesso à Serra de Tepequém, será recuperada. A abertura do
processo licitatório ocorrerá no dia 25 de maio. A RR-205 também está com processo licitatório em andamento.
Saneamento Básico, Roraima é o terceiro Estado que mais investe em saneamento básico Entrega da 5ª etapa das obras de saneamento
básico em Boa Vista. As ações do Governo do Estado, por meio da Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) e Seinf (Secretaria
de Infraestrutura) elevaram o município de Boa Vista ao terceiro lugar no País com investimento em saneamento. Na capital roraimense,
foram investidos por habitante o valor de R$ 146,99, com aumento de 37,95% nos serviços de ligação e 91,52% em tratamento de esgoto,
ficando atrás somente de Salvador (BA) e Curitiba (PR). Segundo o presidente da Caer, James Serrador, o Instituto Trata Brasil considera
os investimentos sobre a arrecadação nos últimos cinco anos que colocaram Boa Vista na lista dos municípios com mais investimentos,
num total de 93,79%, somado aos investimentos de outros setores além da Companhia.
Valorização servidores - PCCR Governador anuncia pagamento do PCCR da saúde. Na data em que se comemora o Dia do Engenheiro,
o governador Antonio Denarium anunciou o pagamento da 3ª parcela do PCCR (Plano de Cargos e Salários) para os servidores da área
tecnológica do Estado.

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

Boa Vista

8.631,00
Total:

8.631,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
8.640,00

8.631,00

Análise da Meta Física:

79

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
99,90

Estado de Roraima
Objetivo da Rádio Roraima é manter horas de programação anual, por ser uma empresa de radiodifusão a transmissão, nossa atividade
principal desta entidade de Radiodifusão, que é fornecer as informações do Governo do Estado em tempo real, prestadora de serviços de
radiodifusão, com serviço de rádio online, celular dos radialistas, mensagens de texto, Whatsapp, entrevistas ao vivo, bem como ainda a
transmissão ao vivo de eventos do estado em rede radiofônica, No decorrer do exercício de 2021, a gestão da empresa se esforçou ao
máximo para proporcionar aos nossos ouvintes uma informação de qualidade e de confiança, passando à população em geral notícias
sobre tudo que acontece em todo o estado. Para mantermos o sistema diretamente no ar, realizamos no decorrer deste exercício em
análise, pequenas reposições de peças na maquinaria desta entidade localizada no parque dos transmissores, no qual não afetou na
qualidade dos serviços ofertados, sendo assim, a rádio somente ficou fora do ar devido as constantes interrupções de energia, problema
recorrente em nosso Estado.
Obs: Tivemos uma alteração na quantidade de horas / transmissão por ano, no qual passamos de 8.640 horas pata 8.760 horas, tal
alteração se deu devido transmissão diária de 24h, via ondas de rádio pela frequência AM590, e pela internet através do aplicativo da
emissora e site www.radioraima.com.br.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Transmissão de serviço de Radiodifusão de
som e imagens

97

Foram divulgados os
programas sociais do Governo
de Roraima, todas as
solenidades que aconteceram
no Salão Nobre Augusto
Cardoso,
(Palácio Senador Hélio
Campos), tivemos entrevista
com titulares, adjuntos e
diretores de órgão público,
nos informativos RORAIMA
NOTICIAS E NOTICIAS DA
TARDE, entre outros
programas desenvolvidos,
levando a informação ao
maior números de ouvintes.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
RADIORAIMA: Tem por finalidade planejar, coordenar e executar atividades de prestação de informação de serviços, possibilitando levar
uma programação diversificada para seus ouvintes, visando assim a promoção de valores artísticos e culturais e científicos.
Em conclusão, necessitamo de meios eficazes para melhor atender as demandas, tais como:(profissionais qualificados para a realização
das matérias jornalísticas, equipamentos modernos, contratação de serviços para a manutenção da rádio e dos transmissores para melhor
desenvolvimento de suas funções.
O orçamento de 2021 foi todo planejado no ano de 2020 tendo cuidado na elaboração da proposta orçamentária com levantamento das
principais despesas da empresa, em 2021, tivemos 01 Credito Adicional, com recurso oriundos de excesso de arrecadação na fonte 150
(recurso próprio) pata atender as demandas.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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
2021

Taxa de
Incremento da
Receita Tributária

Semestral

Percentual

32.5

35

37.5

Apurado
2021

37,97

Data Apuração

31/12/2021

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

Análise de Indicadores do Programa:
Analisando indicador deste programa, verificou que o indice apurado no final do exercício de 2021 de 37,97, sendo previsto de 37,50,
assim alcançando um crescimento satisfatório, para chega a esse indice houve remanejamento/suplementação orçamentária.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Análise da Execução Financeira:
1. Observamos que na fonte 118, o programa para o "PROFISCO" não realizou nenhuma ação orçamentaria e financeira em 2021,
permanecendo a dotação inicial inalterada devido a não contratação da operação de credito até o final de 2021;
1.1 - Com base nos resultados da execução orçamentária e financeira no exercício de 2021, esta Unidade Jurisdicionada - UJ, solicitou
recursos para atingir satisfatoriamente as metas de suas ações, sendo necessário a efetivação de remanejamentos e suplementações de
créditos adicionais, afim de obter os resultados desejados para as fontes 100 e 101.

Avaliação dos resultados:
O resultado do programa, atingiu um índice de 37,97, sendo previsto de 37,50, assim alcançando um crescimento satisfatório, para chega
a esse indice houve remanejamento/suplementação orçamentária.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

1. Houve remanejamento e suplementação, para atender despesas de exercícios anteriores e para
demandas do exercício/2021.

Licitatórias

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

Participação Social:
1. Não houve participação social.

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

2215-Gestão Tributária Estadual
Atividade
22101-Secretaria de Estado da Fazenda
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Produto:
Unidade de Medida:

Incremento na Arrecadação
Percentual

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:
Analisando a meta física, verificou que ação atingiu 66,67%, sendo realizados remanejamento orçamentários para atender as demandas
desta ação, 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 fazendária.

63.35

Despesas com Tabela e
pagamento de taxas.

2

Promoção da Educação Fiscal Cidadã

0

Não foram gerado nenhum
procedimento licitatório.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Analisando a execução financeira, verifica-se o índice de 63,35%, sendo necessario realizar remanejamento orçamentário nesta ação no
exercício de 2021.
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:
1. Não houve realização de contrato nesta ação no exercício de 2021.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Capacitação em gestão financeira e contábil.

0

1. Não houve realização de
atividades nesta ação, no
exercício de 2021.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
1. Não houve execução orçamentária e financeira nesta ação, no exercício de 2021.
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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

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:
1. Houve atividade nesta ação, no exercício de 2021, com aproveitamento de 100% do previsto.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Reforma das unidades descentralizadas do
aparelho arrecadador.

100

1. Serviço de reforma do
Posto Fiscal do Jundiá.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
1. Houve remanejamento orçamentário, afim de atender despesas com reforma nas instalações do Posto fiscal jundiá no exercício 2021.
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 meta física da ação, verica-se índice de 100%, houve suplementação orçamentária para atender as demandas desta ação no
exercício de 2021.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Ampliação da capacitação de comunicação de
dados.

85

Serviço de link de dados e
internet.

2

Modernização dos sistemas fazendários.

0

Aquisição licença

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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Analisando a execução orçamentária e financeira, houve crédito orçamentários para atender as demandas desta ação, com índice de
41,15%.
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:
1. Não houve realização de contrato nesta ação no exercício de 2021.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Aparelhamento de unidades descentralizadas
do aparelho arrecadador.

0

1. Não houve realização de
atividades nesta ação, no
exercício de 2021.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
1. Não houve execução orçamentária e financeira nesta ação, no exercício de 2021.
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:
1. Não houve realização de contrato nesta ação no exercício de 2021.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Construção de anexo no edifício sede da
SEFAZ.

0

Não foram realizados
nenhuma atividade no
exercício de 2021.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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Análise da Execução Financeira:
1. Não houve execução orçamentária e financeira nesta ação, no exercício de 2021.
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:
1. Não houve realização de contrato nesta ação no exercício de 2021.

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 no
exercício de 2021.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
1. Não houve execução orçamentária e financeira nesta ação, no exercício de 2021.
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:
1. Não houve realização de contrato nesta ação no exercício de 2021.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Integração da gestão fazendária

0

Não foram realizados
nenhuma atividade no
exercício de 2021.

2

Administração tributária e contencioso fiscal

0

Não foram realizados
nenhuma atividade no
exercício de 2021.

85

Estado de Roraima
3

Administração financeira, patrimonial e
controle interno da gestão fiscal.

0

Não foram realizados
nenhuma atividade no
exercício de 2021.

4

Gestão de recursos corporativos.

0

Não foram realizados
nenhuma atividade no
exercício de 2021.

5

Gestão, monitoramento e avaliação do projeto

0

Não foram realizados
nenhuma atividade no
exercício de 2021.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
1. Não houve execução orçamentária e financeira nesta ação, no exercício de 2021.
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:
O índice indica 100% de sua meta física, sendo um resultado desejado para o desempenho.

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.

71.15

Foram adquiridos
Computadores; Notebooks;
Monitores para o melhor
desempenho das atividades
da SEFAZ.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A avaliação do planejamento foi altamente deficiente devido a não haver a suplementação do crédito adicional do saldo remanescente do
exercício anterior. Já na execução tivemos um índice regular, 71,5%, pois fizemos aquisições na área Tecnologia da Informação para
atender as demandas da Secretaria de Estado da Fazenda com a aquisição de computadores, notebooks, monitores.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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 de Registro Mercantil e Integração no Estado de Roraima.
Empresas Mercantis, Instituições Públicas e Privadas e Cidadãos Comuns
22301-Junta Comercial do Estado de Roraima
INDICADORES

Descrição

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2021

Anual

Percentual

100

100

100

Taxa de
Empresas
Constituídas

Apurado
2021

100,00

Data Apuração

31/12/2021

Fórmula: Registro
Efetivados /
Solicitação de
Registros X 100
Fonte: SRM JUCERR

Análise de Indicadores do Programa:
Em 2021 foi alcançado o indicador previsto devido a:
a) Integração dos municípios a REDESIM desde o ano de 2019, onde todos os municípios passaram a fazer parte do Sistema Integrador.
b) Integração dos órgãos de Registro e Fiscalização tais como: SEFAZ, VISA, BOMBEIROS, FEMARH, RECEITA FEDERAL e
PREFEITURAS, desde o ano de 2019.
c) O sistema de Registro Mercantil, é a ferramenta utilizada para simplificar o Registro e a legalização de empresas, minimizando a
burocracia de deslocamento entre os registros e fiscalização já mencionados. Por meio de um único acesso o usuário consegue realizar
procedimentos de constituição, alteração e extinção de empresas. Neste sistema REDESIM, toda e qualquer solicitação deverá preencher
os pré-requisitos correspondentes ao serviço solicitado. Logo, o usuário somente consegue protocolar o pedido (atos de registros) se todos
os documentos necessários forem protocolados no sistema. Dessa Forma, alcançamos sempre 100% do que nós é demandado.
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 os registros mercantis de todos os municípios integrados;
Para que o programa seja mais eficiente, eficaz e efetivo é necessário a continuação de investimentos na estrutura e infraestrutura
tecnológica da JUCERR, em novos produtos para a manutenção dos serviços de nuvem, ambiente interno, capacitação dos analista,
ambiente operacional e programação.

Análise da Execução Financeira:
Considerando a Portaria nº 188/GM-MS de 04 de fevereiro de 2020 que declara emergência em saúde pública de importância nacional, em
decorrência da infecção humana pelo novo CORONAVÍRUS (2019-nCoV).
Visando que ainda nos encontramos em um quadro PANDEMICO vivido em cenário mundial. Essa Autarquia conseguiu realizar algumas
das ações previstas.
Um ponto relevante da execução financeira foi a redução significativa na quantidade de reuniões do conselho deliberativos desta JUCERR,
no exercício de 2020. Sendo que no exercício de 2021 o planejado foi executado nos seus 68,21% previsto. O restante dos seus 31,79%,
não foi realizado pois uma das ações trata-se da contratação de Estagiários, a qual foi reduzida em razão da previsão da reforma do
prédio da JUCERR, que nos levou a utilização de apenas duas salas cedida pela Secretaria de Agricultura, ocasionado a necessidade de
não contratar estagiários para esse período, já que o atendimento e trabalho administrativo estão sendo executados de uma forma hibrida
entre os servidores, em uma escala de pessoa que trabalham em Home Office e outros na sede da Órgão.
As demais ações não executadas em sua totalidade, deu-se também divido a Pandemia, que ainda nos dias de Hoje nos afligi.

Avaliação dos resultados:
No exercício de 2021, devido a REDESIM já se encontra integrado com os órgãos de fiscalização e registro, o que tornou todos os atos de
registro das empresas simplificados e consequentemente mais rápidos. O sistema de acesso permite acessibilidade dos usuários de forma
100% digital, sem a necessidade de presença física para efetuar qualquer tipo de registro.
Mesmo não atingindo os 100% das nossas ações previstas, esta Autarquia cumpriu seu papel quanto ao que e de sua natureza.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Ambientais

Redução da contratação de Estagiários em razão da reforma do prédio da JUCERR, que nos
levou a utilização de apenas duas salas cedida pela Secretaria de Agricultura, ocasionando a não
contratação.

Participação Social:
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Sim,
O Portal da JUCERR, possui três ferramentas de participação social:
a)¿Chat¿ que possibilita a comunicação entre o usuário e está Autarquia;
b)Link especifico para agendamento para atendimento presencial;
c)Link especifico para Ouvidoria;
Além de possuir um Perfil na Rede social do INSTAGRAM.

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

2248-Serviços de Registros Mercantis
Atividade
22301-Junta Comercial do Estado de Roraima
Registro Efetivado
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

22.911,00
Total:

22.911,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
22.497,00

22.911,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
101,84

Análise da Meta Física:
Com a integração de todos os órgãos de fiscalização e registro, os atos de registros das empresas tornaram-se simplificado 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 um ótimo resultado da AÇÃO.
Conseguimos atingir 101,84% acima da meta física esperada, onde houve um aumento de 2020 para 2021, pelo motivo que os nossos
serviços de registro serem totalmente digital, trazendo comodidade aos nossos usuários.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

1-Promover o registro automático de
empresas no processos de constituição,
alteração, extinção e demais registros

68.21

No exercício de 2021, devido
a REDESIM já se encontra
integrado com os órgãos de
fiscalização e registro, o que
tornou todos os atos de
registro das empresas
simplificados e
consequentemente mais
rápidos. O sistema de acesso
permite acessibilidade dos
usuários de forma 100%
digital, sem a necessidade de
presença física para efetuar
qualquer tipo de registro.
Mesmo não atingindo os
100% das nossas ações
previstas, esta Autarquia
cumpriu seu papel quanto ao
que e de sua natureza.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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Considerando a Portaria nº 188/GM-MS de 04 de fevereiro de 2020 que declara emergência em saúde pública de importância nacional, em
decorrência da infecção humana pelo novo CORONAVÍRUS (2019-nCoV).
Visando que ainda nos encontramos em um quadro PANDEMICO vivido em cenário mundial. Essa Autarquia conseguiu realizar algumas
das ações previstas.
Um ponto relevante da execução financeira foi a redução significativa na quantidade de reuniões do conselho deliberativos desta JUCERR,
no exercício de 2020. Sendo que no exercício de 2021 o planejado foi executado nos seus 68,21% previsto. O restante dos seus 31,79%,
não foi realizado pois uma das ações trata-se da contratação de Estagiários, a qual foi reduzida em razão da previsão da reforma do
prédio da JUCERR, que nos levou a utilização de apenas duas salas cedida pela Secretaria de Agricultura, ocasionado a necessidade de
não contratar estagiários para esse período, já que o atendimento e trabalho administrativo estão sendo executados de uma forma hibrida
entre os servidores, em uma escala de pessoa que trabalham em Home Office e outros na sede da Órgão.
As demais ações não executadas em sua totalidade, deu-se também divido a Pandemia, que ainda nos dias de Hoje nos afligi.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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
2021

Anual

Percentual

41

100

80

Taxa de
Assessoramento
ao Governo

Apurado
2021

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
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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ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

1

Atendimento de Passivos Contingentes

0

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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
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:
CPL: Para que o Programa se torne eficaz, a Açao terá que ser reajustada para entao se readequar a realidade desta UO.

Análise da Execução Financeira:
SEPLAN: O Programa de Gestão do Planejamento Governamental, que busca promover a gestão, o acompanhamento e a avaliação do
planejamento estadual, tendo como principal foco as entidades da Administração Pública Estadual no que tange a Gestão de Políticas
Públicas.
Atualmente possui 04 (quatro) ações orçamentárias no seu rol de programas de trabalho, a saber: 2246 ¿ Gestão dos Instrumentos de
Planejamento do Estado; 2268 ¿ Gestão de Convênios e Captação de Recursos Públicos; 2344 ¿ Planejamento e Mapeamento
Sistemático do Território do Estado de Roraima e 2481 ¿ Planejamento, Desenvolvimento e Implementação Ecológico Econômico do
Estado de Roraima ¿ ZEE/RR.
Um parte dos recursos alocados para o exercício 2021 foram bloqueados inviabilizando desta forma a sua execução financeira.
SEAMPU: O desempenho da execução financeira do programa no que tange ao empenhado em razão da dotação inicial, não se mostrou
satisfatório, devido ao remanejamento realizado com o objetivo de atender e fortalecer a estrutura administrativa da Secretaria em razão
dos projetos de mudança com apresentação de Projeto de Lei de transformação da SEAMPU em SECIDADES, e em parte, em virtude
ainda da PANDEMIA do Covid ¿ 19. Entretanto as ações foram realizadas em parceria com outras Secretarias, autarquias e órgãos do
Governo do Estado de Roraima.
CPL: Foi realizada a ação de acordo com a dotaçao orçamentaria, no entanto a execução financeira ficou prejudicada, tendo em vista que
as faturas foram liquidas e encaminhadas à sefaz para pagamento, fato este que não ocorreu.

Avaliação dos resultados:
SEPLAN: Os resultados alcançados foram parcialmente satisfatório do ponto de vista macro do Programa, mas estão em execução, a
exemplo do Zoneamento Ecológico Econômico que está sendo realizado. Além disto tivemos ainda a implantação do Modelo de
Excelência em Gestão (MEG) - TR proposto pelo Ministério da Economia do Governo Federal.
SEAMPU: Os resultados obtidos no programa, do ponto de vista macro foram satisfatórios. Embora sem a execução financeira efetiva,
muitas ações programadas foram executadas com o envolvimento de diversos parceiros e de outras Secretarias do Estado de Roraima.
Ações de governo foram realizadas em todos os municípios do Estado de Roraima com atuação constante de servidores da SEAMPU,
articulando e mobilizando as lideranças locais, sociedade civil organizada, munícipes e/ou produtores rurais. Ainda com a situação difícil da
pandemia do COVID-19 no ano de 2021, atividades foram amplamente realizadas inclusive com a participação da SEAMPU no
PLACON(Plano de contingencia de óbitos pela Covid-19), Coordenado pela Defesa Nacional e SESAU; realizado por equipe mista de toda
a estrutura do Governo do Estado. O início da vacinação contribuiu consideravelmente para maior segurança dos servidores, que puderem
se deslocar aos municípios atendendo os protocolos de higienização das mãos, uso do álcool gel e buscando sempre manter o
distancianto social. Desse modo, houve a execução de em não atendimento pleno de suas demandas.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

SEPLAN CGOP/COGEP: bloqueio orçamentário durante o exercício

Administrativas

SEPLAN/ZEE: pandemia que impediu as consultas públicas no 1º semestre de 2021, burocracia
nos procedimentos administrativos.

Administrativas

SEAMPU: Alteração do planejamento devido a troca de gestor.

Outras

SEAMPU: PANDEMIA COVID-19

Licitatórias

CPL: O fluxo licitatorio foi menor que o esperado, tendo em vista o contingenciamento do
orçamento desta UO., que pode ter sido gerado por causa do ano eleitoral e da transição de
governo.

Financeiras

CPL: Falta de pagamento dos débitos desta UO pela Sefaz, tendo em vista a falta de financeiro no
exercício 2018.

Tecnológicas

CPL: Equipamentos obsoletos e falta de manutenção, bem como a quantidade de equipamentos
de informática não atendem a demanda de pessoal.

Participação Social:
SEPLAN: Realização de Consultas Públicas do ZEE.
SEAMPU: Não foi realizada pesquisa de satisfação de usuários/ beneficiáros em relação a execução de programas.
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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:

2309-Gestão do Sistema de Licitação Estadual
Atividade
13108-Comissão Permanente de Licitação
Processo Concluido
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Boa Vista

129,00
Total:

129,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

129,00

12.900,00

Análise da Meta Física:
CPL: Justificamos que a meta física prevista para o exercício 2021, quer seja "1,00" foi inserida equivocadamente, quando o correto seria
150, conforme previsão no PPA. Informamos ainda que 66 (sessenta e seis) processos licitatórios foram finalizados por este setor pregão e
63 (sessenta e três) processos licitatórios, inclusive as dispensas e inexigibilidades de licitação, foram finalizados nesta Comissão no ano
de 2021.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Manutenção e continuidade de todas as
atividades de de licitação

40

Manutenção e continuidade de
todas as atividades de de
licitação

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
CPL: houve contingenciamento orçamentário no exercício 2021 no Programa de Governo: 018, Ação 2309, no valor de R$ 125.965,00
(cento e vinte e cinco mil, novecentos e sessenta e cinco), motivo pelo qual não foi atingido um melhor percentual de execução da ação
financeira.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2246-Gestão dos Instrumentos de Planejamento do Estado
Atividade
16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento
Instrumento Gerido
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
3,00

3,00

Análise da Meta Física:

93

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Estado de Roraima
Cabe esclarecer que a meta física da ação (número previsto: 03), constante do Plano Plurianual 2020-2023, refere-se basicamente à
quantificação dos instrumentos de planejamento produzidos no período de execução do Plano (Elaboração dos Projetos de Lei do PPA, da
LDO e LOA) e não condiz, necessariamente, com a quantidade e diversidade de atividades e ações que envolvem a elaboração dos
projetos de lei e que são desempenhadas no dia a dia das Unidades (CGOP e COGEPE). Desta forma referente ao exercício 2021
constata-se o pleno alcance da meta estabelecida.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

94

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE
ORÇAMENTO ESTADUAL

95

100

&#61623; Ajustes no PLOA2021, conforme Emendas
Legislativas Estaduais e
análise do Autógrafo,
visando à sanção
governamental
&#61623; Projeção da Receita
e da Despesa para o
PLDO2022
&#61623; Elaboração do
PLDO-2022 e
encaminhamento à
Casa Civil
Encaminhamento de dados
sobre as emendas
parlamentares ao orçamento
2021 às Unidades
Orçamentárias
&#61623; Orientação às
Unidades Orçamentárias
sobre
programação e execução dos
instrumentos de
planejamento (LDO e LOA)
&#61623; Elaboração de
Notas Técnicas
&#61623; Elaboração de
documentos diversos
(análises,
instruções, procedimentos,
etc.)
Acompanhamento da
execução do orçamento
2021
&#61623; Elaboração de
relatórios técnicos de
evolução da
receita
&#61623; Elaboração de
Relatórios, Análise e
Pareceres
&#61623; Decretos editados
no período
&#61623; Atendimento de
solicitação de Remanejamento
e
Transposição das Unidades
Orçamentárias
&#61623; Atendimento de
solicitação de Suplementação
das Unidades Orçamentárias
(excesso de
arrecadação)
&#61623; Atendimento de
solicitação de Suplementação
das Unidades Orçamentárias
(superávit)
&#61623; Atendimento de
solicitação de Suplementação
das Unidades Orçamentárias
(convênio)
&#61623; Atendimento de
solicitação de abertura de
Crédito Especial por Anulação
&#61623; Atendimento de
solicitação de abertura de
Crédito Especial (excesso
arrecadação, superávit,
convênio)
&#61623; Atendimento de
solicitação de reabertura de
Crédito Especial (superávit)
&#61623; Atendimento de
solicitação de reabertura de
Crédito Extraordinário
(superávit)
&#61623; Acompanhamento
da Execução Orçamentária e
Financeira das Unidades
Diretas, Indiretas e
Poderes
&#61623; Acompanhamento
das Despesas com Pessoal
&#61623; Acompanhamento
das dotações orçamentárias
para pessoal no FIPLAN
&#61623; Acompanhamento e
Projeção da Receita

Estado de Roraima
2

GESTÃO DO PROCESSO DE
PLANEJAMENTO ESTADUAL

100

1. Elaboração do Relatório de
Avaliação Anual 2021Exercicio 2020.
- Acompanhamento junto à
SEFAZ quanto aos ajustes do
módulo de avaliação;
- Elaboração dos Manuais,
Técnico e Eletrônico de
Avaliação do PPA;
- Acompanhamento e
Orientação às Unidades
Orçamentárias para Avaliação
do PPA;
- Avaliação da execução das
metas das ações realizadas
pelas Unidades
Orçamentárias;
2. Elaboração da Revisão
Plano Plurianual - PPA- 2020/
2023 - Exercício 2022
- Elaboração da Minuta do
Decreto de Regulamentação
da Revisão PPA;
- Criação do Grupo online de
Técnicos e Gestores da
Revisão PPA;
- Elaboração dos Manuais,
Técnico e Eletrônico, para
Revisão do PPA;
- Acompanhamento junto à
SEFAZ quanto aos ajustes do
módulo de Revisão do PPA;

3

ORIENTAÇÃO, NORMATIZAÇÃO E
METODOLOGIA

100

- Orientação, discussão e
análise das programações de
todas as Unidades
Orçamentárias, e orientações
quanto ao lançamento no
FIPLAN;
- Participação no processo de
acompanhamento do Plano de
Desenvolvimento RORAIMA
2030, em parceria com órgãos
do executivo estadual.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não foi possível a execução financeira da referida ação, tendo em vista que o recurso teve bloqueio durante o exercício, havendo apenas
uma despesa com diárias ao consultor que auxiliou a equipe na elaboração da LOA e na revisão do PPA.
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

56,00
Total:

56,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
56,00

56,00

Análise da Meta Física:

96

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Estado de Roraima
As tarefas executadas tiveram maior eficiência nesse exercício, pois conseguimos celebrar 15 convênios com recursos superiores em cada
convênio em relação ao exercício de 2020.
Além disto, conseguimos capacitar 28 servidores estaduais na Plataforma mais Brasil e a implantação do MEG-TR no Estado de Roraima
com a participação de duas unidades Indiretas e quatro Diretas com capacitação total 63 pessoas, conseguindo alcançar os objetivos com
eficiência e efetividade cumprindo as exigências repassadas pelo Ministério da Economia quanto as transferências de recursos federais.
Quanto as tarefas para o acompanhamento de convênios de receita foram realizados 12 relatórios mensais com informações sobre a
quantidade de convênios em execução por secretária firmados com a união e sua situação de forma a orientar e subsidiar as Secretarias
Convenentes com a execução dos seus convênios.
Com relação aos convênios de despesa foram elaborados 12 relatórios com a celebração total de 64 convênios atendendo de forma
eficiente os entes subnacionais e organizações da Sociedade Civil.
Foram realizadas a implantação do MEG-TR e Capta+ como novas ferramentas de convênios, tornando mais eficiente e transparente a
gestão e captação de recursos.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

MONITORAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO
AOS ÓRGÃOS CONCEDENTES E
CONVENENTES

100

Atendimentos para as
demandas dos Órgão da Adm
Direta e Indireta.

2

MODERNIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE
METODOLOGIAS DE GESTÃO DE
CONVÊNIOS

83.33

Reunião de apresentação do
Modelo de Excelência de
Gestão MEG-TR aos
Secretários de Estado e
Presidentes de Autarquias e
nivelamento Técnico; (20
capacitados)
Implantação do Modelo de
Excelência de Gestão MEG-Tr
para os Presidente e membros
dos comitês de aplicação do
modelo (1ª Turma); (08
capacitados)
Implantação do Modelo de
Excelência de Gestão MEG-Tr
para os Presidente e membros
dos comitês de aplicação do
modelo (2ª Turma); (20
capacitados)
Reunião Virtual MEG Tr para
os Presidentes de Comitê de
Aplicação; (15 capacitados)
Implantação do Modelo de
excência de Gestão - MEG TR
na administração direta e
indireta do Estado de Roraima
no ciclo de avaliação do ano
2020 e geração de planos de
melhorias para o ano 2021
com base na Atuação de 08
órgãos e validação no final de
06, restando 02 para serem
validados em 2022.
Total de 04 Cursos previstos,
sendo 1 Realizado com
Capacitação de 28 Servidores
Estaduais com curso realizado
no laboratório da Univir sobre
a operação do sistema de
convênios do Governo Federal
- Plataforma mais Brasil
(Antigo Siconv).

3

ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS

95.39

Monitoramento mensal na
Plataforma + Brasil e
atualização Gerenciador dos
Convênios
Federais/CGCR/SEPLAN para
emissão de relatórios de
desempenho na execução dos
convênios federais
Convênios de Despesas,
foram formalizados e
elaborados 65 (sessenta e
cinco) Termos de convênios,
contudo, somente 59
(cinquenta e nove) foram
efetivamente celebrados.

4

IDENTIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DE
NOVAS FERRAMENTAS PARA GESTÃO DE
CONVÊNIOS

100

CAPTA +, Gerenciador dos
Convênios
Federais/CGCCR/SEPLAN,
Plataforma + Brasil

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:

97

Estado de Roraima
Apesar do resultado satisfatório das metas físicas, não houve tanto dispêndio de recursos financeiros, apenas despesas com diárias ao
servidores da Coordenação de Convênios.
Ação:

2344-Planejamento e Mapeamento Sistemático do Território do Estado de
Roraima
Atividade
16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento
Carta Topográfica Produzida
Unidade

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

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

45,00
Total:

45,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
100,00

45,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
45,00

Análise da Meta Física:
Quanto a execução dos serviços referentes a base cartográfica, esclarecemos que este centro vem realizando as manutenções
preventivas na mesma, e aguarda a finalização do processo de contratação de empresa especializada para a construção da mesma,
ademais, informamos ainda que a coordenadoria de Cartografia, atendeu um total de 36 solicitações, para prestar suporte técnico e apoio
aos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta através do desenvolvimento de sistemas e soluções geoecológicas.
Em relação a coordenadoria de Geodésia e Topografia realizou no ano de 2021, umtotalde181 atendimentos a demanda de proprietários
de áreas rurais, atuando na correção de informações das devidas propriedades frente ao cadastro do SIGEF, em complementação dos
serviços componentes do convênio SICONV Nº 752449/2010/INCRA-TERRA LEGAL,a partir da identificação, cadastro,
georreferenciamento e apoio na emissão de títulos definitivos, das Glebas: Ereu, Tepequém, Amajarí, Murupu, Cauamé, Quitauau,
Tacutu,Normandia, Caracaraí, Barauana, BR-210 II e Equador.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Otimização dos serviços e da infraestrutura do
Laboratório de Geotecnologia.

0

Não foram executadas
devidos a restrição
orçamentária da Secretaria.

2

Revitalização, correção e Atualização de
Cartas cartográfica na escala 1:100.000 do
mapeamento cartográfico do Estado de
Roraima.

45

Quanto a execução dos
serviços referentes a base
cartográfica, esclarecemos
queestecentro,vêm realizando
as manutenções preventivas
na mesma, e aguarda a
finalização
doprocessodecontratação de
empresa especializada para a
construção da mesma

3

Atualização de Elaboração de Cartas
cartográfica na escala 1:50.000 do
mapeamento cartográfico do Estado de
Roraima.

0

Necessária a contratação de
serviços especializados,

4

Prestar Suporte técnico e apoio aos órgãos da
Administração pública Direta e Indireta através
do desenvolvimento de sistemas e soluções
geoecológicas.

36

Informamos ainda que a
coordenadoria de Cartografia,
atendeu um total de 36
solicitações, para prestar
suporte técnico e apoio aos
órgãos da Administração
Pública Direta e Indireta
através do desenvolvimento
de sistemas e soluções
geoecológicas.

5

Construção e implantação do cadastro
multifinalitário, a partir da unificação do
sistema dos bancos de dados do Estado de
Roraima

0

A execução da referida
medida, depende de repasse
de órgão federal a qual o
projeto fora cadastrado, o que
não aconteceu até a presente
data.

6

Implantar observatório de Gestão dos
Recursos, visando apoiar as políticas públicas
voltadas à produção, sistematização e
disseminação de informações Geoespacias,
considerando as
potencialidades e os desafios da gestão
territorial no Estado de Roraima.

0

A execução da referida
medida, depende de repasse
de órgão federal a qual o
projeto fora cadastrado, o que
não aconteceu até a presente
data.

98

Estado de Roraima
7

Complementação dos serviços componentes
do convênio SICONV Nº 752449/2010/INCRATERRA LEGAL ¿ a partir da identificação,
cadastro, georreferenciamento e apoio na
emissão de títulos
definitivos, das Glebas: Ereu, tepequém,
Amajarí, Murupu, Cauamé, Quitauau, Tacutu,
Normandia, Caracaraí, Barauana, BR-210 II e
Equador).

45

Em relação a coordenadoria
de Geodésia e Topografia
realizou no ano de 2021,
umtotalde181 atendimentos a
demanda de proprietários de
áreas rurais, atuando na
correção de informações das
devidas propriedades frente
ao cadastro do SIGEF, em
complementação dos serviços
componentes do convênio
SICONV Nº
752449/2010/INCRATERRALEGAL,a partir da
identificação, cadastro,
georreferenciamento e apoio
na emissão de títulos
definitivos, das Glebas: Ereu,
Tepequém, Amajarí, Murupu,
Cauamé, Quitauau,
Tacutu,Normandia, Caracaraí,
Barauana, BR-210 II e
Equador.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
É necessário inicialmente, compreender a composição do orçamento deste centro, conforme dados do Quadro de Detalhamento de
despesa ¿ QDD ano de 2021, onde orçamento estimado para este Centro era de R$ 710.437,00, deste valor, foi anulado um total de R$
60.000,00 perfazendo um saldo de R$ 650.437,00, deste total, R$ 173.588,00, perfazendo um novo saldo na ordem de R$ 476.849,00. Os
recursos de fonte 101, sofreram grandes perdas, inicialmente coma anulação de R$ 60.000,00 e posteriormente com o bloqueio de R$
173.588,00, perfazendo apenas um total de com saldo de R$ 3.612,00. O valor de R$ 36.800,00 é oriundo de fonte 100, sendo este saldo
de contrapartida do SICONV Nº 752449/2010/INCRA-TERRA LEGAL, onde a aplicação destes recursos teve sua utilização suspensa
devido à situação do legal do convênio, é necessário salientar, que mesmo com a restrição orçamentária, as atividades ocorreram
normalmente conforme no detalhamento da letra ¿A¿ deste formulário. Os valores de R$ 436.437,00 são provenientes de fonte 108, sendo
estes PROPOSTASDECOVÊNIO que dependem de aprovação e contração com o BNDES e a SUDAM. Assim sendo, o valor de R$
710.437,00 disposto no QDD, não reflete a realidade orçamentária deste centro, onde o valor disponível para uso real é de R$ 3.612,00, e
os demais valores não podem ser utilizados, sejam estes por restrições orçamentárias, processuais ou ainda a conclusão de contratação
de convênio. Ademais salientamos, que mesmo com tais restrições que impedem a contratação de serviços,ou deslocamento pela equipe
técnica, as atividades foram amplamente executadas.
Ação:

2481-Planejamento, Desenvolvimento e Implementação Ecológico
Econômico do Estado de Roraima - ZEE/RR
Atividade
16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento
Documentos Temáticos Produzidos
Unidade

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

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

2,00
Total:

2,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
33,00

2,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
6,06

Análise da Meta Física:
Considerando as ações realizadas em comparação com as atividades anteriormente planejadas, percebe-se que grande parte das ações
não forma executadas, haja vista a necessidade de atualização de dados demonstrada a partir da realização das consultas públicas para
discussão do ZEE-RR, estando as ações previstas em fase de execução.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

99

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

Conclusão do ZEE na escala de 1:250.000.

67

" - Banco de dados do
diagnóstico foi unificado pela
equipe ZEE e estruturado e
organizado pela equipe
PIATAM;
- Realização de 15 Consultas
Públicas Presenciais em
Roraima;
Realização de Consulta
Pública On-line;
- Revisão e aprovação dos
relatórios das consultas
públicas;
- Relatório preliminar de
Zonificação está fase de
elaboração;
- Site elaborado e lançamento
realizado;
- Material publicado e
distribuído nas Consultas
públicas."

2

Implementação do ZEE na escala de
1:250.000

0

- Esta medida só será
realizada após medida 1 ser
totalmente concluída.

3

Elaboração do ZEE na escala de 1:100.000.

20

" - Reuniões de nivelamento
de informações com a equipe
ZEE Acre;
- Articulação de parcerias
técnicas com a EMBRAPA
Acre e Roraima, para o
aperfeiçoamento do estudo de
solos do Estado, bem como, a
elaboração de estudos para o
Zoneamento Pedoclimático
das culturas de soja, milho e
arroz;
- Articulação de elaboração
de proposta para parceria com
o Setor de Cartografia e
Georreferenciamento do
Exército Brasileiro em Brasília,
visando firmar parceria para a
elaboração da base
cartográfica do Estado na
escala de 1:50.000;
- Reuniões com segmentos
da sociedade civil para discutir
atualização de dados nos
mapas e relatórios de Solos e
Aptidão Agrícola."

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira não foi totalmente satisfatório tendo em vista que as metas previstas para ação, ainda encontra-se em fase de
execução, além disto a pandemia impediu a realização das consultas públicas aos munícipios no primeiro semestre de 2021, as quais
foram realizadas apenas no 2º semestre.
Ação:

2450-Cooperação Técnica e Fomento às Ações de Desenvolvimento
Municipal
Atividade
30101-Secretaria de Estado de Articulação Municipal e Política Urbana
Municipio Atendido
Unidade

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

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 META FÍSICA DESTA AÇÃO NÃO APRESENTOU O RESULTADO ESPERADO, ENTRETANTO VÁRIAS AÇÕES FORAM
REALIZADAS EMBORA SEM NECESSIDADE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA. IMPORTANTE RESSALTAR QUE NO DECORRER DO
EXERCÍCIO HOUVE A TROCA DE SECRETÁRIOS ONDE AS METAS E OBJETIVOS ANTERIORMENTE PLANEJADOS FORAM
ALTERADAS EM RAZÃO DESTES OCORRIDOS.

100

Estado de Roraima
ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

101

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

1 - APOIO AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO

102

100

Execução do projeto Licitação
Conjunta em RoraimaRealização de Mesa Redonda
com a participação de todos
os municípios para
nivelamento de informações
sobre a nova Lei de Licitações
Públicas. Reunião com
Prefeitos dos 15 municípios
para apresentação da
proposta ¿ Esta ação foi
realizada individualmente com
cada prefeito.
Execução do projeto
Integração Governo X
Municípios- Elaboração de
questionário a ser aplicado in
loco nos municípios ¿ Ação
realizada em parceria com o
Departamento de Estudos e
Projetos. Levantamento dos
projetos de governo Estadual
e Federal disponíveis para
2021 junto a Casa Civil.
Execução do projeto Apoio a
elaboração do PPA dos
municípios- Apresentação da
proposta aos Municípios,
através de visita institucional a
ser realizada pela equipe da
SEAMPU ¿
Execução do projeto Apoio à
Sociedade Civil OrganizadaIdentificação dos Conselhos
Municipais nos Municípios e
da sociedade civil organizada
pela sua quantidade e seus
representantes, através de
visitas e/ou ligação
telefônicas/e-mail. Ação
realizada em parceria com o
Conselho das Cidades que
disponibilizou eletronicamente
o registro atualizado das
novas diretorias dos
Conselhos em cada Município.
Levantamento das demandas
por Município e área de
atuação para capacitação
Execução do Projeto Parceria
para o Desenvolvimento
Sustentável UrbanoApresentação da proposta aos
Municípios, através de visita
institucional a ser realizada
pela equipe da SEAMPU ou
por meio de reunião virtual ¿
Ação foi realizada em parceria
com o Conselho das Cidades
em reunião virtual realizada
pela Presidência do CONSEC
Execução do Projeto Patrulha
da Cidadania- Visita aos
bairros da capital e municípios
para Mapeamento das áreas
de maior risco social ¿ Ação
realizada pela equipe do
Departamento de Cooperação
externa ¿ DECOE
ACORDO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA, afim de realizar
apoio técnico, logístico e
pessoal junto as ações de
cunho socioassistenciais
realizadas pela SETRABES,
conforme processo SEI Nº
23101.004041/2021-75
publicado no DOE Edição N°:
4018 no dia 06 de agosto de
2021.
PORTARIA Nº
4552/SEGAD/GAB/ASSES,
DE 19 DE OUTUBRO DE
2021, torna pública a
realização do Processo
Seletivo Simplificado, através
de uma comissão formada
pela própria SEAMPU,
visando à contratação
Temporária de Excepcional
Interesse Público, nos termos
do que preconiza o artigo 37,
inciso IX da Constituição
Federal, regulamentado pela
Lei nº 323, de 31 de dezembro
de 2001, alterada pela Lei
Estadual 807 de 26 de maio
de 2011, visando suprir a

Estado de Roraima
necessidade Supervisores de
Cadastro, Cadastradores e
Motoristas, no quadro de
pessoal da estrutura
organizacional da Secretaria
de Estado de Articulação
Municipal e Política Urbana ¿
SEAMPU, a fim de atender o
Termo de Cooperação
assinado entre a SETRABES
e a SEAMPU a fim de realizar
apoio técnico, logístico e
pessoal junto ás ações de
cunho socioassistenciais
realizadas pela SETRABES.
Processo SEI Nº
30101.000534/2021-00
Promulgação da Lei nº 1.575
em 03 de dezembro 2021 que
acrescenta e altera
dispositivos da Lei Delegada
nº 11, de 16 de janeiro de
2003, que institui a Secretaria
de Estado de Articulação
Municipal e Política UrbanaSEAMPU e dá outras
providencias e altera
dispositivos da Lei nº 499, de
19 de julho 2005, que dispõe
sobre a reorganização
administrativa do Estado de
Roraima.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Embora com a execução financeira insatisfatória, muitas ações programadas foram executadas com o envolvimento de diversos parceiros
e de outras Secretarias do Estado de Roraima. Ações de governo foram realizadas em todos os municípios do Estado de Roraima com
atuação constante de servidores da SEAMPU, articulando e mobilizando as lideranças locais, sociedade civil organizada, munícipes e/ou
produtores rurais. Ainda com a situação difícil da pandemia do COVID-19 no ano de 2021, atividades foram amplamente realizadas
inclusive com a participação da SEAMPU no PLACON(Plano de contingencia de óbitos pela Covid-19), Coordenado pela Defesa Nacional
e SESAU; realizado por equipe mista de toda a estrutura do Governo do Estado. O início da vacinação contribuiu consideravelmente para
maior segurança dos servidores, que puderem se deslocar aos municípios atendendo os protocolos de higienização das mãos, uso do
álcool gel e buscando sempre manter o distanciamento social. Desse modo, não houve a execução das atividades financeiras no finalístico
em ocasião de mudanças na estratégia de implementação das ações programadas devido a troca de secretário.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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:
O índice altamente deficiente do Planejamento PPD e Execução do COFD registra-se pelas ações do Programa serem realizadas em
parceria com várias instituições. Informamos também que o recurso não foi utilizado em sua totalidade por conta de remanejamento para
os departamentos, sendo anulado o valor de R$ 170.000,00.

Avaliação dos resultados:

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Participação Social:

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

2164-Formulação e Implementação do Programa Qualidade de Vida do
Servidor
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

16,00
Total:

16,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
25,00

16,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
64,00

Análise da Meta Física:
Em relação, ao alcance dos 25% planejados para o exercício de 2021, foram concluídos 64% das atividades, como descrito no Relatório
de Atividades do setor e elencadas nesta Avaliação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA
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% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

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

16

Foram realizadas nesta ação
64 atividades, conforme
descrição:
40 atividades do programa
cuidando do servidor
20 atividades do servidor
super pai
01 atividades do setembro
amarelo
02 atividades do outubro rosa
01 atividade do novembro azul

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Em relação ao valor orçamentário de R$ 186.897,00, não houve a utilização do recurso em razão das atividades terem sido realizadas em
parceria públicas e privadas, atendendo ao princípio da economicidade
em benefício do interesse público, informando também que foi anulado o valor de R4 170.000,00 e remanejado para outras despesas.
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

750,00
Total:

750,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
600,00

750,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
125,00

Análise da Meta Física:
O PERCENTUAL ATINGIDO FOI CONTEMPLADO PELA REALIZAÇÃO DAS PARCERIAS FIRMADAS ENTRE AS ENTIDADES
PÚBLICAS E PRIVADOS COM A EGRR - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Qualificação técnico profissional do servidor
público estadual.

100

Foram contempladas com
qualificação 750 pessoas, com
09 cursos/palestras
realizadas, conforme
descrição:
01 ¿ Práticas de licitação
02 ¿ redação Oficial
03 ¿ Nova lei de Licitação e
contratos
04 - Nova lei de Licitação
14.133/2021
05 ¿ Educação Financeira
06 ¿ Servidor mude sua
mente mude sua vida
07 ¿ Setembro Amarelo
08 - Oratória no Serviço
09 ¿ Media Training

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O índice altamente deficiente do Planejamento PPD e Execução do COFD registra-se pelas ações do Programa serem realizadas em
parceria com várias instituições. Informamos também que o recurso não foi utilizado em sua totalidade por conta de remanejamento para
os departamentos, sendo anulado o valor de R$ 170.000,00.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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:
Informamos que o valor constante no orçamento desta Unidade Operacional foi de R$ 529.073,00, distribuídos da seguinte forma:
Fonte 170
R$ 60.000,00, elemento de despesa: 339039;
R$ 461.773,00, elemento de despesa: 449051.
Fonte 101
R$ 7.300,00, elemento de despesa: 459061
Informamos também que não foi utilizado nenhum recurso por esta Unidade Operacional. Conforme informado pela SEPLAN, o valor
diferencial inserido foi utilizado por outra Unidade Orçamentária e que foi criada uma nova ação nesse programa, a qual está atualizada na
revisão de 2022 do PPA e irá ser demonstrada na próxima avaliação.

Avaliação dos resultados:
Não foi realizada nenhuma atividade na referida ação.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Administrativas

Falta de material específico para realização das atividades

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

219,00
Total:

219,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1.205,00

219,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
18,17

Estado de Roraima
Com todas as dificuldades existentes, conseguimos regularizar no exercício de 2021, 16 (dezesseis) imóveis em nome do Estado de
Roraima, podendo ser visto no quadro de imóveis regularizados no exercício de 2021, bem como 203 ( duzentas e três) atividades
demandadas em relação aos imóveis.
ORDEMINVENTÁRIOMATRICULA R.I.DENOMINAÇÃO DO IMÓVELOCUPAÇÃO ATUALENDEREÇOBAIRROMUNICIPIO/ ESTADO
DATA DA REGULARIZAÇÃOOBSERVAÇÃO
MÊSANO
1.000.046092.291Antiga Escola Dom José NepoteEscola Estadual Dom José NepoteVia das FloresPricumãBoa VistaJaneiro2021
DESMEMBRAMENTO
2.000.065092.327Antiga Escola de 1° Grau Hidelbrando Ferro BittencourtEscola Estadual Hildebrando Ferro BittencourtTravessa SP/RJ
Dos EstadosBoa VistaJaneiro2021DESMEMBRAMENTO
3.000.164092.641Antiga Escola Padrão Barbosa de AlencarEscola Estadual Barbosa de AlencarBR-437-KM 020Vila São JoséCanta/RR
Março2021DESMEMBRAMENTO
4.000.281003.963Antiga Residência do Senhor Honilton Magalhães Cavalcante e Antiga Casa do Estudante Feminino de Roraima em
ManausDesocupada/ PARA LEILÃOPraça 14Praça 14Manaus/RRFevereiro2021TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE
5.000.013001.507Antiga Divisão de Assistência a Maternidade e a Infância e Antiga Maternidade de Boa Vista-RRSecretaria Estadual de
Planejamento e Desenvolvimento - SEPLANRua Coronel PintoCentroBoa VistaMaio 2021TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE
6.000.079095.623Antiga Casa de Apoio do Provav/LBA e Antiga Casa de Apoio do Migrante e Imigrante Futuras Instalações do 1º
Batalhão da Polícia Militar de RoraimaAlameda Dos BambusPricumãBoa VistaJunho 2021DESMEMBRAMENTO
7.S/INV000.769Antiga Fazenda Monte Irmão do Senhor Francisco Enaldo de SouzaÁrea RuralBR - 401N.T
(Área Rural)NormandiaJunho2021TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE
8.000.200095.615Antigo Imóvel da Firma Sá Engenharia ¿ LTDA e Antigo Parque Aquático Asa Branca PARA LEILÃORua Gervásio
Barbosa DumonteAsa BrancaBoa VistaJunho 2021UNIFICAÇÃO DE MATRICULAS
9.001.319096.508Associação de MoradoresAssociação de MoradoresRua Rio NegroBela VistaBoa VistaJulho2021DESMEMBRAMENTO
10.000.059096.516Antigo Centro de Produção Comunitária - CPCSindicato dos Trabalhadores Rurais do Município de Boa VistaRua Solon
Rodrigues PessoaPintolândiaBoa VistaJulho2021DESMEMBRAMENTO
11.000.298096.517Escola Estadual Maria Raimunda Mota ¿ ¿VOVÓ MUNDICA¿Escola Estadual Maria Raimunda Mota ¿ ¿VOVÓ
MUNDICA¿Rua Alice CabralPintolândiaBoa VistaJulho2021DESMEMBRAMENTO
12.S/INV096.515Lote 140 da Quadra 49, zona 14 (Templo da Igreja Assembleia de Deus) ¿ OBS: Ver inventário 000.298 e 000.059
Templo da Igreja Assembleia de DeusRua Solon Rodrigues PessoaPintolândiaBoa VistaJulho 2021DESMEMBRAMENTO
13.000.104096.519Antiga Escola Estadual IdealColégio Estadual Militarizado Professora Elza Breves de CarvalhoRua C.C.15Laura
MoreiraBoa VistaJulho2021DESMEMBRAMENTO
14.000.060096.520Antigo Espaço Criança CidadãUma parte desta área é Ocupada por uma Praça e a outra por uma Escola ambos do
Município Rua C.C.05Laura Moreira Boa VistaJulho 2021DESMEMBRAMENTO
15.000.007001.045Antigo Terreno da Prefeitura Municipal de BonfimFuturas Instalações da 5ª CIPMFron/CPI da Polícia Militar de Roraima
Avenida Tuxaua FariasNova CidadeBonfimJulho2021TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE
16.000.186 Á 000.186.10009.388Antiga Parte da área do Antigo Parque de Exposição e Antigo Conjunto dos MagistradosPM/RR,
Conselheiro Marcus Holanda e Ex- Conselheiro Henrique Machado, Avenida Juscelino KubistcheckSão PedroBoa VistaSetembro 2021
TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE.
Também foram demandados:
I - 26 processos ao Instituto de Terras de Roraima ¿ ITERAIMA, solicitando peças técnicas de imóveis, visando o desmembramento
desses imóveis, junto a Prefeitura de Boa Vista e Cartório de Registro de Imóvel local;
II - 54 processos à Secretaria Municipal de Economia Planejamento e Finanças da Prefeitura de Boa Vista, solicitando Certidões de
Desmembramentos, Cadastramentos de Imóveis e Extratos de movimentação e lançamentos em abertos;
III - 16 processos a Procuradoria Imobiliária da Procuradoria Geral do Estado, solicitando aberturas de novas matrículas em nome do
Estado, e atendimento de solicitações daquela procuradoria;
IV - 106 encaminhamentos aos Cartórios de Registros de Imóveis, solicitando averbações de Decretos de afetações nas matrículas dos
imóveis afetados, desmembramentos de terrenos com criação de novas matrículas e solicitações de certidões de imóveis e;
V - 01 solicitação à Superintendência do `Patrimônio da União em Roraima ¿ SPU/RR, requerendo uma Certidão Termos, para fins de
averbação de transferência de titularidade de imóvel, junto ao Cartório de São Luiz/RR.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

107

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS
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1

Gerenciamento dos bens móveis e imóveis
pertencentes ao patrimônio público Estadual.

108

18.17

Regularização de 16 imóveis:
ORDEMINVENTÁRIO
MATRICULA R.I.
DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL
OCUPAÇÃO ATUAL
ENDEREÇOBAIRRO
MUNICIPIO/ ESTADODATA
DA REGULARIZAÇÃO
OBSERVAÇÃO
MÊSANO
1.000.046092.291Antiga
Escola Dom José Nepote
Escola Estadual Dom José
NepoteVia das FloresPricumã
Boa VistaJaneiro2021
DESMEMBRAMENTO
2.000.065092.327Antiga
Escola de 1° Grau
Hidelbrando Ferro Bittencourt
Escola Estadual Hildebrando
Ferro BittencourtTravessa
SP/RJDos EstadosBoa Vista
Janeiro2021
DESMEMBRAMENTO
3.000.164092.641Antiga
Escola Padrão Barbosa de
AlencarEscola Estadual
Barbosa de AlencarBR-437KM 020Vila São José
Canta/RRMarço2021
DESMEMBRAMENTO
4.000.281003.963Antiga
Residência do Senhor
Honilton Magalhães
Cavalcante e Antiga Casa do
Estudante Feminino de
Roraima em Manaus
Desocupada/ PARA LEILÃO
Praça 14Praça 14Manaus/RR
Fevereiro2021
TRANSFERÊNCIA DE
TITULARIDADE
5.000.013001.507Antiga
Divisão de Assistência a
Maternidade e a Infância e
Antiga Maternidade de Boa
Vista-RRSecretaria Estadual
de Planejamento e
Desenvolvimento - SEPLAN
Rua Coronel PintoCentroBoa
VistaMaio 2021
TRANSFERÊNCIA DE
TITULARIDADE
6.000.079095.623Antiga Casa
de Apoio do Provav/LBA e
Antiga Casa de Apoio do
Migrante e Imigrante Futuras
Instalações do 1º Batalhão da
Polícia Militar de Roraima
Alameda Dos BambusPricumã
Boa VistaJunho 2021
DESMEMBRAMENTO
7.S/INV000.769Antiga
Fazenda Monte Irmão do
Senhor Francisco Enaldo de
SouzaÁrea RuralBR - 401N.T
(Área Rural)NormandiaJunho
2021TRANSFERÊNCIA DE
TITULARIDADE
8.000.200095.615Antigo
Imóvel da Firma Sá
Engenharia ¿ LTDA e Antigo
Parque Aquático Asa Branca
PARA LEILÃORua Gervásio
Barbosa DumonteAsa Branca
Boa VistaJunho 2021
UNIFICAÇÃO DE
MATRICULAS
9.001.319096.508Associação
de MoradoresAssociação de
MoradoresRua Rio NegroBela
VistaBoa VistaJulho2021
DESMEMBRAMENTO
10.000.059096.516Antigo
Centro de Produção
Comunitária - CPCSindicato
dos Trabalhadores Rurais do
Município de Boa VistaRua
Solon Rodrigues Pessoa
PintolândiaBoa VistaJulho
2021DESMEMBRAMENTO
11.000.298096.517Escola
Estadual Maria Raimunda
Mota ¿ ¿VOVÓ MUNDICA¿
Escola Estadual Maria
Raimunda Mota ¿ ¿VOVÓ
MUNDICA¿Rua Alice Cabral
PintolândiaBoa VistaJulho

Estado de Roraima
2021DESMEMBRAMENTO
12.S/INV096.515Lote 140 da
Quadra 49, zona 14 (Templo
da Igreja Assembleia de Deus)
¿ OBS: Ver inventário 000.298
e 000.059Templo da Igreja
Assembleia de DeusRua
Solon Rodrigues Pessoa
PintolândiaBoa VistaJulho
2021DESMEMBRAMENTO
13.000.104096.519Antiga
Escola Estadual IdealColégio
Estadual Militarizado
Professora Elza Breves de
CarvalhoRua C.C.15Laura
MoreiraBoa VistaJulho2021
DESMEMBRAMENTO
14.000.060096.520Antigo
Espaço Criança CidadãUma
parte desta área é Ocupada
por uma Praça e a outra por
uma Escola ambos do
Município Rua C.C.05Laura
Moreira Boa VistaJulho 2021
DESMEMBRAMENTO
15.000.007001.045Antigo
Terreno da Prefeitura
Municipal de BonfimFuturas
Instalações da 5ª
CIPMFron/CPI da Polícia
Militar de RoraimaAvenida
Tuxaua FariasNova Cidade
BonfimJulho2021
TRANSFERÊNCIA DE
TITULARIDADE
16.000.186 Á 000.186.10
009.388Antiga Parte da área
do Antigo Parque de
Exposição e Antigo Conjunto
dos MagistradosPM/RR,
Conselheiro Marcus Holanda
e Ex- Conselheiro Henrique
Machado, Avenida Juscelino
KubistcheckSão PedroBoa
VistaSetembro 2021
TRANSFERÊNCIA DE
TITULARIDADE

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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 não houve utilização de recurso financeiros por esta Unidade Operacional. Informamos que o orçamento inicial
dessa atividade foi de R$ 60.000,00, tendo uma suplementação no valor de R$ 7.300,00, conforme Quadro de Detalhamento de Despesa
referente ao exercício de 2021 que não foi utilizado.
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:
Não houve realização da atividade.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA
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% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

Construção do prédio Sede da SEGAD.

0

Não houve atividade realizada
na ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O índice do PPD em relação ao COFD foi altamente deficiente em razão de não haver realização da atividade planejada.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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:
Análise da Execução Financeira:
As metas físicas foram superadas, entretanto por conta da Pandemia de Covid 19 não foram utilizados de forma integral os recursos
destinados a passagem e diárias, tendo em vista que a maioria dos eventos ocorreu de forma remota, tendo sido utilizando
financeiramente apenas o recurso para cobertura da contratação da Câmara Brasileira de Livro, para a confecção de fichas catalográficas
e aquisição do International Standard Book Number ¿ ISBN.

Avaliação dos resultados:
De forma ampla, a Coordenação Geral de Estudos Econômicos e Sociais ¿ CGEES, responsável pela execução deste Programa, otimizou
as análises dos dados dos municípios e do Estado, atualizando e
organizando as informações de forma categórica e metodológica, para posteriormente desenvolver estudos socioeconômicos e divulgar os
resultados obtidos.
Para execução dos trabalhos foi estruturado objetivos de forma prática para cada equipe, possibilitando desta forma a agilidade e
praticidade na execução das ações, possibilitando a superação das metas estabelecidas. As estratégias utilizadas tratou da busca de
agilidade para captação e análise de dados socioeconômicos, para que se obtivessem resultados satisfatórios nas atividades previstas.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Administrativas

Devido a pandemia, algumas ações não foram realizadas.

Participação Social:

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
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

69,00
Total:

69,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
4,00

69,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
1.725,00

Estado de Roraima
A Coordenação Geral de Estudos Econômicos e Sociais - CGEES, elaborou objetivos de forma prática para cada equipe, desta forma,
dando agilidade e praticidade ao processo, para assim atingirmos as metas estabelecidas. Foram adotadas estratégias de agilidade no
que se refere a captação e análise de novos dados, e ao desenvolvimento de trabalhos socioeconômicos. Desta forma, o resultado
alcançado foi positivo, pois as metas foram alcançadas.
Ao longo de 2021 foram publicados livros, artigos técnicos e informativos sobre os dados socioeconômicos analisados, ultrapassando a
meta prevista para o exercício em 1.725%, devido a grande disponibilização de dados que permitiram uma maior análise e posteriormente
maior produção de documentos sobre o Estado de Roraima e seus municípios.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Sistematização de dados para construção das
Contas Regionais

100

Todos os produtos e
atividades previstas foram
realizadas

2

Estudos, Pesquisas e Pareceres sobre
Conjuntura Econômica/Social de Roraima.

345

A meta inicial foi muito
subestimada, adicionalmente,
por conta da pandemia e seu
impacto na economia local,
houve a necessidade de
ampliar a quantidade de
estudos realizados, superando
em muito a meta estipulada.

3

Geração, Atualização e Divulgação de Dados
Socioeconômicos de Roraima.

100

Todos os produtos e
atividades previstas foram
realizadas

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Com relação aos documentos elaborados, com exceção dos livros, o restante não demandou a utilização de recursos. Ainda com relação
ao recurso disponível, foi realizado a contratação da Câmara
Brasileira do Livro, para a confecção de fichas catalográficas e aquisição do Internacional Standard Book Number ¿ ISBN, que se trata de
um sistema internacional de identificação de livros, para registro do material publicado.
No que tange as tarefas de Sistematização de Dados para Construção das Contas Regionais, e, Estudos, Pesquisas e Pareceres sobre
Conjuntura Econômica/Social de Roraima, devido a pandemia da Covid- 19, os recursos previstos não foram utilizados, uma vez que os
valores estavam destinados para diárias e passagens, dado que, os encontros, reuniões , congressos e cursos os não foram possíveis de
serem realizados ou terem a participação dos servidores nestes eventos durante o exercício de 2021.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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 2021.
O orçamento inicial foi de R$ 6.895.653,00 (seis milhões, oitocentos e noventa e cinco mil seiscentos e cinquenta e três reais)&#8203;. No
decorrer do exercício houveram movimentações orçamentárias, que totalizaram R$ 357.320,00 (trezentos e cinquenta e sete mil trezentos
e vinte reais), das quais R$ 6.310,00 (seis mil trezentos e dez reais) consistiram em suplementações provenientes de anulação de dotação
dentro do mesmo órgão, com objetivo de adequar a execução do orçamento às necessidades da Controladoria, tais como reforço das
dotações referentes a obrigações patronais e atendimento de pagamento de retroativos de Folha de Pagamento, e R$ 345.000,00
(trezentos e quarenta e cinco mil reais) decorrentes de suplementação com recursos oriundos de Excesso de Arrecadação, na fonte 102,
para atendimento da contratação de serviços técnicos especializados em desenvolvimento e sustentação de softwares, visando o
desenvolvimento de sistemas para as atividades de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão e promoção da transparência pública.
No exercício em questão, o Programa 94 - Execução do Controle Interno executou (empenhou) o montante de R$ 5.301.982,22 (cinco
milhões, trezentos e um mil novecentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos)&#8203;&#8203;, o que corresponde a 76,89% em
relação à dotação orçamentária inicial disponibilizada. O não atingimento total das despesas empenhadas se deu pela limitação de
empenho imposta pelo Decreto nº. 29.840-E, de 26/01/2021, DOE nº. 3889 de 26/01/2021.
Ademais, desde o exercício de 2020 que o planeta enfrenta a pandemia pelo coronavírus - COVID-19, decorrendo dela a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº, 188, de 03/02/2020 e
a Decretação de estado de calamidade pública em todo o território do Estado de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à
pandemia causada pelo COVID-19, efetivado pelo Decreto nº. 28.365-E, de 22/03/2020. Tal situação ainda limitou algumas ações
estaduais no exercício de 2021, sendo que o afrouxamento das medidas de contenção da disseminação do vírus se iniciou a partir da
liberação da vacinação para todos os públicos adultos, iniciada em junho/2021 (Contra a covid-19 - Primeiros imunizados desta segundafeira, 14, comemoram início de nova etapa de vacinação).
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.

Avaliação dos resultados:
A Controladoria-Geral do Estado ¿ COGER é o Órgão Central do Sistema de Controle Interno no Estado, instituído e organizado por meio
da Lei nº 284 de 10 de abril de 2001, da Lei nº. 499, de 19 de julho de 2005, e Decreto nº. 7.079-E, de 19 de setembro de 2006, alterado
pelo Decreto nº. 12.523-E, de 29 de março de 2011.
É responsável por um único programa de Governo, 94 - Execução do Controle Interno, que, em cumprimento ao que estabelece artigo 24
da Lei nº 499/2005, tem por objetivo executar procedimentos de Controle Interno, visando à avaliação de resultados que possam subsidiar
reformulações e ajustamentos das políticas de governo do Estado, zelando pela aplicação eficiente e eficaz do gasto público.
Durante o exercício de 2021, 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 Adjunto, primeiramente ocupado por Jonas Guilherme
Nogueira de Carvalho, nomeado pelo Decreto nº. 1318-P, de 01/10/2020, exonerado a pedido por meio do Decreto nº. 897-P, de
01/01/2021, e posteriormente por José Carlos dos Prazeres Melo, nomeado pelo Decreto nº. 980-P, de 19/07/2021.
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 atuação
do Programa procurou contribuir para o alcance de uma boa governança pública e transparência das gestões, privilegiando-se a
orientação aos gestores públicos na execução de suas ações, de modo que possam ter os parâmetros necessários para fazer
comparativos e até mesmo redirecionar seu planejamento, quando necessário, e consciência quanto ao seu papel de gestor de recursos
públicos.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

A limitação de empenho pelo Dec. nº 29840-E, de 26/01/2021, e a Decretação de estado de
calamidade pública COVID-19 (novo Coronavírus) restringiram as despesas ao essencial para
funcionamento do órgão
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Técnicas

Necessidade de capacitação e atualização contínua dos servidores, a qual ficou limitada, devido
ao já exposto no item anterior.

Administrativas

Carência de servidores p/ cumprimento integral das atividades. Em 2021, foi iniciado estudo
técnico para verificar a viabilidade de realização de concurso público.

Outras

Parte das orientações e recomendações passadas pela COGER, não são adotadas efetivamente,
e ainda há processos que não são submetidos a análise da COGER, o que prejudica a efetividade
do Programa.

Participação Social:
A Controladoria Geral do Estado ao longo do exercício de 2021, 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:

2328-Acompanhamento e Controle da Aplicação dos Recursos Públicos e
Promoção da Transparência
Atividade

Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

13105-Controladoria-Geral do Estado
Atividade de Controle Realizada
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

6.600,00
Total:

6.600,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
7.114,00

6.600,00

Análise da Meta Física:
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A ação 2328 ¿ Acompanhamento e Controle da Execução dos Recursos Públicos possui como produto, Atividade de Controle Realizada.
A meta física prevista para o exercício 2021 foi de 7.114 atividades, compostas das atividades abaixo demonstradas:
1) Auditoria, fiscalização e controle contábil ¿ 1112 unidades;
2) Promoção da Transparência Pública - 26 unidades:
3) Análise de execução e prestação de contas de convênios - 190 unidades;
4) Acompanhamento e controle de processos ¿ 5786 unidades;
5) Suporte técnico e logístico às atividades de controle interno.
Análise da Medida 1
MEMORANDO Nº 4/2022/COGER/GAB/DAUD (Ep. 3943766)
"Estão previstas auditorias de Gestão e Operacional em 37 Unidades Orçamentarias - UO (Secretarias e Fundos) para o exercício
financeiro de 2021, e no decorrer do exercício 2020 foram exercício financeiro em comento foi incluído 06 Fundos.
Nas análises processuais estão consolidados os processos encaminhados aos Departamento de Auditoria e o Departamento de Análise
Contábil, Gestão e Ajuste Fiscal. De forma que apresentamos a soma dos autos que passaram no referido exercício por estes
departamentos. A base para a previsão de análise processual foram os Processos Administrativos analisados no exercício de 2021. No
entanto com a Pandemia de COVID-19, houve apenas redução do previsão inicial, no montante de Processos analisados por este Órgão
de Controle referente a Reconhecimento de Dívida -RD / Departamento de Auditoria.
Justificamos que parte do aumento da Demanda dos processos analisados pelo Departamento de Contabilidade, deu-se em virtude do
cumprimento das legislações vigentes no que tange a obrigação de rever seus atos e as Revisões Contratuais, dos Reajuste, Repactuação
etc.
A análise dos relatórios do RREO, RGF e os que constam a aplicação dos índices constitucionais (Saúde e Educação) são sempre
constantes, de acordo com o Manual dos Demonstrativos Fiscais (MDE) atual.
Os Relatórios referente a Execução Orçamentária - Bimestral, e Avaliação do Programa foram realizadas concomitante com as auditorias
realizadas nas Unidades Orçamentárias, sendo considerado a inclusão de 06 (seis) fundos.
Acompanhamento da Execução Orçamentária e Relatório da Avaliação de Programas - Bimestral: Considerando que o total previsto foi
baseado em uma análise até o mês de dezembro. Considerando que a analise das Metas Físicas e Acompanhamento Orçamentário foi
realizado por apenas um servidor, optou-se em realizar as avaliações concomitante com as auditorias realizadas nas Unidades
Orçamentárias, sendo ponderado para essa análise os bimestres referentes aos meses da realização da auditoria no Órgão. Ressalta-se
que as auditorias iniciaram-se no mês de maio de 2021, portanto algumas unidades não obtiveram avaliações até o fim do 6º Bimestre."
Análise da Medida 3
MEMORANDO Nº 5/2022/COGER/GAB/DECONV (Ep. 3931436)
1)UNIDADE DE MEDIDA: DESPACHO PRÉVIO - AS UNIDADES NÃO ESTÃO ENVIANDO OS PROCESSOS PARA REALIZAR O
DESPACHO PRÉVIO
2)UNIDADE DE MEDIDA : FICHA DE ANÁLISE - ATRASO NA APRESENTAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
3)UNIDADE DE MEDIDA: PARECERES TÉCNICOS / RELATÓRIO SITUACIONAL - 1)EM RAZÃO DO ATRASO NA APRESENTAÇÃO
DE VARIAS PRESTAÇÕES DE CONTAS. 2) DIVERSOS DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENCONTRAM-SE EM FASE DE LICITAÇÃO.
3) EM DECORRENCIA DA PANDEMIA E AUSENCIA DE RECURSOS AS VISITAS ENCONTRAM-SE LIMITADAS.
4)UNIDADE DE MEDIDA: NOTIFICAÇÕES/COMUNICADOS: O AUMENTO DESSA META DEVE-SE AO FATO DE TERMOS QUE
EMITIR COMUNICADOS E NOTIFICAÇÕES AOS AOS ENTES MUNICIPAIS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR CONTAS DOS
CONVENIOS DE LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO CELEBRADO COM OS 13 MUNICÍPIOS DO ESTADO.
5) UNIDADE DE MEDIDA: CERTIDÃO DE REGULARIDADE: O AUMENTO DESSA META DEVE-SE A CELEBRAÇÃO DE DIVERSOS
CONVENIOS NOVOS , BEM COMO A REEMISSÃO DAS MESMAS EM DECORRENCIA DO PRAZO DE VALIDADE EXPIRAR ANTES
DA CELEBRAÇÃO DO TERMO.
Análise da Medida 4
Tarefa 1
MEMORANDO Nº 8/2022/COGER/GAB/DAPRE (Ep. 3934839)
"A meta prevista foi apresentada no quantitativo de 571 análises para o ano de 2021, e foram executadas até dezembro 590 análises. O
aumento da meta deve-se ao fato da grande demanda de processos serem decorrentes da pandemia de COVID-19, e encaminhados
principalmente pela Secretaria Estadual de Saúde - SESAU. Ressalte-se ainda o aumento significativo de processos relacionados aos
serviços de Infraestrutura nos meses de novembro e dezembro. "
Tarefa 2
MEMORANDO Nº 15/2022/COGER/GAB/DLD (Ep. 4104525)
"A meta prevista foi apresentada no quantitativo de 5.215 análises de processos para o ano de 2021, e foram executadas até dezembro
4.750 análises de processos. Temos a esclarecer que na maioria dos processo analisados contém mais de uma nota fiscal, cujo
quantitativo estimados ultrapassa 20.000 notas fiscais. Vale ressaltar que o sistema SEI não contabiliza o quantitativo de notas fiscais,
somente o quantitativo de processos."
Análise da Medida 5
A presente medida é meramente administrativa e não possui metas.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

4

Acompanhamento e controle de processos

91.08

1-Análise de procedimentos
licitatórios antes da
homologação do certame,
dispensas de licitação, adesão
carona e termos aditivos de
prazo - Previsto: 571,
Realizado: 590 - 103,33%;
2-Análise de processos na
fase de liquidação da despesa
- Previsto: 5215, Realizado:
4750 - 91,08%.

5

Gestão e operacionalização do Programa

100

Suporte técnico e logístico às
atividades de Controle Interno.
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6

Auditoria, fiscalização e controle contábil

92.72

1-Auditoria de Gestão e
Operacional nos Órgãos da
Administração Direta
(incluindo Fundos) e Indireta Previsto: 37, Realizado: 43 116,22%;
2-Certificação da Prestação
de Contas do Governo do
Estado de Roraima - Previsto:
1, Realizado: 1 - 100%;
3-Certificados dos Órgãos da
Administração Direta
(incluindo Fundos) - Previsto:
37, Realizado: 43 - 116,22%;
4-Análise de processos
quanto as formalidades Previsto: 450, Realizado: 474 105,33%;
5-Conferência dos Relatórios
da LRF - RREO e RGF Previsto: 57, Realizado: 82 142,86%;
6-Fiscalização e Controle da
aplicação dos índices
constitucionais da Saúde e
Educação - Previsto: 12,
Realizado: 16 - 116,22%;
7-Relatório da Execução
Orçamentária - Previsto: 37,
Realizado: 43 - 116,22%;
8-Relatório de Avaliação de
Programas - Previsto: 37,
Realizado: 43 - 116,22%;
9-Acompanhamento da
Execução Orçamentária Bimestral - Previsto: 222,
Realizado: 143 - 64,41%;
10-Relatório da Avaliação de
Programas - Bimestral Previsto: 222, Realizado: 143 64,41%.

7

Promoção da Transparência Pública

96.15

1-Promover a Transparência
Ativa - refere-se a divulgação
de informações na internet por
iniciativa do próprio setor
público, através do Portal da
Transparência - Previsto: 26,
Realizado: 25 - 96,15%;
2-Transparência Passiva refere-se ao atendimento a
pedidos de acesso à
informação, pelos órgãos e
entidades do poder público,
através do sistema e-SIC Previsto: 100%, Realizado:
89% - 89%.

8

Acompanhamento e controle de convênios

107.37

1-Análise, acompanhamento e
controle das transferências
voluntárias - Previsto: 20,
Realizado: 0 - 0%;
2-Análise da aplicação de
recursos repassados através
de Convênios - Previsto: 30,
Realizado: 24 - 80%;
3- Auditoria operacional na
aplicação de recursos
repassados através de
convênio - Previsto: 100,
Realizado: 38 - 38%;
4-Auditoria operacional no
prazo de comprovação de
recursos financeiros Previsto: 30, Realizado: 71 236,67%;
5-Auditoria prévia nos
processos de convênios com
o GER - Previsto: 10,
Realizado: 71 - 710%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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A ação 2328 - Acompanhamento e Controle da Execução dos Recursos Públicos constituem a única ação orçamentária do Programa 94 Execução do Controle Interno.
Conforme relatado no tópico que trata da Análise da Execução Financeira do Programa, com a limitação quanto a execução de despesas
advinda do Decreto nº. 29.840-E, de 26/01/2021, DOE nº. 3889 de 26/01/2021, e a Decretação de estado de calamidade pública em todo o
território do Estado de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à pandemia causada pelo COVID-19, efetivado pelo Decreto
nº. 28.365-E, de 22/03/2020, a Controladoria-Geral do Estado utilizou o montante de R$ 5.301.982,22 (cinco milhões, trezentos e um mil
novecentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos)&#8203;&#8203;, o que corresponde a 76,89% em relação à dotação
orçamentária inicial disponibilizada.
A Controladoria-Geral do Estado possui uma peculiaridade quanto aos recursos alocados para a área fim: o principal público alvo das
atividades desenvolvidas pelo órgão são os outros órgãos do Poder Executivo Estadual, proporcionando à sociedade ferramentas para
controle social, por meio do acesso à informação, e o acompanhamento da correta aplicação dos recursos públicos, garantindo a lisura,
eficiência e transparência das despesas direcionadas a prestação de serviços à população. Sendo assim, todo o seu orçamento é
direcionado à manutenção dos serviços e da estrutura administrativa, para que as auditorias, análises e orientações sejam possíveis.

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.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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
2021

Apurado
2021

Data Apuração

Taxa de
Incremento Anual
de Consultoria
Realizada em
Processo
Administrativo

Anual

Percentual

96.45

13

13

262,34

31/12/2021

Anual

Percentual

20.45

15

15

11,70

31/12/2021

Fórmula:
Consultoria
Realizada Atual Consultoria
Realizada no Ano
Anterior
/Consultoria
Realizada no Ano
Anterior x100
Fonte: PGE
Taxa de
Incremento Anual
em Processos
Judiciais
Fórmula:
Manifestação
Produzida Atual Manifestação
Produzida no Ano
Anterior/
Manifestação
Produzida no Ano
Anterior X 100
Fonte: PGE

Análise de Indicadores do Programa:
PGE ¿ O índice para taxa de incremento anual de consultorias realizadas em Processos Administrativos, na PAOE 2021 - Assessoramento
Jurídico (consultorias/manifestações administrativas), foi apurado em conformidade com a fórmula de cálculo constante no PPA
2020/2023. O índice apurado em 2021 foi de 262,34% em relação ao quantitativo realizado no exercício de 2020, que foi de 9.159
consultorias. No exercício de 2021, foram realizadas 33.187 consultorias. A meta prevista para o exercício de 2021 era de 32.255
consultorias, apresentando um índice de 102,89% da meta para esse exercício. O índice para taxa de incremento anual de consultorias
realizadas em Processos Judiciais, na PAOE 2022 - Acompanhamento de Processos (manifestações jurídicas), também foi apurado em
conformidade com a fórmula de cálculo constante no PPA 2020/2023. O índice apurado em 2021 foi de 11,70% em relação ao quantitativo
realizado no exercício de 2020, que foi de 37.372 consultorias. No exercício de 2021 foram realizadas 41.743 consultorias. A meta prevista
para o exercício de 2021 era de 39.578 consultorias, apresentando um índice de 105,47% da meta para o exercício em questão. Os
indicadores foram obtidos através da análise das consultorias realizadas e manifestações produzidas no exercício de 2021, com
fundamento nas informações recebidas da Corregedoria/PGE/RR (Processo SEI nº 13107.000856/2022.52). Isso demonstra a eficiência
dos trabalhos desenvolvidos que, apesar da pandemia, superou as expectativas.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
PGE - Não há recomendações da unidade gestora ao programa 015.

Análise da Execução Financeira:
PGE - O Orçamento da Procuradoria-Geral do Estado, referente ao Programa 015, abriu o exercício financeiro de 2021 com dotação inicial
de R$ 2.535.062,00 (dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, sessenta e dois reais). Esse valor foi aprovado pela Lei Nº 1.451, de
18/01/2021, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado para o Exercício Financeiro de 2021" republicada no DOE Nº 3885, de
19/01/2021. No decorrer do exercício houve suplementação na ordem de R$ 1.153.557,00 (um milhão, cento e cinquenta e três mil,
quinhentos e cinquenta e sete reais) e foi anulado o valor R$ 121.533,60 (cento e vinte e um mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta
centavos). Considerando que o objetivo do programa é "Representar o Estado Judicial e Extrajudicialmente e Interpretar Atos Normativos,
Unificando a Aplicação da Lei no âmbito do Poder Executivo", tem-se como atingido o objetivo, mesmo com as dificuldades como:
estrutura inadequada, internet instável, falta de recursos humanos e a pandemia causada pelo Novo Coronavírus.

Avaliação dos resultados:
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PGE - O Orçamento da Procuradoria-Geral do Estado, referente ao Programa 015, abriu o exercício financeiro de 2021 com dotação inicial
de R$ 2.535.062,00 (dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, sessenta e dois reais). Esse valor foi aprovado pela Lei Nº 1.451, de
18/01/2021, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado para o Exercício Financeiro de 2021" republicada no DOE Nº 3885, de
19/01/2021. Depois dos créditos adicionais, a dotação final alcançou os R$ 3.688.619,00 (três milhões, seiscentos e oitenta e oito mil,
seiscentos e dezenove reais). Foi empenhado o valor de R$ 2.545.038,85 (dois milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, trinta e oito
reais e oitenta e cinco centavos) e liquidado 98,04% desse valor, ou seja, R$ 2.495.038,85 (dois milhões, quatrocentos e noventa e cinco
mil, trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos), apesar das dificuldades, devidas ao contingenciamento orçamentário e financeiro,
conforme DECRETO Nº 29.840-E, de 26/01/2021, publicado no DOE/RR 3889, de 26/01/2021, que "Dispõe sobre a limitação de empenho
das dotações orçamentárias programadas na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2021 e dá outras providências".
Do total empenhado, foi pago o montante de R$ 2.495.038,85 (dois milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, trinta e oito reais e oitenta
e cinco centavos).

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

DECRETO Nº 29.840-E, de 26/01/2021, publicado no DOE/RR 3889, de 26/01/2021, que trata da
limitação de empenho das dotações orçamentárias programadas na LOA/2021.

Administrativas

DECRETO Nº 29.840-E, de 26/01/2021, publicado no DOE/RR 3889, de 26/01/2021, que trata da
limitação de empenho das dotações orçamentárias programadas na LOA/2021.

Financeiras

Decreto 26.696-E,15/04/2019, conferiu autonomia financeira à PGE. Porém, de fato a unidade tem
autonomia operacional de pagamento, necessitando de autorização prévia do Governador e
SEFAZ.

Técnicas

Necessidade de capacitar servidores, com a promoção de cursos, treinamentos dentre outros, com
finalidade de melhorar a prestação do serviço, bem como dar celeridade no atendimento das
demandas.

Tecnológicas

DECRETO Nº 29.840-E, de 26/01/2021, publicado no DOE/RR 3889, de 26/01/2021, que trata da
limitação de empenho das dotações orçamentárias programadas na LOA/2021.

Participação Social:
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. Prepara informações e peças processuais a serem prestadas por autoridades da Administração
Pública Direta e Indireta do Estado, nas medidas judiciais impugnadoras de ato ou omissão, relativas às funções do seu cargo, preservado
o interesse público. Além disso, prepara as peças processuais de interesse do Governador do Estado de Roraima, nas ações relativas ao
controle concentrado de constitucionalidade e exerce as funções de consultoria jurídica da Administração Direta e Indireta do Estado. Em
seu Plano Estratégico, tem como Missão "Atuar na defesa do Estado de Roraima judicial e extrajudicial" e a Visão Estratégica é "Fortalecer
-se como instituição fundamental na proteção dos interesses do Estado de Roraima, sendo referência em conhecimento jurídico e na
qualidade de sua atuação, com reconhecimento da Administração Pública e da Sociedade como um todo." Também tem como Atributos
de Valor "a celeridade, acessibilidade, interesse público, transparência, ética, probidade, efetividade, eficácia e moralidade" e como Gestão
Organizacional "busca conduzir pessoas e processos de forma eficaz, promover melhorias, criar um ambiente colaborativo, motivado,
propício ao autodesenvolvimento, consequente à conquista de resultados." No Planejamento Tático esta Procuradoria visa fortalecer e
harmonizar as relações entre o Executivo e demais Poderes, com solução coletiva, disseminar valores éticos e morais por meio de atuação
institucional efetiva, inclusive aos Órgãos de Controle. No Planejamento Operacional a Procuradoria tem como meta:
a)Eficiência em garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos;
b)Prover os setores de tecnologia e pessoal qualificado;
c)Recuperar o crédito público e a economicidade;
d)Facilitar o acesso à justiça;
e)Modernização e digitalização do ambiente interno;
f)Promover a agilidade e eficiência no cumprimento de prazos;
g)Acesso remoto e internet de qualidade.
A Responsabilidade Social desta Procuradoria prima em compartilhar conhecimento jurídico, assessorar contribuindo para a consolidação
de conceitos, e projetar valores que contribuirão para o melhor desempenho do Estado.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
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
Região de Planejamento

Meta

Estado

33.187,00
Total:

33.187,00

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
32.255,00

33.187,00

102,89

Análise da Meta Física:
Eficiência dos trabalhos desenvolvidos que, apesar da pandemia, superou as expectativas.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Realizar manifestações na Defesa do Estado

102.89

Análise e manifestações
sobre: inscrição na Dívida
Ativa e Protesto; diárias;
aluguel de imóveis; outras.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Pagamento de Reconhecimento de Dívida exercício 2019-certificados digitais, p/ atender os procuradores e contador da PGE (Proc SEI
13107.001111/2020.49); Contratação de empresa credenciada p/ emissão de 41 (quarenta e um) Certificados Digitais (Proc SEI
13107.002499/2021.86), mas não houve dispêndio em 2021; Pagamentos das despesas de locação de imóvel, onde funciona parte das
dependências desta PGE (Proc SEI 13107.000556/2020.10); Houve a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços,
de forma contínua, de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas em âmbito nacional e internacional
(Proc SEI 13107.001257/2021.75). No entanto, ñ houve dispêndio; Houve a tentativa de contratação de Serviço Móvel Pessoal SMP, voz
ilimitada e com pacote de dados (Proc SEI 13107.004270/2020.03), sem a obtenção de êxito. SUPLEMENTAÇÕES/ANULAÇÃO: 1)
Remanejamento p/ suprir as despesas de reconhecimento de dívida do exercício de 2019, Processo SEI 13107.000556/2020.10, que tem
como objeto a "Prestação de Serviços com Locação de Imóvel p/ ampliação da sede da PGE.", conforme OFÍCIO Nº
4/2021/PGE/GAB/UGAM/ASSPLAN do PROCESSO SEI 13107.000576/2021.63, Proc FIPLAN 60, valor R$ 4.029,60; 2) Remanejamento
p/ atender despesas de reconhecimento de dívida das despesas c/ Certificados Digitais, conforme OFÍCIO Nº
5/2021/PGE/GAB/UGAM/ASSPLAN do Processo SEI nº 13107.000907/2021.65, Proc FIPLAN 111, valor R$ 4.029,60; 3) Suplementação
para suprir as despesas com pagamento de Locação de Imóvel (13107.000556/2020.10) conforme OFÍCIO Nº
10/2021/PGE/GAB/UGAM/ASSPLAN, Proce. SEI 13107.002697/2021.40, Proc FIPLAN 357 valor R$ 200.000,00.

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

41.743,00
Total:

41.743,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
39.578,00

41.743,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
105,47

Análise da Meta Física:
Eficiência dos trabalhos desenvolvidos que, apesar da pandemia, superou as expectativas.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Acompanhamento de Processos
Administrativos e Judiciais

105.47

Análise e manifestações
sobre: diárias, procedimentos
licitatórios; contratações;
outras.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira ocorreu nos seguintes processos: Proc SEI 13107.002890/2021.81 (Contratação de empresa para prestação de
serviços de monitoramento, clipagem digital e fornecimento de cópias de matérias ...); Proc SEI 13107.004541/2021.01 (pagamento de
Honorários Periciais); Proc SEI 13107.003862/2021.81 (contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ECT, para prestação
dos serviços postais), porém, não houve dispêndio em 2021; Proc SEI 13107.002499/2021.86 (Contratação de empresa credenciada para
emissão de 41 Certificados Digital padrão ICP-Brasil para atender as necessidades da PGE, mas não houve dispêndio em 2021.
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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

10,00
Total:

10,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
25,00

10,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
40,00

Análise da Meta Física:
Houve a aquisição de estações de trabalho (desktops), através do Processo SEI 13107.005229/2021.27, CONTRATO
10/2021/PGE/GAB/UGAM/NA, o que está contribuindo para o desempenho das atividades dos servidores lotados nesta PGE.

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.

41.08

Aquisição de estações de
trabalho (desktops), através
do Processo SEI
13107.005229/2021.27,
CONTRATO
10/2021/PGE/GAB/UGAM/NA,
no valor de R$ 95.391,00, o
que está contribuindo para a
modernização e o
desempenho das atividades
desta PGE.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Considerando que a meta física para o exercício era de 25% de sistema modernizado, esta meta foi alcançada parcialmente. Houve a
aquisição de estações de trabalho (desktops), através do Processo SEI 13107.005229/2021.27, CONTRATO
10/2021/PGE/GAB/UGAM/NA, no valor de R$ 95.391,00, o que está contribuindo para a modernização e o desempenho das atividades
desta PGE.
SUPLEMENTAÇÃO/ANULAÇÃO: 1) Remanejamento de R$ 60.000,00 p/ aquisição de microcomputadores, em atendimento ao
MEMORANDO Nº 16/2021/PGE/GAB/UGAM/NA (Processo SEI 13107.005229/2021.27), por meio do Processo SEI
13107.005428/2021.35, Proc FIPLAN 683.

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
25,00

0,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00
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A PGE solicitou à SEPLAN a abertura de Crédito Suplementar para a construção do novo prédio sede da Procuradoria-Geral do Estado de
Roraima, no valor total de R$ 13.727.735,00 (treze milhões, setecentos e vinte e sete mil e setecentos e trinta e cinco reais), com BDI,
aproximadamente; A solicitação de Crédito Suplementar ocorreu por meio do Processo SEI 13107.000189/2021.27, sem obtenção de
êxito.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Construção de nova sede da PGE.

0

Não houve execução
orçamentária nesta Ação. A
PGE solicitou à SEPLAN a
abertura de Crédito
Suplementar para a
construção do novo prédio
sede da Procuradoria-Geral
do Estado de Roraima, no
valor total de R$
13.727.735,00 (treze milhões,
setecentos e vinte e sete mil e
setecentos e trinta e cinco
reais), com BDI,
aproximadamente. A
solicitação de Crédito
Suplementar ocorreu por meio
do Processo SEI
13107.000189/2021.27, sem
obtenção de êxito.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve execução orçamentária nesta Ação. A PGE solicitou à SEPLAN a abertura de Crédito Suplementar para a construção do novo
prédio sede da Procuradoria-Geral do Estado de Roraima, no valor total de R$ 13.727.735,00 (treze milhões, setecentos e vinte e sete mil
e setecentos e trinta e cinco reais), com BDI, aproximadamente. A solicitação de Crédito Suplementar ocorreu por meio do Processo SEI
13107.000189/2021.27, sem obtenção de êxito.

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:
No exercício de 2021, foram executados/pagos 77,48% da Dotação Atualizada, o que corresponde a: custeio de pessoal com honorários
advocatícios aos
Procuradores do Estado de Roraima; Serviços bancários; e Seguro de Vida dos estagiários da PGE/RR. Houve superavit financeiro, no
valor de R$ 953.557,00. Porém, não houve tempo hábil para execução do orçamento até o final do exercício de 2021.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Realização de atividades para
operacionalização do FUNDEPRO.

77.48

Custeio de pessoal com
honorários advocatícios aos
Procuradores do Estado de
Roraima; Serviços bancários.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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Análise da Execução Financeira:
No exercício de 2021, foram executados/pagos 77,48% da Dotação Atualizada, o que corresponde a: custeio de pessoal com honorários
advocatícios aos Procuradores do Estado de Roraima; Serviços bancários; e Seguro de Vida dos estagiários da PGE/RR.
SUPLEMENTAÇÃO: 1) Solicitação crédito suplementar por Superávit Financeiro apurado em balanço patrimonial, conforme BALANÇO
PATRIMONIAL 2020 e extrato bancário da conta de aplicação financeira do Mês de DEZ/2020, ANEXO AO OFÍCIO Nº OFÍCIO Nº
3/2021/FUNDEPRO, datado de 01/02/2021, Proc SEI 13601.000004/2021.01, Proc FIPLAN 09, valor R$ 406.565,00; 2) Solicitação de
Abertura de crédito Adicional suplementar por excesso de arrecadação, considerando disponibilidade financeira demonstrado na planilha
de arrecadação, para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente, conforme Processo SEI 13601.000006/2021.92, OFÍCIO
Nº 16/2021/FUNDEPRO, Proc FIPLAN 945, valor R$ 546.992,00.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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

Taxa de
Assessoramento
ao Governo

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2021

Anual

Percentual

41

100

80

Apurado
2021

88,00

Data Apuração

31/12/2021

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

Análise de Indicadores do Programa:
O indicador do Programa 60 Operacionalização da Representação Civil e Política do Governo Estadual, é mensurando pelo número
assessoramento solicitado, pelo número de assessoramento efetivamente realizado, desta formula tivemos 88% dos assessoramentos
solicitados foram efetivamente prestados, sendo um número muito pequeno de não atendimento em sua integralidade por fatores de
ordem legais, ou outros impedimentos de competência institucional.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
SERBRAS: Sugere-se maior interação entre a Serbras e o Governo do Estado em Roraima, através de reuniões regulares junto às
Secretarias/Órgãos Estaduais ¿ executores das transferências voluntárias ofertadas pelo Governo Federal.
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 Vista quanto à disponibilidade de aquisição de materiais de comunicação
com tecnologia de ponta adequada, exigidos pela atividade de segurança, bem como os meios necessários para manutenção dos
equipamentos já existentes.
A Casa Militar não possui espaço físico PRÓPRIO para acomodar a Coordenação de Transporte Aéreo, com isso, faz-se necessário locar
o Hangar do Governo (prédio alugado), tendo um custo para tais acomodações, gerando um custo para a Administração Pública

Análise da Execução Financeira:
Casa Civil: Apesar da Régua de Parâmetros expressar o resultado altamente deficiente, 02 (duas) ações de competência da Unidade
Orçamentária 13101 - Casa Civil, Ação: 2072 - Organização do Cerimonial Público e Ação: 2153 - Promoção de Eventos Sócio-Políticos,
tiveram resultados satisfatórios diante da necessidade de ajuste financeiro na execução do orçamento 2021, com o contingenciamento
orçamentária nestas 02 (duas) ações de responsabilidade da Casa Civil no exercício.
SERBRAS: Em face ao agravamento da crise ocasionada pela pandemia do COVID - 19, não houve despesas financeiras, tendo em vista
a implantação de medidas protetivas para o isolamento e tratamento dos servidores enfermos, implantação de rodízio de jornada de
trabalho, visando diminuir o número de pessoas circulando nas dependências da SERBRAS.
Casa Militar: Ação 2156 ¿ Segurança de Autoridades:
Considerando que as atribuições determinadas aos agentes de segurança em acompanhamento ao chefe do poder executivo e/ou
autoridades quando em viagem dentro e fora do Estado e em missões quando determinado, a que se faz necessário o pagamento das
despesas, tais como: alimentação, transporte e pousada nas viagens dos seguranças acompanhando a maior autoridade do Estado de
Roraima.
Ação: 2128 ¿ Transporte Aéreo Interno e Externo a Serviço do Estado:
É salutar trazer à baila que entre as inúmeras competências da Casa Militar da Governadoria, consta o Planejamento, coordenação,
controle e execução da segurança pessoal e transporte do Governador do Estado e seus familiares, bem como, aquelas concernentes à
segurança do Palácio Senador Hélio Campos, Residência Oficial, Hangar do Governo do Estado e outras edificações utilizadas pelo Chefe
do Executivo Estadual.
Da Análise:
A Casa Militar realizou os procedimentos de forma lícita, em um ano atípico, em virtude da PANDEMIA, mesmo assim, o programa
continua alinhado com os objetivos estratégicos dessa Secretaria

Avaliação dos resultados:
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Casa Civil: O resultado obtido no Programa 60 - Operacionalização da Representação Civil e Política do Governo Estadual, através das
duas ações de Responsabilidade da Unidade Orçamentária 13101 - Casa Civil ocorreram de forma satisfatória e de acordo com a
legislação pertinente ao caso.
SERBRAS: Podemos afirmar que os resultados obtidos foram satisfatórios, proporcionaram ao Governo do Estado o conhecimento prévio
de informações/pendências verificadas nos Órgãos Federais em Brasília, os quais foram repassados às Secretarias/Órgãos executores e
de interesse em Roraima.
Casa Militar: Ação 2156 Segurança de Autoridades:
No tocante, o estado Calamidade Pública em todo o território do Estado de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à
epidemia causada pelo COVID-19 (Coronavírus), importante ressaltar, a ação não sofreu descontinuidade, e portanto, o programa atingiu
satisfatoriamente a expectativa do índice esperado (Taxa de Autoridades Atendidas, com o Índice Apurado de 100%), mostrando uma
avaliação positiva e dentro do esperado, garantido o funcionamento do cronograma de Segurança que, realizou a segurança do
Governador do Estado e comitivas locais, mesmo em tempo de PANDEMIA.
Ação: 2128 Transporte Aéreo Interno e Externo a Serviço do Estado:
Verifica-se que o resultado do Programa alcançou a expectativa, realizando os procedimentos de forma lícita, em um ano atípico, em
virtude da PANDEMIA, mesmo assim, o programa continua alinhado com os objetivos estratégicos dessa Secretaria

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

Contingenciamento Orçamentário

Administrativas

Falta de Mão de Obra Especializadas

Licitatórias

Atraso na conclusão de processos licitatórios de suma urgência para Administração Pública.

Administrativas

Casa Militar: Procedimentos burocráticos internos e externos, e, estado de calamidade pública em
todo o território do Estado de Roraima, prevenção e enfrentamento à epidemia causada pelo
COVID-19

Participação Social:
Casa Civil: O Programa 60 - Operacionalização da Representação Civil e Política do Governo Estadual, não possui mecanismo de
participação social.
SERBRAS: Quanto ao grau de participação social sobre o programa, podemos considerar que a interação entre os governos federal e
estadual obteve êxito, sendo possível promover ações conjuntas entre os governos gerando resultados exitosos a sociedade como um
todo, além de fortalecer e articular os mecanismos de comunicação existentes.
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.

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

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

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

197,00
Total:

197,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
211,00

197,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
93,36

Estado de Roraima
Ao Analisar a régua de Parâmetros acima verifica-se uma avaliação ótima de desempenho entre a meta prevista e a Realizada.
Em vista das atribuições do setor de Cerimonial público, a melhor maneira de mensurar tal objetivo é por meio da quantidade de eventos
realizados e/ou apoiados, portanto, devido à necessidade de implementar ações de Governo junto às prefeituras municipais do Estados de
Roraima, houve uma participação do
Cerimonial Público, e consequente foram realizados 197 eventos oficiais, ou seja, 93,67% (noventa e três virgula sessenta e sete por
centos) da meta prevista na
ação 2072.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Promover assessoramento inerente ao
Governador, realizando as atividades de
relações públicas e cerimonial em evento
ocorridos em todo o Estado de Roraima

93.67

Eventos Realizados

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Apesar da Régua de Indicar que execução financeira foi Regular, temos que ter em mente que o exercício de 2021 enfrentamos grandes
dificuldades com a pandemia do Convid - 19.
No que tange a execução financeira, os pontos negativos para a obtenção do resultado esperado foram satisfatórios, considerando a grave
crise financeira nos mais diversos setores da economia mundial, ocasionada resseção dos meios de produção em virtude da pandemia do
COVID -19. Porém as medidas de austeridades adotadas pelas autoridades estaduais visando diminuir a propagação do vírus COVID ¿
19, não comprometeram a execução das medidas previstas por esta Unidade Orçamentária, sendo que todos os eventos necessários
foram realizados seguindo rigorosamente os protocolos de Saúde com a higienização dos locais e o distanciamento entre as autoridades
participantes. Os recursos financeiros disponíveis na ação foram suficientes para o cumprimento das metas previstas no exercício de 2021,
sendo que foi possível a realizar 66,68 % (sessenta e seis mil virgula sessenta e oito por cento) da dotação inicial prevista na LOA/2021,
que correspondem ao montante de R$ 442.581,51 (quatrocentos e quarenta e dois mil quinhentos e oitenta e um mil e cinquenta e um
centavos) mesmo diante das dificuldades enfrentadas no exercício de 2021, dos quais foram pagos no exercício de 2021 o montante de
R$ 330.634,99 (trezentos e trinta mil seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos).
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

1.913,00
Total:

1.913,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1.700,00

1.913,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
112,53

Análise da Meta Física:
Os resultados alcançados na Ação, comparando-os com as metas inicialmente estabelecidas, foram relativamente satisfatórios,
considerando a logística disponível, mão de obra capacitada disponível e principalmente com o agravamento da crise ocasionado pela
pandemia do COVID -19, sendo necessária a implantação de medidas sanitárias adequadas ao ambiente de trabalho. Portanto, mediante
a demanda, os atos normativos foram devidamente expedidos e publicados, consoante a legislação aplicada aos mesmos sem prejuízo ao
cumprimento dos prazos legais.
Ações desenvolvidas pelo Departamento de Assuntos Técnicos e Legislativo - DATL, que o Departamento responsável da 2153 Promoção de Eventos Sócio-Políticos:
*Quantidade de Atos Expedidos: Decreto Regulamentares publicados, exceto de Pessoal - 1.699 und.; Mensagens Governamental
(Projeto de Lei) - 101 und.;Leis Ordinárias - 105 und. e Leis Complementares - 08 und.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Promover assessoramento direto ao Chefe do
Poder Executivo em assuntos de natureza
política, social e parlamentar, podendo agir em
articulação com o Cerimonial, agendas de
audiências e quaisquer outras missões ou
atividades do interesse do Estado

112.5

Eventos Promovidos
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Orçamento inicial da Ação 2153 no exercício de 2021 foi na ordem de R$ 65.000,00 (sessenta e seis mil reais), dos quais R$ 60.000,00
(cinquenta e um mil e quatrocentos) ficaram contingenciados (boqueado para execução) face a situação de ajuste financeiro do orçamento
2021.
Em face ao agravamento da crise ocasionada pela pandemia do COVID - 19, foram implantas medidas de prevenção ao Corona Vírus,
como o isolamento e tratamento dos servidores enfermos, implantação de rodízio de jornada de trabalho, visando diminuir o número de
pessoas circulando nas dependências do Palácio Senador Hélio Campo, sendo que tais medidas de isolamento social impactaram na
execução financeira da Ação, porém não comprometeram a execução das medidas previstas por esta Unidade Orçamentária, em virtude
da implantação do trabalho remoto por home office, desta forma as ações foram devidamente executadas dentro da razoabilidade
disponível.

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

2128-Transporte Aéreo Interno e Externo a Serviço do Estado
Atividade
13103-Casa Militar
Hora de vôo realizada
Hora

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

46,00
Total:

46,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
600,00

46,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
7,67

Análise da Meta Física:
No tocante, o Estado de Calamidade Pública em todo o território do Estado de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à
epidemia causada pelo COVID-19 (Coronavírus).
Informo-vos 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

Transporte Aéreo Interno e Externo a Serviço
do Estado.

46

Vôos realizados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INICIAL destinada para custear as despesas dessa ação é de R$ 4.098.000,00 (Quatro milhões e
noventa e oito mil reais).
Vale ressaltar que desse montante da DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INICIAL temos R$ 1.898.000,00 (Um milhão e oitocentos e noventa e
oito mil reais) exclusivamente, recursos destinados a RECONHECIMENTOS DE DÍVIDAS.
Nessa linha, na realidade, ficamos com R$ 2.200.000,00 (Dois milhões e duzentos mil reais) para custear as despesas realizadas no
decorrer do exercício de 2021, nessa ação de governo, e, desse montante de R$ 2.200.000,00 (Dois milhões e duzentos mil reais), essa
Unidade Orçamentária, liquidou e efetivou pagamento o valor de R$ 732.168,32 (Setecentos e trinta e dois mil, cento e sessenta e oito
reais e trinta e dois centavos), sendo o valor de R$ 273.235,49 (Duzentos e setenta e três mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e
nove centavos) para pagamento das despesas referente ao processo SEI nº 13103.000785/2020.66 junto a empresa VOARE, realizado o
pagamento o valor de R$ 158.185,76 (Cento e cinquenta e oito mil, cento e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos) junto a
empresa INFRAERO, temos também, o pagamento de R$ 268.444,23 (Duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro
reais e vinte e três centavos) junto a empresa AMAZONAVES, concluindo, realizados os pagamentos das empresas: MAPFRE no valor de
R$ 2.004,82 (Dois mil, quatro reais e oitenta e dois centavos) e empresa JACOB & WERLEY ENGENHARIA no valor de R$ 40.400,00
(Quarenta mil e quatrocentos reais), com isso, perfazendo um total de 33,28% (trinta e três vírgula vinte e oito por cento) realizados com
pagamentos das despesas no exercício de 2021.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:

2156-Segurança de Autoridades
Atividade
13103-Casa Militar
Autoridade Protegida
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Unidade de Medida:

Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

20,00
Total:

20,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
20,00

20,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Análise da Meta Física:
Diante do Estado de Calamidade Pública em todo o território do Estado de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à
epidemia causada pelo COVID-19 (Coronavírus).
A execução da Ação foi realizada dentro do esperado, referente ao ÍNDICE ESPERADO, proporcionando segurança do Governador do
Estado de Roraima, seus
familiares, bem como as autoridades em visitas oficiais ao Estado.
No tocante, o resultado dos indicadores mostra uma avaliação positiva e dentro do esperado, dessa forma, o programa continua alinhado
com os objetivos estratégicos dessa Secretaria.
O programa atingiu satisfatoriamente a expectativa do índice esperado (Taxa de Autoridades Atendidas, com o Índice Apurado de 100%).

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Promover Segurança do Governador,
Familiares e de Autoridades em visita oficial
ao Estado.

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,
evitando AGLOMERAÇÕES E
RESTRIÇÕES em virtude da
PANDEMIA, minimizando
antecipadamente os possíveis
riscos às Autoridades.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INICIAL destinada para custear as despesas dessa ação é de R$ 735.050,00 (Setecentos e trinta e cinco
reais e cinquenta centavos).
Considerando que a natureza do serviço está sujeita a situações emergenciais e excepcionais, exigindo muitas vezes medidas extremas
de tomada de decisão com deslocamentos rápidos e eficientes, contudo, os recursos orçamentários não foram utilizados.

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

376,00
Total:

376,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
300,00

376,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
125,33

Estado de Roraima
Podemos afirmar que os resultados obtidos foram satisfatórios, proporcionaram ao Governo do Estado o conhecimento prévio de
informações/pendências verificadas nos Órgãos Federais em Brasília, os quais foram repassados às Secretarias/Órgãos executores e de
interesse em Roraima.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Prestar assessoramento às autoridades e
demais servidores do Estado, quando em
Brasília a 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
companhamento das
transferências voluntárias
(convênios e contratos de
repasse) firmadas entre o
Governo do Estado de
Roraima e a União,
monitoramentos de convênios,
repassando às executoras em
Roraima informações
oportunas sobre os mesmos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Em face ao agravamento da crise ocasionada pela pandemia do COVID - 19, não houve despesas financeiras, tendo em vista a
implantação de medidas protetivas para o isolamento e tratamento dos servidores
enfermos, implantação de rodízio de jornada de trabalho, visando diminuir o número de pessoas circulando nas dependências da
SERBRAS.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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
2021

Mensal

Percentual

100

100

100

Apurado
2021

106,75

Data Apuração

31/12/2021

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

Análise de Indicadores do Programa:
Considerando os recursos orçamentários liberados e suplementados pelo Governo do Estado, e visando o melhor desempenho das ações,
que foram realizadas para atender as necessidades das operações especiais, verifica-se um índice de 106,75% do programa realizado. A
Secretaria Estadual da Fazenda tem buscado amortizar a divida pública interna, pagar as sentenças judiciais, contribuir com a formação do
PASEP.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
DETRAN: Hoje todas as atividades do Detran-RR têm como base o plano de metas e resultados de cada área, que são guiadas pelas
diretrizes e resultados, aplicando metodologias de acompanhamentos dos projetos, processos e atividades, assim é obtido maior controle
sobre os recursos que são utilizados proporcionando maior eficiência através de indicadores que norteiam as melhorias a serem
alcançadas.

Análise da Execução Financeira:
SEFAZ: Analisando a execução financeira, houve créditos orçamentários adicionais, para atender satisfatoriamente as ações do programa,
obtendo resultados de 106,75% no geral, observando que algumas fontes atingiram o 100% dos resultados desejados.
DETRAN: No ano de 2021 foram feitos os repasses a respeito dos 5% (cinco por cento) do valor arrecadado das multas de trânsito
destinados à conta do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito ¿ FUNSET nos termos do Art. 320 da lei 9.503/97 (Código
de Trânsito Brasileiro) e Portaria nº 95/15 do DENATRAN.

Avaliação dos resultados:
SEFAZ:O resultado do programa atingiu 106,75% do previsto, o índice do programa - 100%, para o exercício de 2021, atingindo resultados
desejados.
DETRAN:

A ação planejada para este programa foi executada satisfatoriamente.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

Houve remanejamento e suplementação orçamentária para atender as despesas no exercício de
2021.

Participação Social:
SEFAZ: Não de 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.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
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

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
12,00

100,00

Análise da Meta Física:
O Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito - FUNSET é um fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação de
trânsito e tem por finalidade custear as despesas do Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, relativas à operacionalização da
segurança e educação de trânsito. A transferências foram realizadas conforme a arrecadação de multas por infração ao Código de
Trânsito Brasileiro - CTB.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Repasse mensal ao FUNSET de 5% do valor
das multas de trânsito arrecadadas no Estado
de Roraima/RR.

100

TRANSFERÊNCIAS AO
FUNSET

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O repasse referente aos 5% das multas de trânsito pelo Detran-RR, conforme Portaria DENATRAN 095/15.

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 meta física da ação, verifica-se que atingiu indice 100%, houve remanejamento e suplementação orçamentaria para atender
despesas com sentenças judiciais no exercício de 2021.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
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CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Executar Sentenças Judiciais

85.99

Precatórios de natureza
alimentícia e genérica e
Requisição de Pequeno Valor.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Análise da execução orçamentaria financeira, houve solicitação de creditos adicionais para atingir satisfatoriamente, o indice desta ação,
no exercício de 2021.
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 da ação, verifica-se o índice 100%, atendendo as despesas com a Dívida Publica no exercício de 2021.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Amortização de Encargos da Dívida Pública
Interna

77.45

Amortização da Dívida Interna
e pagamentos de juros da
Dívida interna.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Analisando a execução financeira, houve remanejamento orçamentario nesta ação, atingindo um índice regular no exercício de 2021.
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:

132

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
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Analisando a ação, alcançamos um índice 100%, assim atendendo as despesas com Contribuição para Formação do Patrimônio do
Servidor -PASEP,

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Contribuir para formação do patrimônio de
servidor público - PASEP

97.31

Contribuição para Formação
do Patrimônio do Servidor PASEP.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Analise da execução financeira, esta unidade jurisdicionada solicitou suplementação orçamentaria para obter os resultados desejados,
assim atendendo as despesas com Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor - PASEP, no exercício de 2021.
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:
Não houve nenhuma realização de amortização de encargos financeiro da dívida externa.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Amortização encargos sociais de
financiamento da Divida Externa junto ao BID.

0

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

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve nenhuma execução financeira.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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
2021

Taxa de
Comprometimento
da Receita
Previdenciária

Anual

Percentual

12.7

15.34

13.92

Apurado
2021

30,64

Data Apuração

31/12/2020

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 2021, 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 30,64% (trinta vírgula
sessenta e quatro por cento) das receitas oriundas das contribuições previdenciárias (parte patronal e do segurado) e da remuneração de
investimentos; o acréscimo em 16,72% (dezesseis vírgula setenta e dois por cento) acima do indicador previsto para o exercício de 2021
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.
Os recursos financeiros do Tribunal de Contas do Estado de Roraima - TCERR, para a Ação 2311 - Pagamento de Aposentadoria e
Pensões, foram suficientes, pois foi efetuado o pagamento no valor de R$ 404.682,46, realizando a execução financeira da ação, em
100%.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
TCERR: Conforme planejado, foram realizados os pagamentos de 2 (duas) pensionistas, no exercício de 2021, de acordo com a Proposta
Orçamentária encaminhada pelo setor responsável e aprovada no exercício de 2021.

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 2021, neste
sentido a taxa de 30,64% 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 2021, o IPER executou apenas 30,64% desses valores, com
pagamento de benefícios e despesas administrativas, representando assim uma situação previdenciária superavitária ao Instituto de
Previdência, neste sentido os valores superavitários ficam na Instituição para serem geridos, com o objetivo de rentabilizar conforme nossa
meta atuarial, para que tenhamos recursos suficientes para a concessão dos benefícios previdenciários aos segurados. Portanto, quando
o segurado do sistema previdenciário estadual preenche os requisitos para obtenção de um benefício (aposentadorias voluntárias,
compulsória ou por invalidez e pensão por morte), são adotadas todas as medidas legais para que a demanda do servidor/beneficiário seja
atendida o mais breve possível.
TCERR: Os recursos financeiros do Tribunal de Contas do Estado de Roraima - TCERR, para a Ação 2311 - Pagamento de Aposentadoria
e Pensões, foram suficientes, pois foi efetuado o pagamento no valor de R$ 404.682,46, realizando a execução financeira da ação, em
100%.
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.

Avaliação dos resultados:
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IPER: No Exercício de 2021 foram realizados, em média 820 atendimentos por mês, sendo estes: solicitação de informações de
aposentadorias e pensões, impressão de contracheque, informações sobre pagamentos, desconto realizados na folha de pagamentos,
recebimento e entrega de documentos, atualização cadastral, dentre outros. Quanto aos BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, no ano de
2021 foram concedidos: - Reservas/ Reformas: 10 - pensões por morte de militar: 7 - Auxílio Doença: 0 - Salário Maternidade: 0 - Auxílio
Reclusão: 0 - Aposentadorias civis: 344 - pensões por morte civil: 91. Cabe registrar que após a EC Nº 103/2019, o IPER não concede
mais benefícios temporários.
TCERR: Conforme planejado, O Tribunal de Contas do Estado de Roraima - TCERR, para a Ação 2311 - Pagamento de Aposentadoria e
Pensões, os resultados foram realizados, no exercício de 2021, pois a meta física, visando o pagamento de 2 pensões, foi realizada em
100%.
TJ: Através dos resultados obtidos, verificou-se que os objetivos previstos foram alcançados.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Tecnológicas

As conexões com outros órgãos que não estavam operantes presencial e/ou On-line, como por
exemplo, para expedição de documentações para atendimento de Checklist de benefício a ser
concedido.

Outras

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

Outras

TCE: TCERR: Não houve restrição, foi realizado 100%, do planejado.

Participação Social:
IPER: O Programa é direcionado aos servidores participantes do RPPS e seus dependentes legais, no entanto seus atos podem ser vistos
por toda sociedade por se tratar de uma autarquia pública, estando os usuários amparados pelo direito ao acesso às informações, nos
moldes da Lei Nº 12.527/11 e demais normativos legais, por intermédio dos portais da transparência do IPER e do Governo e site
institucional do IPER. Cabe ressaltar que no Conselho Estadual de Previdência - CEP, a sociedade civil possui acento, sendo o referido
conselho responsável por acompanhar e aprovar atos do IPER.
TCERR:
De acordo com a SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SECOM, Equipe composta por multiprofissionais que atuam em várias
vertentes da comunicação, se destacando o Jornalismo, Design Gráfico, Cerimonial, Vídeo Maker, Publicidade e Social Media:
REDES SOCIAIS
Instagram: https://instagram.com/tceroraima
Facebook: https://www.facebook.com/tceroraima/
Twitter: https://twitter.com/tceroraima
Portal: www.tcerr.tc.br
Mídia Clipping: https://www.tcerr.tc.br/portal/noticias-midia-clippin
TJ: 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.

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

Boa Vista

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:
Foram realizados os pagamentos de 2 (duas) pensionistas, no exercício de 2021, de acordo com o planejado.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
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CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Pagamento de Pensão.

100

Conforme planejado, foram
efetuados os pagamentos de
2 (duas) pensionistas, no
exercício de 2021.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Conforme planejado, foram realizados os pagamentos de 2 (duas) pensionistas, no exercício de 2021.

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

7,00
Total:

7,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
8,00

7,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
87,50

Análise da Meta Física:
Em 2021 o IPER assumiu o pagamento de uma pensionista. Desse modo, a meta física atingiu o percentual de 87,50%, da meta
inicialmente prevista na 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 a regularidade nos repasses 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

Estado

49,00
Total:
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
100,00

49,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
49,00

Análise da Meta Física:
Os Recursos Financeiros liberados para execução da Ação (Educação Previdenciária) foram suficientes para atender a demanda existente
na dotação. No exercício de 2021 foram capacitados 49 servidores. Cabe destacar que atualmente o IPER possui 83 servidores, sendo
assim, 59,03% dos servidores foram capacitados no ano de 2021.

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

59.03

Do total de 83 servidores
deste Instituto, foram
realizadas capacitações de 49
servidores no exercício de
2021. Onde alguns servidores
participaram de mais curso.
Chegando ao resultado de
59,03% da Meta realizada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
No exercício de 2021, 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, apesar do curto
período paracontratação e emissão de passagem, ter impedido a utilização de todo o recurso dentro do exercício de 2021. Das
capacitações realizadas, 1 foi em aula virtual (telepresenciais), com participação de 16 servidores, relativo à Gestão de Risco para
Carteiras e Fundos de Investimento. O Instituto também proporcionou a participação dos servidores em cursos presenciais, a medida que
algumas instituições de capacitação retornaram com a realização de cursos presenciais, sendo que alguns servidores participaram de mais
de uma capacitação. Ao todo, em 2021, 49 servidores participaram de 1 ou mais capacitações ofertadas pelo IPER. Cabe destacar que,
atualmente, o IPER conta com 83 servidores em seu quadro funcional, sendo assim, 59,03% dos servidores foram qualificados no
exercício de 2021.
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

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 foi adquirido o imóvel conforme planejado devido à dificuldade de encontrar um imóvel dentro dos padrões técnicos necessários ao
atendimento dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Instituto, com conforto e segurança necessários para uma boa prestação dos
serviços e com sua localização em uma área central e de fácil acesso aos seus beneficiários, cujo valor seja compatível com o previsto no
orçamento de 2021.

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.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não foi adquirido o imóvel conforme planejado devido à dificuldade de encontrar um imóvel dentro dos padrões técnicos necessários ao
atendimento dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Instituto, com conforto e segurança necessários para uma boa prestação dos
serviços e com sua localização em uma área central e de fácil acesso aos seus beneficiários, cujo valor seja compatível com o previsto no
orçamento de 2021.
Ação:

2384-Gestão do Fundo Financeiro da Previdência Social ao Servidor
Contribuinte do Estado de Roraima
Atividade
15601-Fundo Financeiro do IPER
Fundo Gerenciado
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 Instituto de Previdência do Estado de Roraima - IPER, através do Fundo Financeiro, tem por finalidade assegurar o gozo dos benefícios
previdenciários previstos em Lei Complementar aos servidores da Administração direta, indireta e fundacional, titulares de cargos efetivos,
que ingressaram no serviço público estadual até 19 de janeiro de 2005. Portanto, quando o servidor segurado do sistema previdenciário
estadual preenche os requisitos para a obtenção de um benefício (aposentadorias) ou seus dependentes (pensão) são adotadas todas as
medidas legais para que a demanda deste servidor/beneficiário seja atendida o mais breve possível. Logo, a análise do desempenho da
Ação reflete ao custeio dos benefícios previdenciários, a qual os servidores têm o seu direto garantido em Lei previdenciária, sendo estes
benefícios concedidos à medida que o fato instituidor (origem) seja identificado e requerido de acordo com a legislação vigente, logo, todos
os benefícios requeridos em 2021 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 ENQUADRADOSNO
FUNDO FINANCEIRO

100

FORMALIZAÇÃO DOS
PROCESSOS PARA
CONCESSÃO E
PAGAMENTO DOS
BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS AOS
SERVIDORES ATIVOS,
INATIVOS E PENSIONISTAS
DO FUNDO FINANCEIRO.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Apesar do Indicador de desempenho da análise da execução financeira apontar para resultado altamente deficiente, há de se esclarecer
que os benefícios previdenciários legalmente requeridos no exercício de 2021, no Fundo Financeiro, foram todos atendidos, logo, os
recursos disponibilizados na Ação foram suficientes para atender à demanda dos benefícios previdenciários previstos em Lei e
devidamente requeridos pelo Servidor/Beneficiário. Cabe esclarecer que do valor orçado R$ 232.725.036,00, apenas R$ 82.728.000,00
correspondiam à previsão de despesas na UO e R$ 149.997.036,00 representam valores relativos à reserva de contingência, oriundo do
Superávit Previdenciário.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2385-Gestão do Fundo Previdenciário da Previdência Social ao Servidor
Contribuinte do Estado de Roraima
Atividade
15602-Fundo Previdenciário do IPER
Fundo Gerenciado
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
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Região de Planejamento

Meta

Estado

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
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 (aposentadorias) ou dependentes (pensão) são
adotadas todas as medidas legais para que a demanda deste servidor/beneficiário seja atendida o mais breve possível. Logo, a análise do
desempenho da Ação reflete ao custeio de todos os benefícios previdenciários, a qual os servidores têm o seu direto garantido em Lei
previdenciária, sendo estes benefícios concedidos à medida que o fato instituidor (origem) seja identificado e requerido de acordo com a
legislação vigente, logo, todos os benefícios requeridos em 2021 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 ENQUADRADOSNO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO

100

FORMALIZAÇÃO DOS
PROCESSOS PARA
CONCESSÃO E
PAGAMENTO DOS
BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS AOS
SERVIDORES ATIVOS,
INATIVOS E PENSIONISTAS
DO FUNDO
PREVIDENCIÁRIO.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Apesar do Indicador de desempenho da análise da execução financeira apontar para resultado altamente deficiente, há de se esclarecer
que os benefícios previdenciários legalmente requeridos no exercício de 2020, no Fundo Previdenciário, foram todos atendidos, logo, os
recursos disponibilizados na Ação foram suficientes para atender à demanda dos benefícios previdenciários previstos em Lei e
devidamente requeridos pelo Servidor/Beneficiário. Cabe esclarecer que do valor orçado R$ 163.300.797,00, apenas R$ 13.112.000,00
correspondiam à previsão de despesas na UO e R$ 150.188.797,00 representam valores relativos à reserva de contingência, oriundo 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

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 Instituto de Previdência do Estado de Roraima - IPER, através do Fundo Militar, tem por finalidade assegurar o gozo dos benefícios
previdenciários previstos em Lei Complementar aos servidores efetivos militares do estado de Roraima. Portanto, quando o servidor
segurado do sistema previdenciário estadual, preenche os requisitos para a obtenção de um benefício (Reserva remunerada e reforma) ou
seus dependentes (pensão) são adotadas todas as medidas legais para que a demanda deste servidor/beneficiário seja atendida o mais
breve possível. Logo, a análise do desempenho da Ação reflete ao custeio de todos os benefícios previdenciários, a qual os servidores têm
o seu direto garantido em Lei previdenciária, sendo estes benefícios concedidos à medida que o fato instituidor (origem) seja identificado e
requerido de acordo com a legislação vigente, logo, todos os benefícios requeridos em 2021 foram analisados e concluídos.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
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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 ENQUADRADOSNO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO MILITAR DE
RORAIMA

100

FORMALIZAÇÃO DOS
PROCESSOS
PARACONCESSÃO E
PAGAMENTO DOS
BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS AOS
SERVIDORES ATIVOS,
INATIVOS E PENSIONISTAS
DO FUNDO MILITAR.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Apesar do Indicador de desempenho da análise da execução financeira apontar para resultado altamente deficiente, há de se esclarecer
que os benefícios previdenciários legalmente requeridos no exercício de 2020, no Fundo Previdenciário Militar, foram todos atendidos,
logo, os recursos disponibilizados na Ação foram suficientes para atender à demanda dos benefícios previdenciários previstos em Lei e
devidamente requeridos pelo Servidor/Beneficiário. Cabe esclarecer que do valor orçado de R$ 78.914.464,00, apenas R$ 5.229.600,00
correspondiam à previsão de despesas na UO e R$ 73.684.864,00 representam valores relativos à reserva de contingência, oriundo do
Superávit Previdenciário.

140

Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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
2021

Anual

Percentual

4

10

10

Taxa de
Liquidação de
Processos

Apurado
2021

Data Apuração

3,00

31/12/2021

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

Análise de Indicadores do Programa:
Foram abertos 3 processos, para atender a folha de pagamento dos cargos comissionados, patronal e contratos vigentes.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Análise da Execução Financeira:
O índice é deficiente, devido os processos de restos a pagar não terem sido executados por estarem nos órgãos de controle.

Avaliação dos resultados:
O público alvo teve a efetividade parcialmente atingida pelos indicadores dos objetivos.
Pois os processos de restos a pagar e de exercícios anteriores não foram conclusos.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Financeiras

O financeiro depende de repasse da Sefaz.

Participação Social:
A entidade não contempla a ação de Participação Social

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

Boa Vista

3,00
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Total:

3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
100,00

3,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
3,00

Análise da Meta Física:
Foram abertos de 3 processos, para atender a folha de pagamento de pessoal comissionados, patronal e contratos vigentes.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Manutenção da entidade, deliberar o ativo e
passivo contabilizado.

3

Pagamentos da folha dos
cargos comissionados,
encargos sociais e contratos.

2

Manutenção da entidade, deliberar o Ativo e
Passivo do DER/RR em Extinção

3

Pagamentos da folha dos
cargos comissionados,
encargos sociais e contratos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A meta não foi atingida, devido os processos de restos a pagar não terem sido regularizados, por estarem em órgão de controle para
análise.

142

Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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
2021

Anual

Percentual

18.36

20

19

Apurado
2021

21,00

Data Apuração

31/12/2021

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

Análise de Indicadores do Programa:
No ano de 2021, o programa que tem como objetivo promover a sanidade animal e vegetal, garantindo saúde pública, superou a meta de
taxas de propriedades fiscalizadas.
Nesse período foram cadastradas 10.839 propriedades e destas 2.297 foram fiscalizadas, totalizando 21%
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Análise da Execução Financeira:
As ações do plano da unidade estão vinculadas com o PPA 2020/2023, enfatizando alguns aspectos positivos e negativos, a saber:
- Referente à ação 2379, analisando o valor empenhado pela dotação final, percebe-se que fora utilizado 67,53% do orçamento disponível,
o que significa que execução satisfatória, impactando positivamente no alcance dos resultados. Porém, a não utilização total dos recursos
orçamentários demonstra que ainda houve dificuldades para execução das medidas e tarefas previstas, como processos licitatórios
desertos ou com erro material, entre outros, o que fez com que fosse alcançado o resultado em torno de 42% da meta física prevista,
impactando negativamente.
- Quanto à ação 2381- executou-se 83,04% dos recursos empenhados na fonte 150, de recursos próprios, obtendo um ótimo percentual
de execução financeira, considerando-se como ponto positivo. Porém, como negativo, percebe-se que houve um acréscimo orçamentário,
do qual foi solicitado desnecessariamente, já que não fora empenhada nem o total da dotação inicial, possivelmente porque orçamento nas
fontes 108 e 308, recursos oriundos da esfera federal. Com isso, nota-se que praticamente metade do valor total empenhado foi com
orçamento do convênio com o MAPA e foi empenhado o equivalente a 36,29% em relação à dotação final disponibilizada com recurso de
convênio. Ou seja, 63,71% desse orçamento não foi empenhado, o que percebe-se falha na execução. Ainda assim, alcançou-se um
percentual de meta física de 73,9%.
- Já a ação 2380 obteve uma meta física de 149,31%, o que verifica-se que houve superação da meta. Sabemos ainda que foi executado
50,48% do orçamento que foi planejado e autorizado por lei, referente aos recursos próprios da ADERR, impactando positivamente,
mesmo demonstrando que o planejamento foi tímido. Relativo à dotação advinda do Tesouro Estadual (Emenda Parlamentar), fora
empenhado 35% do total planejado, o que podemos considerar uma execução financeira regular, ocasionando a ineficiência no
atingimento das metas. É relevante dizer que boa parte do valor total empenhado foi com orçamento oriundo de convênio federal, através
das fontes 108 e 308, porém, foi empenhado o equivalente a 46,92% em relação à dotação final. Ou seja, 53,08% desse orçamento não foi
empenhado, o que percebe-se falha na execução das ações.

Avaliação dos resultados:
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A ADERR tem como Programa Finalístico a Defesa Agropecuária, conforme determinado em Lei, no Plano Plurianual 2020-2023 do
Estado de Roraima, o qual as ações são voltadas para o Crescimento Sustentável em sua Dimensão Estratégica. As ações de Inspeção e
Fiscalização de Produtos de Origem Animal, Defesa Sanitária Animal e Serviços de Inspeção e Fiscalização Vegetal, atividades que
possuem algumas medidas de sanidade animal e vegetal voltadas para erradicação, combate e prevenção de doenças de animais de
produção, assim como de pragas e doenças da área vegetal, e ainda para a certificação de produtos e subprodutos de origem animal e
vegetal, das quais visam o desenvolvimento socioeconômico sustentável e a melhoria na qualidade de vida da população roraimense, com
a finalidade de garantir o controle, a prevenção e a sanidade no setor agropecuário, assim desenvolvendo a defesa agropecuária a
Campanha contra febre aftosa, dentre outros programas, visando o reconhecimento como uma área livre de febre aftosa até 2023, para
garantir acesso a mercados externos.
Quanto à meta física da medida referente ao programa da febre aftosa, ela foi uma das medidas de maior impacto sanitário e/ou
econômico, na qual foram vacinados 1.388.227 bovinos, perfazendo um total de 98,77% da meta anual prevista de animais vacinados.
A Agência também executa ações de monitoramento e de combate da mosca da carambola nas regiões de foco dessa praga, em conjunto
com o MAPA, cujos esses serviços fazem parte do Programa Nacional de Erradicação da Praga, evitando sua disseminação em todo o
Estado e conseqüentemente no Brasil. Quanto a meta física, analisando-se sobre a eficácia das ações da mosca, a meta prevista era de
7.200 monitoramentos e foram realizadas 10.983 ações, o que corresponde ao resultado alcançado em 152,55%. Houve necessidade de
complementação de atividades, nos Municípios de Uiramutã, Bonfim e Pacaraima, por ocorrência de novos focos da praga, e para suprir a
falta de atividade nessas áreas por limitação orçamentária entre janeiro e março de 21. Houve ainda as ações de fiscalização de trânsito
de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal e programas relacionados à fiscalização de agrotóxicos, e ainda à classificação de
grãos, aos serviços para certificação desses produtos.
Assim, as ações do plano da unidade estão vinculadas com o PPA 2020/2023, enfatizando alguns aspectos positivos e negativos, a saber:
- Referente à ação 2379, analisando o valor empenhado pela dotação final, percebe-se que fora utilizado 67,53% do orçamento disponível,
o que significa que execução satisfatória, impactando positivamente no alcance dos resultados. Porém, a não utilização total dos recursos
orçamentários demonstra que ainda houve dificuldades para execução das medidas e tarefas previstas, como processos licitatórios
desertos ou com erro material, entre outros, o que fez com que fosse alcançado o resultado em torno de 42% da meta física prevista,
impactando negativamente.
- Quanto à ação 2381- executou-se 83,04% dos recursos empenhados na fonte 150, de recursos próprios, obtendo um ótimo percentual
de execução financeira, considerando-se como ponto positivo. Porém, como negativo, percebe-se que houve um acréscimo orçamentário,
do qual foi solicitado desnecessariamente, já que não fora empenhada nem o total da dotação inicial, possivelmente porque orçamento nas
fontes 108 e 308, recursos oriundos da esfera federal. Com isso, nota-se que praticamente metade do valor total empenhado foi com
orçamento do convênio com o MAPA e foi empenhado o equivalente a 36,29% em relação à dotação final disponibilizada com recurso de
convênio. Ou seja, 63,71% desse orçamento não foi empenhado, o que percebe-se falha na execução. Ainda assim, alcançou-se um
percentual de meta física de 73,9%.
- Já a ação 2380 obteve uma meta física de 149,31%, o que verifica-se que houve superação da meta. Sabemos ainda que foi executado
50,48% do orçamento que foi planejado e autorizado por lei, referente aos recursos próprios da ADERR, impactando positivamente,
mesmo demonstrando que o planejamento foi tímido. Relativo à dotação advinda do Tesouro Estadual (Emenda Parlamentar), fora
empenhado 35% do total planejado, o que podemos considerar uma execução financeira regular, ocasionando a ineficiência no
atingimento das metas. É relevante dizer que boa parte do valor total empenhado foi com orçamento oriundo de convênio federal, através
das fontes 108 e 308, porém, foi empenhado o equivalente a 46,92% em relação à dotação final. Ou seja, 53,08% desse orçamento não foi
empenhado, o que percebe-se falha na execução das ações.
A fase de planejamento deve ser bem elaborada e revisada, evitando desperdícios e planos ineficientes, no entanto por tratar-se de
atividade dinâmica podendo haver influências externas alheias a capacidade de controle da gestão, pode ocorrer resultados fora do alvo.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Administrativas

Limitação de efetivo, se reflete na sobrecarga de servidores, e consequente morosidade em
trâmites, e alcance de resultados pela área finalística.

Ambientais

Pouca limitação, visto quase que em todo o território há malha rodoviária terrestre, com algumas
limitações durante o período de maior intensidade de chuvas.

Auditoria

Embora acompanhada as ações por equipe do MAPA, não há acompanhamento, na área vegetal,
quando a planejamento de ações para corrigir inconsistências apontadas pela auditoria.

Financeiras

Insuficiência de recursos próprios para manter a operacionalidade da defesa vegetal e animal

Gerenciais

Gerenciamento de Recursos humanos, que são insuficientes para as demandas crescentes e o
regime de trabalhos, impõe limitações de jornada, e consequentemente limitação de atuação da
Agência.

Tecnológicas

Equipamentos velhos, e embora houve aquisição de novos equipamentos via recurso de convênio,
ainda quantitativamente são insuficientes.

Participação Social:
As ações tem ocorrido na grande maioria por demanda, vindo do setor produtivo, que busca o acesso a mercado, com algum tipo de
impedimento, sanitário ou documental. A localização física da ADERR em todos os municípios de Roraima, faz com que se mantenha
relativa proximidade com a sociedade, inclusive dentro do ramo empresarial, quando se trata a agroindustrialização de produtos e sub
produtos, sua comercialização e de seus insumos.
Para a sociedade é garantia de qualidade de produtos e de acesso a mercados restritos.

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
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META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

636,00
Total:

636,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1.518,00

636,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
41,90

Análise da Meta Física:
A Ação 2379 referente a Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal, que tem como medida PROMOVER A SAÚDE PÚBLICA
ATRAVÉS DE INSPEÇÕES E FISCALIZAÇÕES DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, GARANTINDO AO CONSUMIDOR PRODUTOS
DE QUALIDADE, realizou 41,8% da meta prevista.
O não cumprimento da meta prevista se deu devido ao atual cenário que estamos vivenciando que é a Pandemia da COVID -19, que se
alastra desde 2020, e conforme oDecreto nº 28.635-E, de 22 de março de 2020, que declara estado de calamidade pública em todo o
território do Estado de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo Covid-19 (Coronavírus),
comprometendo a realização das ações, visto que o atendimento as empresas e/ou proprietários são de forma presenciais e em ambientes
fechados, portanto diante do risco de contágio da doença, o serviço ficou impossibilitado de atuar nos estabelecimentos.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

PROMOVER A SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS
DE INSPEÇÕES E FISCALIZAÇÕES DE
PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL,
GARANTINDO AO CONSUMIDOR
PRODUTOS DE QUALIDADE

41.9

1-Inspeção higiênico sanitário
permanente no matadouro
frigorífico de bovinos e
bubalinos no Município do
Cantá - (242 inspeções
realizadas);
2-Inspeção higiênico sanitário
permanente nos abatedouros
de frangos no Município de
Boa Vista - (153 inspeções
realizadas);
3-Inspeção higiênico sanitário
em indústrias de produtos
cárneos com registro no S.I.E
- (18 inspeções realizadas);
4-Inspeção higiênico sanitário
permanente no matadouro
frigorífico de bovinos e
bubalinos no Município de
Rorainópolis (102 inspeções
realizadas);
5-Inspeção higiênico sanitário
permanente nos abatedouros
de frangos no Município de
Rorainópolis - (01 inspeção
realizada);
6-Inspeção higiênico sanitário
em indústrias de produtos
lácteos com registro no S.I.E (20 inspeções realizadas);
7-Inspeção higiênico sanitário
em indústrias de produtos das
abelhas com registros no S.I.E
- (03 inspeções realizadas);
8-Inspeção e fiscalização em
unidade de beneficiamento de
pescado e produtos de
pescado com registro no S.I.E
- (03 inspeções realizadas;
9-Inspeção e fiscalização em
granjas produtoras de ovos
com registro no S.I.E - (15
inspeções realizadas);
10-Educação Sanitária ¿ (03
palestras realizadas);
11-Capacitação de recursos
humanos - (01 capacitação
realizada);
12-Manutenção e execução
dos serviços de Inspeção de
Produtos de Origem Animal
(01);
13-Coleta de produtos de
origem animal para análise
bromatológica e coleta de
água para análise laboratorial(74 análises realizadas).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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Análise da Execução Financeira:
Analisando o valor empenhado pela dotação final, percebe-se que fora utilizado 67,53% do orçamento disponível, o que significa que
execução satisfatória, impactando positivamente no alcance dos resultados. Porém, a não utilização total dos recursos orçamentários
demonstra que ainda houve dificuldades para execução das medidas e tarefas previstas, como processos licitatórios desertos ou com erro
material, entre outros, o que fez com que fosse alcançado o resultado em torno de 42% da meta física prevista, impactando
negativamente.
Houve a necessidade de remanejamento no valor R$ 113.024,00 para outras Ações, inclusive administrativa, para custear as despesas
com custeio desta ADERR.
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

436.558,00
Total:

436.558,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada

283.000,00

436.558,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
154,26

Análise da Meta Física:
O resultado alcançado, além de demonstrar que o planejamento foi tímido, ao usar como parâmetro de dimensões, o histórico de
atividades desempenhadas pela Defesa Vegetal, realizadas em exercícios anteriores, que não se refletiram, quando a gestão atual gerou
mecanismos de alavancar o desenvolvimento do Estado.
Outra questão foi a captação de recursos via Convênio MAPA / ADERR - Plataforma Brasil nº 902747/2020, que além de parte do custeio,
trouxe investimento em estruturação da ADERR, e melhores condições de desempenho de atividades pelos servidores (viaturas novas,
computadores, equipamentos, etc).
Com o crescimento do Estado, as áreas de plantio tem aumentado e consequentemente a demanda por serviços da Defesa Agropecuária,
tendo reflexos diretos na arrecadação de receitas, que são convertidas em serviços prestados aos clientes da ADERR.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

LEVANTAMENTO, MONITORAMENTO,
CADASTRO E CONTROLE DE PRAGAS
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1 - levantamento e
monitoramento do câncro
cítrico e demais pragas
cítricas (718);
2 - apoiar as ações de
combate, erradicação e
monitoramento da mosca da
carambola (10.983);
3 - apoiar as ações
emergenciais de combate,
erradicação e monitoramento
da mosca da carambola
2.000;
4 - levantamento e
erradicação do cancro da
videira 323;
5 - levantamento,
monitoramento e erradicação
do moko da bananeira
(Ralstoniasolonacearum) e do
Mal do Panamá
(Fusariumoxysporum f. Sp.
Cubense raça 2 e 4)( 511);
6 - levantamento,
monitoramento do moniliase
do cacaueiro (441);
7 - levantamento, cadastro de
propriedades, monitoramento
do bicudo da acerola (423).
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2

MONITORAMENTO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO E DO USO
DE AGROTÓXICOS NO ESTADO

628

1 - cadastro de revenda de
agrotóxicos (11);
2 - levantamento de produtos
de agrotóxicos em revenda
(277);
3 - fiscalização de
comercialização de produtos
de agrotóxicos e afins (1.170);
5 - campanha educativa (02).
JUSTIFICATIVA:
O ano de 2021 ainda estava
sofrendo efeitos da ocorrência
da pandemia por Covid19, por
isso algumas tarefas não
alcançaram suas previsões e
outras não tiveram nenhuma
atividade realizada. Além do
fato da ocorrência da
Pandemia por Covid19, o
Núcleo de Agrotóxicos da
ADERR não possui veículo
exclusivo para realização de
suas atividades e no ano de
2021 as atividades para
cumprimento de convênio
celebrado com o Ministério da
Agricultura fez com que a
demanda por veículos
aumentasse muito, diminuindo
assim a possibilidade de
realização de atividades
externas. Expostas as
dificuldades, seguiremos
detalhando cada tarefa da
¿Medida 2¿:
A expectativa para o ano de
2022, é que possamos
aumentar a eficiência das
ações do NAGRO fiscalizando
propriedades e auxiliar o
INPEV nas ações de
recolhimento Itinerante de
embalagens vazias de
agrotóxicos, além de ter a
disposição como já solicitado
ao setor de TI, funcionalidades
do SIGADERR para uso do
NAGRO.

3

FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES DE
PRODUÇÃO E CONSOLIDAÇÃO

357

1 -certificação fitossanitária:
fiscalização perióidca das
atividades dos responsáveis
técnicos, unidades de
produção e consolidação
atualmente inscritas e novas
unidades conforme in 33/2016
(596);
2 - promover curso de
capacitação para novos
responsáveis técnicos (01)
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4

FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA NOS
POSTOS DE VIGILÂNCIA AGROPECUÁRIA
DE RORAIMA

148

1 - fiscalização e inspeção no
posto de vigilância
agropecuária do Jundiá
(47.187);
2 - fiscalização e inspeção no
posto de vigilância
agropecuária do Bonfim
(118.085)-devido a novo foco
da mosca da carambola na
região da vila são francisco,
houve mudança(2020) do
local de instalação do pva,
aumentando a quantidade de
abordagens, principalmente
de moradores, pós pva;
3 - fiscalização e inspeção no
posto de vigilância
agropecuária Murupú
(141.000);
4 - fiscalização e inspeção na
rodoviária internacional de
Boa Vista e aeroporto
internacional de Boa Vista
(2.140);
5 - fiscalização e inspeção o
posto de vigilância
agropecuária do Passarão
(17.072);
6 - fiscalização e inspeção o
posto de vigilância
agropecuária do Alto Alegre e
Recrear (92.933) -devido a
restrições de movimentação
social na capital, houve maior
deslocamento de pessoas
para o interior, principalmente
aos finais de semana, o que
aumentou a quantidade de
abordagens, além da
normalidade;
7 - supervisão em barreiras de
fiscalização (6);
8 - melhorias e adequações
nos postos de vigilância
agropecuária (02).

5

INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM
VEGETAL

50

1 - registro, fiscalização e
inspeção de estabelecimentos
manipuladores de produtos de
origem vegetal (07);
2 - visita técnica e educação
sanitária (33).

6

CLASSIFICAÇÃO DE GRÃOS

33

1 - visita técnica, fiscalização
de estabelecimentos
embaladores de grãos e
farinha de mandioca e coleta
de amostras (04);
02Classificação de grãos e
farinha de mandioca (33).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Esta Ação obteve uma meta física de 149,31%, o que verifica-se que houve superação da meta. Sabemos ainda que foi executado 50,48%
do orçamento que foi planejado e autorizado por lei, referente aos recursos próprios da ADERR, impactando positivamente, mesmo
demonstrando que o planejamento foi tímido. Relativo à dotação advinda do Tesouro Estadual (Emenda Parlamentar), fora empenhado
35% do total planejado, o que podemos considerar uma execução financeira regular, ocasionando a ineficiência no atingimento das metas.
É relevante dizer que boa parte do valor total empenhado foi com orçamento oriundo de convênio federal, através das fontes 108 e 308,
porém, foi empenhado o equivalente a 46,92% em relação à dotação final. Ou seja, 53,08% desse orçamento não foi empenhado, o que
percebe-se falha na execução das ações.
Houve a necessidade de remanejamento no valor de R$ 299.010,81 para outras Ações, inclusive administrativa apara custear as despesas
desta ADERR, como pagamento de internet, energia elétrica, manutenção de veículos e gerenciamento de combustível entre outras
despesas necessárias ao bom funcionamento da máquina pública.
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

5.336,00
Total:
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
7.219,00

5.336,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
73,92

Análise da Meta Física:
A defesa sanitária animal atingiu 73,9% das metas propostas para o ano de 2021. Pode-se atribuir o não cumprimento total das medidas,
ao alto índice de casos de COVID ¿ 19, que atingiu vários servidores da agência, ficando o quantitativo de recursos humanos insuficiente
para a execução das tarefas, como também a redução do efetivo da polícia, impossibilitando a realização de algumas fiscalizações, visto
que a presença desses profissionais é indispensável devido ao risco que os fiscais estão sujeitos no momento das abordagens.
Apesar de todas as dificuldades, as medidas de maior impacto sanitário e/ou econômico foram realizadas em sua totalidade, como por
exemplo as duas etapas de vacinação contra febre aftosa, na qual foram vacinados 1.388.227 (um milhão, trezentos e oitenta e oito mil,
duzentos e vinte e sete) bovinos, perfazendo um total de 98,77% da meta anual prevista de animais vacinados, a identificação e sacrifício
de animais positivos para brucelose e tuberculose, minimizando desta forma o risco de zoonoses por consumo de alimento contaminado
com essas doenças, vigilância ativa das doenças de notificação compulsória, cadastramento de propriedades rurais, busca ativa de
inadimplentes, dentre outras.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE E
ERRADICAÇÃO DA BRUCELOSE E
TUBERCULOSE ANIMAL (PECEBT)

371

1-Realizar palestras e
Treinamentos em Brucelose e
Tuberculose - (11 palestras
realizadas);
2-Realizar estudo
epidemiológico para Brucelose
e Tuberculose - (0);
3-Realizar identificação e
sacrifício de animal reagente
para Brucelose e Tuberculose
- (133 animais identificados e
49 animais sacrificados).

2

PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE
DOS EQUÍDEOS (PESE)

64

1-Realizar palestras de
sanidade equídea (02
palestras realizadas);
2-Fiscalização de
propriedades de criação de
equídeos (0);
3-Coleta de material e
realização de exames clínicos
em equídeos nas
propriedades rurais (0);
4-Realizar identificação e
sacrifício de animal reagente
para AIE e Mormo- (35
animais identificados e 17
sacrificados).

3

PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICAÇÃO
E CONTROLE DA FEBRE AFTOSA EM
RORAIMA - PNEFA-RR

48

1-Realizar palestras e cursos
sobre o Programa Nacional de
Febre Aftosa (18 palestras
realizadas);
2-Ações de Vigilância Ativa e
Passiva (0);
3-Estudo do Soro
Epidemiológico (01 estudo
realizado);
4-Educação Continuada/
Fóruns Nacionais ¿
(Participação em 2 fóruns).

4

COORDENAÇÃO AGROPECUÁRIA
REGIONAL

28

1-Fiscalização e Auditoria nas
Unidades do Interior ¿ (217
auditorias realizadas).

5

VACINAÇÃO OFICIAL EM TERRA
INDÍGENA RAPOSA SERRA DO SOL E SÃO
MARCOS

100

1-Vacinação em Terras
Indígenas Raposa Serra do
Sol e São Marcos- (Foram
realizadas 2 etapas da
campanha de vacinação).

6

PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE
DE RAIVA DOS HERBÍVOROS

2

1-Realizar palestras e cursos
sobre a erradicação de raiva
dos herbívoros e outras
encefalopatias- (03 palestras
realizadas);
2-Vigilância em propriedades
rurais/ Coleta de morcegos
hematófagos- (0).

7

PROGRAMA NACIONAL DE SANIDADE
DOS ANIMAIS AQUÁTICOS (PNSAA)

0
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8

PROGRAMA NACIONAL DE SANIDADE
SUÍDEA

21

1-Realizar palestras e
treinamentos em sanidade
suídea ¿ (07 palestras
realizadas);
2-Realização de Estudo
Epidemiológico para Peste
Suína Clássica ¿ (01 estudo
realizado);
3-Fiscalização e
cadastramento de
propriedades e área de risco
para criação de suínos ¿ (0).

9

PROGRAMA NACIONAL DE SANIDADE
DOS CAPRINOS E OVINOS

12

1-Educação Sanitária ¿ (03
palestras realizadas);
2-Capacitação ¿ (0).

10

PROGRAMA NACIONAL DE SANIDADE
APÍCOLA

0

11

SUPERVISÕES DO SISTEMA DE DEFESA
AGROPECUÁRIA

175

1-Supervisão nos EAC¿s e
UDA¿s - (Foram realizadas 06
supervisões);
2-Supervisão de postos de
fiscalização - (Foram
realizadas 06 supervisões);
3-Educação continuada ¿ (
Foram realizados 2
treinamentos)

12

NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
E AGLOMERAÇÕES

6

1-Fiscalização móvel nas
rodovias e vicinais do estado
¿ ( 08 fiscalizações
realizadas);
2-Fiscalização de eventos
agropecuários ¿ (01
fiscalização realizada).

13

UNIDADES DE DEFESA AGROPECUÁRIA

103

1-Vigilância Ativa ¿ (Foram
realizadas 1.737 vigilâncias
ativas);
2-Cadastramento de
Propriedades Rurais ¿ (1.005
propriedades cadastradas);
3-Agendamento da Vacinação
contra Febre Aftosa ¿ (385
vacinas agendadas);
4-Realização de Vacinação
Assistida ¿ (Foram realizadas
438 vacinações assistidas);
5-Busca Ativa aos
Inadimplentes (696 buscas
ativa realizadas);
6-Educação Sanitária¿(231
palestras realizadas);
7-Fiscalização Móvel ¿ (91
fiscalizações realizadas);
8-Supervisão dos EACs - (170
supervisões realizadas);
9-Atendimento aos Programas
de Defesa ¿ (56 atendimentos
aos programas)

14

PROGRAMA NACIONAL DE SANIDADE
AVÍCOLA (PNSA)

6

1Monitoramento/Cadastrament
o e vigilância ativa em áreas
de risco ¿ (0);
2-Monitoramento/Atendimento
as suspeitas de influenza
aviária e de doença de
newcastler e coleta de
material ¿ (0);
3-Educação
Sanitária/Realização de
palestras ¿ (03 palestras
realizadas).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Quanto a ação 2381- executou-se 83,04% dos recursos empenhados na fonte 150, de recursos próprios, obtendo um ótimo percentual de
execução financeira, considerando-se como ponto positivo. Porém, como negativo, percebe-se que houve um acréscimo orçamentário, do
qual foi solicitado desnecessariamente, já que não fora empenhada nem o total da dotação inicial, possivelmente porque orçamento nas
fontes 108 e 308, recursos oriundos da esfera federal. Com isso, nota-se que praticamente metade do valor total empenhado foi com
orçamento do convênio com o MAPA e foi empenhado o equivalente a 36,29% em relação à dotação final disponibilizada com recurso de
convênio. Ou seja, 63,71% desse orçamento não foi empenhado, o que percebe-se falha na execução. Ainda assim, alcançou-se um
percentual de meta física de 73,9%.
Houve a necessidade de remanejamento no valor de R$ 268.828,68 para outras Ações, inclusive administrativa para custear as despesas
desta ADERR, como pagamento de internet, energia elétrica, manutenção de veículos e gerenciamento de combustível entre outras
despesas necessárias ao bom funcionamento da máquina pública.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:

Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

02-Crescimento Sustentável
Finalístico
34-Abastecimento Agroalimentar e Segurança Alimentar
Dinamizar e organizar a comercialização de produtos agropecuários, estimulando a indústria de
transformação, auxiliando na formação de estratégicas de preparação da produção e do fluxo comercial
e logístico, possibilitando a verticalização, agregando valor à produção agropecuária do Estado de
Roraima, bem como integrar os órgãos governamentais para implementar as ações de Segurança
Alimentar e Nutricional (SAM).
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
2021

Taxa de Produtos
Comercializados
no Ano

Anual

Percentual

54.4

79.64

65.82

Apurado
2021

344,85

Data Apuração

31/12/2021

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

Análise de Indicadores do Programa:
O índice de 344,85% apurado é resultado da execução das ações de captação das informações de Abastecimento e a Comercialização de
49.716 toneladas de produtos Agrícolas comercializados nas feiras do Estado de Roraima. Consideramos um Índice bastante satisfatório,
mostrando que a modernização e nova estratégia desenvolvida pelo departamento
possibilitou uma maior eficiência na coleta dos dados. Muitos dos dados coletados foram através da parceria com outras instituições do
estado como a ADERR, que sempre foi parceira.
Ressaltamos também, manutenção das vendas nas feiras livres em diversos pontos estratégicos da capital e interior, possibilitou um maior
alcance do foco da comercialização, por levar produtos para onde existe a demanda reprimida.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Ampliação de mecanismo de monitoramento, controle e avaliação das ações do Departamento com a participação da comunidade civil
envolvida e criação de mecanismo de pesquisa de satisfação do público alvo.

Análise da Execução Financeira:
Os recursos liberados foram satisfatórios para a execução das ações. Do montante liberado, 12,4% foi utilizado. Os recursos foram
liberados ao longo do exercício em fluxo compatível com a programação.

Avaliação dos resultados:
Apesar da crise pandémica que aflige nosso Estado, os resultados alcançados foram positivos e que mesmo com o contingenciamento de
recursos financeiros no início do ano, conseguimos licitar e efetivar a aquisição e serviços ao nosso público alvo, serviços de acordo com
objetivo proposto no PPA 2020/2023. Os processos de reforma das feiras do Passarão e Produtor tramitaram durante todo o exercício de
2021, para serem executado
no exercício 2022.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Administrativas

As indicações dos C. comissionados tem influenciado muito na qualidade do serv. téc., tais
indicações passem por um crivo dos dirigentes para alocação em função de suas habilidades.

Ambientais

Não consta

Auditoria

Não consta

Financeiras

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

Gerenciais

A falta de capacitação técnica de forma continuada, atrelado à complexidade dos projetos e a
pouca experiência dos analistas neste tipo de projeto contribuem para atrasos processuais.

Judiciais

Não consta
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Licitatórias

A falta de uma CSL na unidade impossibilita agilidade na tomada de decisões e andamento dos
processos.

Orçamentárias

O orç. do Poder Ex., o Decreto de contingenciamento restringiu a realização financeira para
execução das metas físicas com previsão orçamentária no exercício de 2021, devido aos prazos
da CPL.

Tecnológicas

A falta de instrumentos tecnológicos para coleta de dados constantemente restringe ações
implantadas no Estado.

Técnicas

Falta de Pessoal capacitado em tramites processuais e logística de comercialização impossibilita a
adequação intelectual e temporal dos processos

Outras

Não consta.

Participação Social:
A sociedade foi beneficiada diretamente com as ações desenvolvidas através de ambientes das feiras fixas e móveis limpas e com locação
de banheiros químicos disponível para a população das feiras móveis. A doação de alimentos as entidades que fazem atendimento as
pessoas em vulnerabilidade social através do Programa Estadual de Aquisição de Alimentos PAA.

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

2284-Apoio a Comercialização da Produção Agropecuária, Extrativa,
Florestal e Agroindustridal

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

Atividade
18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Produção Comercializada
Tonelada

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

49.716,00
Total:

49.716,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
28.730,00

49.716,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
173,05

Análise da Meta Física:
A meta física da Ação 2284 se mostrou satisfatória devido a maior abrangência da coleta de informação e implantação de novos pontos de
comercialização de feiras livres, que inviabilizou a comercialização de forma mais ampla.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Espaço para comercialização da produção
agropecuária, extrativista, florestal e
agroindustrial

100

Os espaços são
constantemente avaliados,
adequado e estruturado para
fornecer o melhor atendimento
possível aos ao consumidor e
feirantes. Essas ações
ocorreram tanto nas feiras
fixas como nas móveis.

2

Adequação das Feiras

100

Diariamente são realizados
serviços de reparos nas feiras
do produtor Rural, Passarão,
Vila Jardim,
conjunto cidadão e Feira fixas
de três corações no Município
de Amajari- RR

3

Apoio a promoção da comercialização da
produção agropecuária, extrativista, florestal e
agroindustrial.

100

O Departamento tem
promovido divulgação das
feiras constantemente,
indicando os dias e locais.
Inclusive com produção de
encartes digitais feitos pela
Assessoria de comunicação.
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4

Escoamento da produção da agropecuária

100

O caminhão do Departamento
deu suporte no deslocamento
de produtos agrícolas para
atender a
comercialização do Programa
de Aquisição de Alimentos ¿
PAA, tanto no Estadual como
no Federal.

5

Operacionalização do sistema de informação
do mercado agropecuário (SIMA)

89

O sistema de Informações
Agropecuárias SIAPA foi
alimentado com informações
coletadas semanalmente pela
equipe Desta Diretoria nas
feiras e mercados locais dos
preços praticados no mercado
dos produtos agropecuários,
além dos parceiros ADER,
SEPLAN E SEFAZ, dos
volumes comercializados e
exportados do Estado de
Roraima.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira foi de 4,41%, levando em conta a suplementação financeira pelas obras de reforma da feira do produtor e
construção da feira do passarão. A ordem de serviço da feira do passarão foi dada em 27/12/2021, não tendo ainda nem um faturamento
até dia 31/12/2021. A da feira do produtor, até o fim do exercício estava na fase de julgamento das propostas.
Ação:

2415-Apoio à Aquisição da Produção Agropecuária, Extrativa, Florestal e
Agroindustrial
Atividade
18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Produção Adquirida
Tonelada

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

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

648,00
Total:

648,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
4.200,00

648,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
15,43

Análise da Meta Física:
Na Ação 2415, a Meta Física se mostra superestimada, não sendo possível de ser alcançada com os recursos disponibilizados para a
ação, tanto no PAA Federal como no PAA/Roraima.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Programa de aquisição de alimentos (PAA
FEDERAL)

100

Com o recurso do PAA
Federal foram atendidos
aproximadamente 188
Agricultores familiares, 78
instituições beneficiadas com
um total de 276 Toneladas de
produtos agropecuários
entregue, movimentando R$
580.000,00 em recursos
financeiros nos 15 Municípios
do Estado de Roraima.
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2

Programa de aquisição de alimentos
(PAA/ESTADUAL)

98.06

Na aplicação do recurso
destinado ao PAA Estaduais
não atingimos 100% da meta,
prevista
para 2021, devido a
problemas na conta corrente
de uma entidade Cooperativa,
porém o valor ficou como
resto a pagar. Foram
beneficiadas diretamente, 08
(oito)
Associações/Cooperativas
que possuem no total geral,
570 famílias de
associados/cooperativados. E
um total de 48 entidades que
recebem os
alimentos doados e repassam
para as famílias em
vulnerabilidade social.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira foi na ordem de 98,0% até o final do exercício financeiro.
Ação:

2494-Apoio ao Processamento e Armazenamento da Produção Agropecuária,
Extrativista, Florestal e Agroindustrial

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

Atividade
18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Produçãp Armazenada
Tonelada

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

141.877,00
Total:

141.877,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
27.000,00

141.877,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
525,47

Análise da Meta Física:
Ação 2494 Falta de transporte adequado impossibilitou o mapeamento das unidades de Processamento e Armazenamento e coleta das
informações, porém foi coletado as informações com as secretarias parceiras como a SEPLAN.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Mapeamento das unidades de processamento
e armazenamento do setor agropecuário do
estado de Roraima.

25

Foram feitas visitas em alguns
locais de processamento para
coletas das informações. A
falta de veículo apropriado
para o mapeamento total do
estado prejudicou o
andamento dos serviços.

2

Manutenção das unidades de processamento
e armazenamento do setor agropecuário do
estado de Roraima

0

Ação não realizada.

3

Adequação das unidades de processamento e
armazenamento do setor agropecuário do
estado de Roraima

0

Ação não realizada.

4

Ampliação das unidades de processamento e
armazenamento do setor agropecuário do
estado de Roraima

0

Ação não realizada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve atividades para subsidiar a apuração execução da Ação, pois o recurso foi remanejado para Ação 2284 para subsidiar a
contrapartida na obra da Reforma da Feira do Passarão.
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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:
A meta físicas da ação 3390 não pode ser acompanhada devido as justificativas descrita na Ação 2494.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Mapeamento das unidades de
armazenamento e processamento de insumos
e serviços do setor agropecuário do estado de
Roraima

0

Não realizado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve atividades para subsidiar a apuração execução da Ação, pois o recurso foi remanejado para Ação 2284 para subsidiar a
contrapartida na obra da Reforma da Feira do Passarão.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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
2021

Taxa de
Destinação das
Terras Públicas do
Estado

Anual

Percentual

5.65

29.75

24.41

Apurado
2021

10,33

Data Apuração

04/03/2020

Fórmula: (Terras
Regularizadas no
Exercício em ha /
Terras Destinadas
à Regularização
no Exercício em
ha) X 100
Fonte: ITERAIMA

Análise de Indicadores do Programa:
O resultado foi muito positivo, considerando que houve uma elevação superior a 200%, em relação ao exercício anterior, no tocante à área
destinada em hectares, e o alcance de 42,32% da meta prevista. No exercício em análise, foram regularizados 135.004,5465 ha, dos quais
118.835,1929 ha se referem a títulos definitivos e 16.167,3536 ha, a autorizações de ocupação. Contribuíram para o resultado a
possibilidade de titulação em terras situadas na faixa de fronteira, em virtude da alteração da Lei 6.634/1979, a expansão da área
regularizável, mediante a transferência de glebas ao Estado. Os fatores desfavoráveis, que obstaram à execução do Programa, foi a
pandemia, haja vista que vários servidores (técnicos da área fim) testaram positivo para a Covid-19, o que reduziu a capacidade
operacional do Instituto, além do alto índice de ausência de respostas dos requerentes às notificações expedidas a fim de sanar
pendências processuais, de que resulta um grande número de processos estagnados.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
A exclusão da Ação 2463 do PPA, haja vista que o seu objeto, reforma predial, já vem sendo executado no Programa 010 (Apoio
Administrativo), na Ação 4113 (Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do ITERAIMA), pois o imóvel que sediará o Instituto foi
afetado em 2020 (Decreto 28.915-E, de 10 de junho de 2015) e, o projeto para sua recuperação e adequação às instalações desta
entidade não implicaram alteração da estrutura do imóvel, logo, os recursos foram alocados na categoria econômica corrente (3.3.90.39),
na supracitada Ação. Ademais, a Ação 3516 (Construção da Sede do ITERAIMA) foi reativada para construção da sede própria com
recursos próprios do ITERAIMA, provenientes da alienação de terras.

Análise da Execução Financeira:
Na fonte 101, a disponibilidade orçamentária estava reduzida à metade da dotação inicial em cada Natureza de Despesa, conforme o
Decreto nº 29.840-E, de 26 de janeiro de 2021 (Decreto de Limitação de Empenho), situação que perdurou ao longo de todo o exercício.
As dotações referentes às diárias foram desbloqueadas à medida das necessidades do Instituto, mediante indicação de dotações para
bloqueios compensatórios. Ainda assim, o índice PPD superou exponencialmente aquele obtido no exercício anterior, o qual ficou abaixo
de 6%. Na fonte 150, também houve uma evolução significativa, haja vista que no exercício anterior os índices ficaram abaixo de 1% e no
exercício em tela, quase alcançaram 90%. Esse resultado se justifica pela utilização da fonte de recursos próprios, composta,
principalmente, por receitas de capital, para o aparelhamento do Instituto, com a aquisição de quatro veículos novos, do tipo picape, além
de computadores, notebooks e escâneres, o que tornou mais seguros e confortáveis os deslocamentos de servidores no interesse da
Regularização Fundiária e mais eficiente as atividades administrativas.
O índice baixo da COFD justifica-se pela suplementação de crédito, no valor de R$ 800.000,00, na Fonte 102, para cobertura de despesas
com taxas imobiliárias decorrentes da execução do Projeto de Regularização no Loteamento Pedra Pintada, em cumprimento a uma
decisão judicial, o qual não foi necessário despender.

Avaliação dos resultados:
A efetividade do Programa foi satisfatória, considerando a expedição de 362 instrumentos de Regularização Fundiária, dos quais 344 são
títulos definitivos rurais, distribuídos em oito Municípios do Estado, além de 911 títulos definitivos urbanos, em três Municípios, sendo que,
no Município de Cantá, houve a superação da meta. No que tange ao indicador, mensurado pela destinação de terras em hectares, houve
um aumento exponencial em relação ao exercício anterior, no qual foram regularizados 40.803,465 ha; enquanto neste exercício, foram
regularizados 135.004,5465 ha. Esse resultado foi obtido apesar das adversidades enfrentadas, como a pandemia do coronavírus, de que
resultou, no decorrer do exercício, a redução de pessoal, e o baixo índice de respostas dos requerentes às notificações para saneamento
de pendências processuais. Contudo, a evolução do Programa, desde 2020, demonstra que os esforços do Governo do Estado, como a
alteração na Lei 6.634/1979, a fim de dispensar o assentimento prévio para regularização das terras situadas na faixa de fronteira, o que
expandiu consideravelmente a área passível de titulação, além da transferência de glebas localizadas no sul do Estado, e as ações in loco,
no programa Agro em Campo, estão surtindo efeitos.

RESTRIÇÕES
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Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Outras

Pandemia do coronavírus, que causou redução de pessoal.

Administrativas

Ausência de respostas de requerentes às notificações para saneamento de pendências
processuais.

Participação Social:
O ITERAIMA possui uma Ouvidoria Agrária à disposição da sociedade para recebimento de críticas, elogios, sugestões e denúncias
relativas aos processos de Regularização Fundiária. No setor, são realizados atendimentos presenciais, respeitados os protocolos
sanitários de enfrentamento à pandemia do coronavírus e também pode receber demandas por meios alternativos de acesso, como a
internet e demandas encaminhadas pela Ouvidoria Geral do Estado, quando pertinentes às suas competências. Quando necessário, o
Ouvidor se desloca ao local do conflito para mediá-lo. No Instituto, a Ouvidoria analisa os processos encaminhados; promove diligências,
como notificação para oitivas, acompanha a instrução dos autos e presta informações às partes interessadas. Além disso, a utilização do
sistema SEI permite que as partes, mediante cadastro no sistema, acompanhem a tramitação dos processos de seu interesse.

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

2345-Implementação da Política de Colonização e de Assentamento
Atividade
18301-Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima

Produto:
Unidade de Medida:

Família Atendida
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

1.609,00
Total:

1.609,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
2.672,00

1.609,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
60,22

Análise da Meta Física:
Esta Ação se efetiva basicamente mediante vistorias in loco, levantamentos ocupacionais e socioeconômicos, atividades que demandam
um desempenho presencial dos técnicos para elaboração de laudos e pareceres, e a continuidade de restrições decorrentes da pandemia
prejudicou o alcance da meta. No entanto, vale ressaltar que houve um progresso significante em relação ao exercício anterior, em que o
resultado alcançado não atingiu 40% da meta prevista.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Política de Regularização Fundiária,
Colonização e Assentamento

100

Levantamentos
socieconômicos e vistorias em
imóveis rurais e urbanos.

2

Instrução de Processos de Regularização
Fundiária

100

Vistorias de imóveis com
emissão de parecer;
levantamentos ocupacionais e
socioeconômicos e aquisição
de veículos automotores para
fins de aparelhamento do
Instituto.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Os recursos orçamentários alocados na Ação foram despendidos, na Fonte 101, foram despendidos em diárias, decorrentes de
deslocamentos de técnicos para vistorias e atendimentos in loco, especialmente no evento Agro em Campo, respeitados os protocolos
sanitários, e manutenção da frota do Instituto, com aquisição de combustível e peças. Ressalte-se que, nesta fonte, houve bloqueios
orçamentários ao longo de todo exercício, nos termos do Decreto 29.840-E, de 26 de janeiro de 2021 (Decreto de Limitação de Empenho).
Houve alterações nos valores bloqueados mediante a indicação de dotações para anulações compensatórias para fins de adequação às
necessidades do Instituto, mas ao final do exercício, remanesceu um valor de R$ 38.860,00 bloqueados no QDD.
Na fonte 150, referente aos recursos próprios do Instituto, o valor alocado foi integralmente executado na aquisição de quatro veículos
novos, do tipo picape, para renovação da frota do Instituto e melhorar as condições de viagens e reforçar a segurança dos servidores que
se deslocam da sede no exercício da atividade fim desta entidade.
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Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3120-Georreferenciamento e Titulação de Lotes em Áreas Rurais
Projeto
18301-Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima
Lote Rural Regularizado
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Boa Vista

99,00

Caracaraí

33,00

Mucajaí

45,00

Alto Alegre

52,00

Bonfim

58,00

Normandia

3,00

Cantá

50,00

Rorainópolis

0,00

Iracema

17,00

Amajarí

5,00
Total:

362,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1.111,00

362,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
32,58

Análise da Meta Física:
O resultado alcançado superou significativamente o do exercício anterior, que ficou abaixo de 15%, apesar das adversidades, dentre as
quais: continuidade da pandemia e a redução de pessoal em face do aumento de demanda decorrente da expansão da área regularizável,
além de fatores externos, como o alto índice de não atendimento às notificações expedidas aos requerentes para saneamento de
pendências processuais, de que resulta uma grande quantidade de processos estagnados no Instituto. Contudo, considerando o avanço
em relação ao exercício anterior, em cerca de 168%, e as adversidades enfrentadas, as ações de mobilização em campo, a exemplo do
Programa "Agro em Campo", e a instrução de processos, por meio de levantamentos topográficos e vistorias de limites, que culminou com
a expedição de títulos, ensejaram o alcance de um resultado satisfatório.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Identificação, Cadastro e Análise Técnica

100

Foram realizados
levantamentos topográficos e
vistorias de limites.

2

Titulação de Imóveis Rurais

100

Expedição de 362
instrumentos de
Regularização Fundiária, que
correspondem a uma área de
135.004,5465 hectares.

3

Aparelhamento do Instituto

100

Aquisição de equipamentos de
informática.

4

Capacitação de Servidores

0

Considerando as restrições
impostas pela pandemia do
coronavírus, não houve
contratação de cursos de
capacitação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Metade da dotações orçamentárias da Fonte 101 esteve bloqueada por força do Decreto nº 29.840-E, de 26 de janeiro de 2021 (Decreto
de Limitação de Empenho) e, no decorrer do exercício, houve alterações nos valores bloqueados mediante bloqueios compensatórios, de
acordo com as necessidades do Instituto, mas, ao final do exercício, remanesceu um saldo de R$ 123.500,00 bloqueado. Da dotação
disponível, foram executados 30.218,71, com diárias, concedidas em razão de deslocamentos para realização de levantamentos
topográficos e vistorias rurais e de limites, e aquisição de combustível. Na fonte 150, os índices aferidos foram razoáveis, e das despesas
realizadas, no valor de R$ 110.073,85, cerca de 65% foi foram destinadas ao aparelhamento do Instituto, com a aquisição de
equipamentos de informática (computadores e scanners), principalmente. O restante foi distribuído em taxas de TRT/ART perante os
respectivos conselhos profissionais, aquisição de papel segurança para emissão de títulos definitivos e restituições de valores percebidos
indevidamente por erro de cálculo, despesa imprevista e para qual foi necessária suplementação de crédito, o que impactou
negativamente na apuração dos índices.
Ação:
Tipo de Ação:

3512-Gestão e Regularização de Áreas de Propriedade do Estado
Projeto
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Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

18301-Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima
Lote Urbano Regularizado
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Boa Vista

794,00

Cantá

113,00

Rorainópolis

4,00

Iracema

0,00
Total:

911,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1.561,00

911,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
58,36

Análise da Meta Física:
Em relação ao Município de Boa Vista, as peças técnicas atinentes às áreas que dependem de demarcação topográfica estão em
elaboração, ato contínuo, serão encaminhadas à Prefeitura para aprovação e, então, será feito o registro no Cartório de Registro de
Imóveis e o registro do Loteamento Pedra Pintada ainda está em fase de conclusão. Vale ressaltar, contudo, que, no exercício em análise,
houve uma superação de 271,03% do resultado alcançado em relação ao exercício anterior, cuja meta era a mesma deste exercício. Em
2020, foram emitidos 214 títulos em Boa Vista e, em 2021, foram 794, dos quais 500 foram emitidos no Bairro São Bento. No Município de
Iracema, não foram emitidos títulos em virtude da não conclusão do Projeto de Parcelamento do Solo, o qual ainda será submetido à
aprovação da Prefeitura para posterior registro em Cartório. E quanto ao Município de Rorainópolis, o resultado se justifica pela
onerosidade dos imóveis, porém, há perspectivas de avanços em 2022 com o advento da Lei 430/2021, no final do exercício,que cria
áreas especiais de interesse social, nos termos do art. 13, I, da Lei 13.465/2017, e abrange áreas regularizáveis por este Instituto. No
Município de Cantá, os fatores exógenos favoráveis, como a aprovação do Parcelamento do Solo, contribuíram para a superação da meta
em 27 títulos. Ressalte-se ainda que, na revisão do PPA, as metas foram reduzidas para adequação à capacidade operacional da entidade
e considerando a influência de fatores externos.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Identificação de Áreas Passíveis de
Regularização Fundiária Urbana

100

Levantamentos ocupacionais
nos Loteamentos Nova
Esperança, em Boa Vista, e
Bom Jardim, no Município de
Iracema.

2

Execução Técnica das Áreas Identificadas
para fins de Regularização Fundiária Urbana

50

Retificação do Projeto de
Parcelamento do Solo no
Bairro São Bento e Projeto de
Parcelamento do Solo na Área
de Expansão do Loteamento
Pedra Pintada. Em relação ao
Georreferenciamento e
Demarcação Topográfica,
estas atividades estão sendo
executadas no bojo de outra
Ação (3120).

3

Regularização Fundiária Urbana

50

Instrução de 797 processos de
Reg. Fund. Urbana, com
vistas à expedição de títulos
definitivos.

4

Gestão de Bens Imóveis

100

Criação e alimentação do
Banco de Dados CIMU.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
No início do exercício, metade das dotações orçamentárias na Fonte 101 estava bloqueada por força do Decreto nº 29.840-E, de 26 de
janeiro de 2021 (Decreto de Limitação de Empenho). No decorrer da execução orçamentária, houve alterações dos valores bloqueados
mediante compensação de desbloqueios de acordo com as necessidades do Instituto. No caso desta Ação, os desbloqueios foram
solicitados, principalmente, para remanejamentos. O valor de R$ 50.000,00 foi anulado para suplementação de crédito para cobrir
despesas com a reprogramação financeira no contrato de reforma do prédio que sediará o Instituto. O valor disponível foi utilizado para
custear despesas com diárias, por conta de deslocamentos aos Municípios de Cantá e Iracema, para fins de vistorias e levantamentos
ocupacionais, respectivamente, e com abastecimento de veículos. Na fonte 102, houve suplementação de crédito no valor de R$
800.000,00 para cobertura de despesas com taxas imobiliárias incidentes no Projeto de Regularização Fundiária do Bairro Pedra Pintada,
em cumprimento à decisão judicial. No entanto, as referidas taxas não foram pagas por circunstâncias alheias à disposição do Instituto em
pagá-las, haja vista a abertura de crédito suplementar para esta finalidade. A ausência de cobrança, portanto, ocasionou o baixo índice
aferido no PPD e COFD. Na fonte 150, houve execução orçamentária aquisição de veículos e de scanners ao Instituto.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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
2021

Anual

Percentual

113.69

100

90

Taxa de
Localidades
Atendidas

Apurado
2021

Data Apuração

0,00

31/12/2021

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 porquê não expansão dos serviços prestados dentro do Programa.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Sem recomendações.

Análise da Execução Financeira:
O presente Programa foi pensado para a expansão dos serviços de telecomunicação, para fortalecimento dos sistemas de
radiocomunicação nas mais diversas localidades do Estado, além de procurar implementar o sistema de dados e voz através de fibra ótica.
No exercício em análise, as metas propostas dentro do Programa guardaram consonância com a programação orçamentária, porém, o
Decreto nº 29.840-E limitou a realização de despesas nas fontes de recursos do tesouro estadual, contingenciando parte dos recursos
orçamentários em todas as Ações, o que levou a priorização de metas essenciais em detrimentos de outras. Com o bloqueio orçamentário,
não houve execução dentro do Programa, não alcançando os resultados esperados, tendo portando, um resultado ineficiente no período.

Avaliação dos resultados:

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

A limitação de despesas com fontes do Tesouro Estadual

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

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:
No período analisado a Meta Física apresentou um índice Altamente Deficiente, devido a necessidade de realocação parcial dos recursos
para atender despesas na ação 2229.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

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

0

Não houve realização de
atividades no período.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Os recursos alocados nesta ação foram remanejadas para atendimento de outras metas em razão da necessidade surgida no decorrer do
exercício.
Ação:

3502-Implementação do Sistema de Telecomunicações de Dados Voz e
Imagem Através de Fibra Ótica
Projeto
21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
Sistema Implantado
Percentual

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
100,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
A Meta física dentro desta ação não foi executada em razão da necessidade de contingenciamento de parte da programação de despesa
prevista na Lei Orçamentária em função da insuficiência de receitas.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Implementar o sistema de comunicação
através de fibra ótica.

0

Não houve realização de
atividades.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
No período avaliado foram alocados recursos para atender as necessidades da referida ação, porém devido ao Decreto de
contingenciamento nº 29.840-E, de 26 de janeiro de 2021 que dispõe sobre a limitação de empenho das dotações orçamentárias
programadas na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2021, não foi possível sua execução ocasionando um índice
Altamente Deficiente.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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
2021

Anual

Percentual

25

95

80

Taxa de Projetos
Concluídos

Apurado
2021

58,62

Data Apuração

31/12/2021

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

Análise de Indicadores do Programa:
não tendo alcançado o índice previsto para o período.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Análise da Execução Financeira:
O Programa de Execução de Obras Públicas e Urbanismo, além da programação orçamentária inicial, recebeu reforço orçamentário
oriundos de remanejamento dentro da própria unidade e de abertura de crédito por superávit financeiro na apuração do balanço, o que
contribuiu para apuração de um índice regular do PPD, relação entre Empenhado e a Dotação Inicial.
Embora o Programa tenha recebido reforço orçamentário, o índice apurado no COFD, relação entre os valores Empenhados e a Dotação
Final ficou deficiente. Isso se deu em razão das fontes de recursos oriundos de convênios com entes federativos não terem sido
empenhadas, uma vez que detinham o maior valor orçamentário, haja vista os procedimentos licitatórios para contratação não serem sido
concluídos ainda no exercício.

Avaliação dos resultados:
Embora o Programa tenha apresentado um índice deficiente apurado na régua de parâmetro na relação entre os valores Empenhados e a
Dotação Final (COFFD), é possível considerar que os resultados foram satisfatórios e que o Programa teve uma boa efetividade.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Licitatórias

Demora na execução das peças técnicas necessárias a instrução do processo licitatório.

Participação Social:
Não existe participação social.

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

2414-Reforma de Prédios Públicos
Atividade
21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
Prédio Reformado
Percentual
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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
30,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Não houve tempo hábil para execução da Meta Física, ocasionando um índice Altamente Deficiente.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

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

0

Não Houve tempo hábil para
realização das atividades do
período.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
No exercício em análise houve a necessidade de captação de recursos para atender metas não previstas, porém, por questões
administrativas na tramitação dos procedimentos licitatórios, não houve tempo hábil para a execução, o que resultou na apuração de um
índice Altamente Deficiente na realização orçamentária e financeira da ação.
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

2,00
Total:

2,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1,00

2,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
200,00

Análise da Meta Física:
Na meta física analisada, houve necessidade de realocação de recursos para implementar metas não previstas, ocasionando um índice de
200% considerado Altamente Deficiente, apesar da discrepância o resultado foi considerado satisfatório, pois atendeu as necessidades da
ação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA
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% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS
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1

Elaborar Projeto para construção de prédio.

7.42

Elaboração de peças técnicas
e gráficas necessárias e
indispensáveis à execução de
obras públicas com tipologias
e complexidades variadas e
outras atividades correlatas,
por unidades de medidas (m,
m²), conforme especificações
técnicas, unidades e
quantidades definidas e
classificadas como serviços
comuns de engenharia civil,
engenharia especializada e
consultoria, em Adesão à
ARP nº 023/2020 (1347661),
oriunda da Concorrência nº
002/2020, do Convênio
Intermunicipal Multifinalitário
da Área Mineira da SUDENE
do Estado de Minas Gerais.

2

Elaborar Projeto para construção de prédio.

21.38

Elaboração de peças técnicas
e gráficas necessárias e
indispensáveis à execução de
obras públicas com tipologias
e complexidades variadas e
outras atividades correlatas,
por unidades de medidas (m,
m²), conforme especificações
técnicas, unidades e
quantidades definidas e
classificadas como serviços
comuns de engenharia civil,
engenharia especializada e
consultoria.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A ação 3342 é responsável pela Elaboração e Gestão de Projetos de Obras Públicas.
Para o exercício de 2021 foram previstos recursos compatíveis para execução da Meta Física, porém, com a finalidade de promover mais
infraestrutura e bem estar para população. O Governo de Roraima, por meio da SEINF (Secretaria Estadual de Infraestrutura) realizou
novas contratações de empresas para realizarem o planejamento, acompanhamento, controle e fiscalização das referidas obras.
Diante disso, o índice do PDD (planejamento) foi apurado como Altamente Deficiente, porém resultado do COFD (execução) foi
considerado Ótimo, por ter sido possível executar boa parte do montante empenhado.

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

3,00
Total:

3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
11,00

3,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
27,27

Análise da Meta Física:
A meta física ficou abaixo do previsto resultando em um índice Altamente Deficiente. Esse fato se deu em razão de que alguns 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

Proporcionar criação de Prédios Públicos.

69

Contratação de empresa
especializada para a
Construção da Casa do Índio,
na Comunidade Indígena do
Bananal, no município de
Pacaraima-RR.

164

Estado de Roraima
2

Transferência à Municípios.

30

CONVÊNIO Nº
10/21/GER/SEINF/ IRACEMA
Construção de uma Biblioteca
Pública Municipal no
Município de Iracema.

3

Transferência à Municípios.

20

CONVÊNIO Nº
47/21/GER/SEINF/IRACEMA
construção de um Centro de
Convenções Municipal no
município de Iracema-RR.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Os recursos previstos para realização das metas foram compatíveis com as propostas. No decorrer do exercício foram abertos créditos por
superávit financeiro oriundo de Emendas Especiais, bem como suplementações de recursos para contemplar obras sendo uma delas a
Construção do Prédio da Secretaria Estadual e Desporto de Roraima - SEED, porém por questões administrativas na tramitação dos
procedimentos licitatórios, não houve tempo hábil para a execução.
Os valores empenhados na fonte 101 são recursos advindos de transposições oriundas das Emendas Parlamentares Individuais para
contemplar celebração de convênio entre o Governo do Estado de Roraima, através da SEINF e a Prefeitura de Iracema.
Diante dos fatos relatados o desempenho da ação ficou abaixo do esperado, resultando em um índice Altamente Deficiente tanto no PPD
quanto no COFD, ocasionando o comprometimento da realização das metas.
Ação:

3536-Obras de Infraestrutura Urbanística

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

Projeto
21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
Obra Realizada
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

São João da Baliza

1,00

Estado

11,00
Total:

12,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
17,00

12,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
70,59

Análise da Meta Física:
A Meta Física realizada refere-se as obras não previstas mas importantes para o desenvolvimento do Estado, ocasionando um índice
considerado Regular.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Assegurar à melhoria da Infraestrutura
Urbana.

36.54

Contratação de empresa
especializada para realizar a
Implantação de um Campo de
Futebol Society na
Comunidade Indígena
Boqueirão, no Município de
Alto Alegre- RR.

2

Assegurar à melhoria da Infraestrutura
Urbana.

86.51

Contratação de empresa
especializada para execução
de serviços de construção do
complexo esportivo de Novo
Paraíso - Caracaraí - RR.

3

Assegurar à melhoria da Infraestrutura
Urbana.

28.99

Contratação de empresa
especializada para execução
de serviços de pavimentação
urbana com paralelepípedos
em avenidas da vila do EntreRios no município de Caroebe
-RR.
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4

Assegurar à melhoria da Infraestrutura
Urbana.

21.23

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.

5

Transferência à Municípios.

25

CONVÊNIO Nº
01/21/GER/SEINF/SÃO JOÃO
DA BALIZA
Limpeza Pública Urbana e
Paisagismo, no município de
São João da Baliza e Vila São
Luizão no Estado de Roraima.

6

Transferência à Municípios.

8.33

CONVÊNIO Nº
14/21/GER/SEINF/ BONFIM
Serviços de Revitalização e
Limpeza Urbana no município
de Bonfim.

7

Transferência à Municípios.

8.33

CONVÊNIO Nº
04/21/GER/SEINF/IRACEMA
Recuperação de Calçada,
Meio Fio, Sarjeta e Pintura em
Vias Públicas na Sede do
Município de Iracema-RR.

8

Transferência à Municípios.

16.66

CONVÊNIO Nº
29/21/GER/SEINF/IRACEMA
Recuperação de calçada,
meio fio, sarjeta e pintura em
vias públicas na sede do
município de Iracema.

9

Transferência à Municípios.

16.66

CONVÊNIO Nº
30/21/GER/SEINF/ALTO
ALEGRE
Revitalização e limpeza
urbana na sede e vilas do
Município de Alto Alegre-RR.

10

Transferência à Municípios.

16.66

CONVÊNIO Nº
22/21/GER/SEINF/CARACAR
AÍ
Serviços de manutenção
Pública no município de
Caracaraí.

11

Transferência à Municípios.

16.66

CONVÊNIO Nº
16/21/GER/SEINF/AMAJARÍ
Serviços de limpeza pública
no município de Amajarí.

12

Transferência à Municípios.

100

CONVÊNIO Nº
03/21/GER/SEINF/CAROEBE
Realização de serviços de
Limpeza urbana no Município.

13

Reconhecer Dívida.

100

Melhoria da Infraestrutura do
Parque Anauá na cidade de
Boa Vista-RR - CT
n°1025.070-252015/MIN.DOS
ESPORTES/CAIXA.

14

Decisão Judicial.

100

Consignação de pagamentos
referente a decisão proferida
nos Autos nº 081909505.2021.8.23.0010, em trâmite
perante à 2ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Boa
Vista-RR.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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Buscado uma aproximação efetiva com as prefeituras dos municípios, tanto da Capital, quanto do Interior. O governo do Estado de
Roraima em parceria com a bancada de deputados estaduais, e suas emendas, fizeram vários investimentos na infraestrutura urbana dos
municípios.
Investimentos esses advindo através de um volume expressivo de suplementações e remanejamentos, bem como, abertura de créditos
por superávit na apuração do balanço, para ressarcimento de recursos proferidas através decisão judicial e convênio do exercício anterior,
o que resultou em um índice em Altamente Deficiência na apuração do PPD. De acordo com índice apurado COFD, houve um bom
aproveitamento dos recursos.

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
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
20,00

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

Promover à Ampliação de Prédios Públicos.

0

Não houve execução da
medida dentro da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Na análise do Desempenho da ação foram alocados recursos para atender as necessidades da referida ação, porém devido ao Decreto de
contingenciamento nº 29.840-E, de 26 de janeiro de 2021 que dispõe sobre a limitação de empenho das dotações orçamentárias
programadas na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2021, não foi possível sua execução ocasionando um índice
Altamente Deficiente.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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

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

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2021

Anual

Percentual

8.78

9.5

9.5

Apurado
2021

Data Apuração

0,00

31/12/2021

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:
Em 2016 a Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica, publicado na
Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 425, de 03 de agosto de 2016.
Informamos ainda, que estamos aguardando o tramite do Projeto de Lei que Dispõe sobre a Extinção da Companhia Energética de
Roraima - CERR e a possível criação de um Agência Reguladora dos serviços Públicos, incluíndo a geração de energia elétrica.
Diante da determinação a CERR não desenvolveu as ações do programa impossibilitando a mensuração.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
SEINF: Como o Estado não tem mais a concessão para geração de energia elétrica, o Programa da forma que se apresenta perde seu
objetivo, portando, essa Unidade sugere que, em conjunto com a equipe técnica da Coordenadoria de Planejamento da SEPLAN, possam
adequar ou mesmo criar um novo Programa de interesse do Estado, relacionados a geração de outros tipos de energias.

Análise da Execução Financeira:
CERR: Em 2016 a Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica,
publicado na Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 425, de 03 de agosto de 2016.
Informamos ainda, que estamos aguardando o tramite do Projeto de Lei que Dispõe sobre a Extinção da Companhia Energética de
Roraima - CERR.
Diante da determinação a CERR não desenvolveu as ações do programada.
SEINF: No exercício em análise não houve execução de metas dentro da Ação.

Avaliação dos resultados:
CERR: 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:
CERR: 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.
168

Estado de Roraima

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

3523-Elaboração, Execução e Gestão de Projetos de Infra-Estrutura de
Geração em Energia Elétrica
Projeto
21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
Hidrelétrica Revitalizada
Percentual

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
100,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
No decorrente exercício não houve execução de Metas físicas.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Ampliar a capacidade de geração de energia
elétrica do Estado.

0

Não houve execução da
medida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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:

2405-Geração de Energia por Fontes Alternativas
Atividade
21501-Companhia Energética de Roraima
Energia Elétrica 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
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
CERR: Em 2016 a Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica,
publicado na Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 425, de 03 de agosto de 2016.
Informamos ainda, que estamos aguardando o tramite do Projeto de Lei que Dispõe sobre a Extinção da Companhia Energética de
Roraima - CERR.
Diante da determinação a CERR não desenvolveu as ações do programada

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
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CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Estudo para viabilidade de diversificação da
matriz energética

0

Devido a perda da concessão,
não executou a ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
CERR: Em 2016 a Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica,
publicado na Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 425, de 03 de agosto de 2016.
Informamos ainda, que estamos aguardando o tramite do Projeto de Lei que Dispõe sobre a Extinção da Companhia Energética de
Roraima - CERR.
Diante da determinação a CERR não desenvolveu as ações do programada.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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

Taxa de
Domicílios
Atendidos com
Energia Elétrica
no Interior do
Estado

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2021

Anual

Percentual

82.44

89

89

Apurado
2021

Data Apuração

0,00

31/12/2021

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.
Informamos ainda, que estamos aguardando o tramite do Projeto de Lei que Dispõe sobre a Extinção da Companhia Energética de
Roraima - CERR e a possível criação de um Agência Reguladora dos serviços Públicos.
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: Não há recomendação da Unidade.

Análise da Execução Financeira:
CERR: Em 2016 a Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica,
publicado na Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 425, de 03 de agosto de 2016.
Informamos ainda, que estamos aguardando o tramite do Projeto de Lei que Dispõe sobre a Extinção da Companhia Energética de
Roraima - CERR.
Diante da determinação a CERR não desenvolveu as ações do programada
SEINF: No período analisado houve uma execução satisfatória das metas físicas, isso se deu razão da captação de recursos proveniente
de remanejamento de outras ações, para atender metas não previstas, mas necessárias ao desenvolvimento do Estado, houve também,
abertura de créditos por superávit na apuração do balanço, para devolução de saldo remanescentes e ressarcimento de recursos de
convênios celebrados com entes da federação.
Apesar da Meta Física prevista exceder as realizadas, o desempenho da ação apresentou um índice de 56,97% considerado Deficiente
apurado no PDD.
Em relação a execução, foram destinados recursos suficientes para o cumprimento das metas, recursos estes provenientes de Convênios
firmados entre os Governos Federal e Estadual. Ocorre que, por questões administrativas na tramitação dos procedimento licitatório, não
houve tempo hábil para a execução, resultando em um índice considerado Deficiente apurado no COFD.

Avaliação dos resultados:
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CERR: Em 2016 a Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica,
publicado na Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 425, de 03 de agosto de 2016. Diante da determinação a CERR não
desenvolveu as ações do programa impossibilitando a mensuração.
SEINF: Trata-se de um Programa Multissetorial no qual a SEINF atua para beneficiar os municípios ou setor produtivo, com energia
elétrica, envolvendo recursos próprios, Convênios Federais, ou ainda por meio de Emendas Parlamentares. Para 2021, foram previstas
ações nos Municípios de Caracaraí-RR e Cantá-RR. Dentre outros Municípios como Pacaraima e Amajarí, porém houve conclusão da obra
somente nos dois primeiros municípios citados. Sendo estes, serviços de expansão de Rede elétrica incluindo Iluminação Pública nos
Distritos de Petrolina do Norte, Vista Alegre, Novo Paraiso, São José, km 55 e km 75, Vila Jatobá e Vicinal Cujubim, além de serviços de
melhorias de rede e Iluminação no Distrito de Santa Cecilia no município de Cantá. Ressaltando que durante o exercício de 2021 foram
iniciadas ações de execução para eletrificação na vicinal 8 e Marapaima, vicinal 13A e vicinal 15 no município do Cantá.
Além de outras ações de elaboração de projetos para atender os municípios de Pacaraima e Amajarí oriundos de emendas federais com
celebração de Convênios com o Ministério da Defesa, Programa Calha Norte, MDR ¿ Ministério do Desenvolvimento Regional e Sudam
com previsão de execução física para o exercício de 2022.
Salientamos que o Departamento de Obras somente passa a atuar quando os contratos são firmados e a execução iniciada a partir das
expedições das ordens de serviços. As atividades correlacionadas a execução, tem resultados satisfatórios no âmbito da distribuição de
energia muito proveniente da necessidade do Estado e dos fatores apontados a seguir.
1.A privatização da Geração, Transmissão, Distribuição e Comercialização de Energia Elétrica no Estado de Roraima, com a consequente
extinção da CERR, propiciou alternativas de ações pela SEINF para fomentar algumas necessidades pontuais para população do Estado.
2.Da dependência de formalização e liberação de recursos oriundos de convênios com órgãos federais por meio de emendas
parlamentares.
Realçamos que no ano de 2021 o Estado ainda estava enfrentando problemas com o surgimento da pandemia do
Corona vírus-COVID 19, que impactou todos os setores da economia, local, nacional e mundial, incluindo aqui o andamento dos convênios
federais e outras ações cujas prioridades foram para o combate e enfrentamento da crise sanitárias assim como nos dois últimos anos
anteriores, por fim, observamos que o Departamento de Obras com o seu contingente de profissionais obtiveram resultados dentro do
esperado quanto a execução das metas previstas para o exercício com suas conclusões e outras iniciadas para o próximo exercício,
seguindo os cronogramas de prioridades de execução.
Portanto é de destacar que a execução das obras concluídas em 2021 tiveram resultados satisfatórios com alcance das
metas estabelecidas no que foi previsto em exercícios e PPA¿S anteriores, tendo sido observado a satisfação e êxito quanto da aplicação
da energia elétrica na vida e cotidiano da população beneficiada.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Participação Social:
CERR: Em 2016 a Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica,
publicado na Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 425, de 03 de agosto de 2016.
Informamos ainda, que estamos aguardando o tramite do Projeto de Lei que Dispõe sobre a Extinção da Companhia Energética de
Roraima - CERR.
Diante da determinação a CERR não desenvolveu as ações do programada
SEINF: A SEINF não possui mecanismo específico de participação da social. O que ocorre é a indicação de parlamentares por meio de
emendas e, em grande maioria, por solicitações indiretas, manifestadas por meio de associações, entidades públicas organizadas e
privadas, junto aos parlamentares e ao Executivo Estadual.

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

Caracaraí

1,00

Estado

34,00
Total:

35,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
28,00

35,00

Análise da Meta Física:
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A discrepância entre as metas previstas e as realizadas se deu em função da captação de recursos através de suplementações para
atender obras não previstas no exercício em questão. Apesar da meta física está acima do previsto o índice (informado na régua de
parâmetro) foi considerado regular.

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.

15

Contratação de empresa
especializada para realizar
infraestrurura Elétrica Construção de Rede Elétrica
Monofásica 7,96kv incluindo
Subestações para atender
Vicinal 13A e Vicinal 15 região
do Km 20 Acesso pela BR 432
localizadas no Município do
Cantà-RR.

2

Ampliar o sistema de distribuição de energia
elétrica, com a construção de linha de
subtransmissão e de SE rebaixadora.

100

Contratação de empresa
especializada para realizar
Eletrificação Rural incluindo
instalação de iluminação
Pública em Tecnologia LED
em Vilas e Distritos no
Município de Caracaraí/RR.

3

Ampliar o sistema de distribuição de energia
elétrica, com a construção de linha de
subtransmissão e de SE rebaixadora.

50

Construção de rede elétrica
monofásica 7,96KV incluindo
subestações para atender as
Vicinais 8 PA Taboca com
acesso pela RR 207 (Tronco
Taboca-CTA 319) localizada
no Município do Cantá/RR e
Vicinal Marapaima acesso
pela Vicinal 09, localizada no
município de Caracaraí - RR

4

Ampliar o sistema de distribuição de energia
elétrica, com a construção de linha de
subtransmissão e de SE rebaixadora.

100

Engenharia Especializado em
Modernização do Sistema de
Iluminação Pública com
Tecnologia LED, para atender
o Distrito Cidade Santa
Cecília, localizado no
município do Cantá/RR.

5

Transferência à Município.

100

CONVÊNIO Nº
07/21/GER/SEINF/
CARACARAÍ
Serviços de iluminação das
vias públicas no município de
Caracaraí.

6

Reconhecer Dívida.

100

Construção de 14,14 Km de
rede elétrica trifásica LDR
13,8 cabo 4/0 AKG CAA no
trecho da SE KM 100 da BR401 a vicinal Barra Pesada e
14,17 Km de rede elétrica
trifásica LDR 13,8 Kv cabo 1/0
AWG CAA e ramais de
derivações no trecho ao longo
da vicinal Barra Pesada com
01 (uma) SE de 112,5 KVA,
06 (seis) SE de 75 KVA e 10
(dez) SE de 5KVA, no
município de Bonfim-RR.
Convênio 001/12 ¿
CERR/SEINF.

7

Reconhecer Dívida.

100

Revitalização de linha de
transmissão trecho SE Jatapu/
SE São João da Baliza
constando de: Revitalização
de 81,00km de linha de
transmissão na tensão de
69kv entre a SE Jatapu e a SE
São João da Baliza, inicio do
BAY de saida de 69kv na SE
Jatapu e final no BAY de
entrada de 69kv na SE São
João da Baliza.

8

Devolução de Recursos.

100

Devolução de saldo
remanescente no sistema
FIPLAN referente ao Convênio
nº 112/2016/MINISTÉRIO DA
INTEGRAÇÃO
NACIONAL/SUDAM (SICONV
828182) - Eletrificação Rural
compreendendo substituição
de estruturas em postes de
madeira por postes em
concreto tipo DT nas Vicinais
10, 16 e 18, no município de
São Luiz do Anauá - RR
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9

Devolução de Recursos.

100

Devolução de saldo
remanescente, no sistema
FIPLAN Serviços de
construção de rede elétrica
nas Comunidades: Escondido,
Encontro Feliz, Canavial e
Cumará, no Município de
Normandia - RR - Convênio nº
347/PCN/2014/Ministério da
Defesa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
No exercício analisado, foram previstos recursos compatíveis para execução da Meta Física, porém por questões administrativas na
tramitação dos procedimentos licitatórios, não houve tempo hábil para a sua execução.
A Meta Física excedeu o limite previsto, devido a necessidade de suplementação para atender metas não previstas, porém necessárias ao
desenvolvimento do Estado e ao bem estar da população. Outras suplementações foram realizadas para atender demandas com
reconhecimento de dívidas e devolução de saldo remanescente de convênios concluídos.
Diante dos acontecimentos o desempenho da ação apresentou um índice deficiente no PDD e COFD, pois não foi possível obter êxito na
sua execução.

Ação:

2409-Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica

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

Atividade
21501-Companhia Energética de Roraima
Energia Elétrica Distribuída
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
1,00

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,
Diante da determinação a CERR não desenvolveu as ações previstas no programa.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

1

Processos referente as linhas e redes de
distribuição

0

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
CERR: Em 2016 a Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica,
publicado na Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 425, de 03 de agosto de 2016.
Informamos ainda, que estamos aguardando o tramite do Projeto de Lei que Dispõe sobre a Extinção da Companhia Energética de
Roraima - CERR.
Diante da determinação a CERR não desenvolveu as ações do programada, a demanda financeira foi exclusivo com reconhecimento.
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
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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:
Em 2016 a Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica, publicado na
Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 425, de 03 de agosto de 2016.
Informamos ainda, que estamos aguardando o tramite do Projeto de Lei que Dispõe sobre a Extinção da Companhia Energética de
Roraima - CERR.
Diante da determinação a CERR não desenvolveu as ações.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

1

Processo referente as linhas e redes de
distribuição

0

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Em 2016 a Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica, publicado na
Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 425, de 03 de agosto de 2016.
Informamos ainda, que estamos aguardando o tramite do Projeto de Lei que Dispõe sobre a Extinção da Companhia Energética de
Roraima - CERR.
Diante da determinação a CERR não desenvolveu as ações.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

02-Crescimento Sustentável
Finalístico
49-Infraestrutura 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

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2021

Apurado
2021

Data Apuração

Taxa de
Atendimento
Urbano de Esgoto
Sanitário

Anual

Percentual

61.44

89

80

75,61

31/12/2021

Anual

Percentual

47.71

69

62

59,73

31/12/2021

Anual

Percentual

99.75

99.68

99.67

99,64

31/12/2021

Anual

Percentual

81.47

81.5

81.5

82,25

31/12/2021

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

Análise de Indicadores do Programa:
A taxa de abastecimento de água do Estado é um indicador que reflete tanto o abastecimento dágua em áreas urbanas quanto rurais.
Apesar da taxa de abastecimento total do Estado finalizar o ano em 82,25%, em áreas urbanas esse indicador atingiu 99,64%.
Atendimento de Esgoto no Estado pode ser considerado razoável, principalmente se considerarmos que estamos acima da média
nacional, se levarmos em conta que na área urbana do estado, este índice sobe para 75,61%. A tendência é que esse quadro melhore,
visto que os projetos realizados pelo Governo do Estado, através da SEINF em anos anteriores 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 avançará ainda mais em 2022.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
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Recomendações da Unidade Executora do programa:
SEIENF: Não há recomendação da Unidade Executora.

Análise da Execução Financeira:
CAER: Historicamente, ao longo de vários anos, a CAER vem prevendo e executando sua programação orçamentária apenas com
recursos próprios (fonte 150), sendo assim, em 2021 o governo do estado não transferiu recursos para aumento da capital da Companhia.
Entretanto, os investimentos efetuados através de recursos próprios propiciaram alavancar a execução de projetos prioritários de maior
relevância, tais como: a perfuração de poços tubulares, aquisição e instalação de bombas, execução de ligações domiciliares, aquisição de
hidrômetros, bem como expansão da rede de distribuição de água, dentre outros, que propiciaram a ampliação e melhoria dos sistemas
operados pela CAER.
SEINF: Não houve execução física dentro da ação.
No decorrer do exercício, a ação recebeu um volume significativo de suplementação de recursos oriundos de remanejamento dentro da
Unidade e também de abertura de créditos por superávit financeiro na apuração do balanço. O correspondente financeiro apresentado
refere-se a despesas com devolução de saldos remanescentes e ressarcimentos de recursos de convênios celebrados com entes
federativos já concluídos, razão pela qual a Ação apresentou o índice de 43,45% considerado Deficiente no PPD.
Já o índice de 32,26% apresentado no COFD considerado Altamente Deficiente, deu-se em razão das despesas com saldos
remanescentes e ressarcimentos, e ainda, pelo fato de que não houve tempo hábil para a contratação de serviços previstos, ocasionando
o comprometimento da ação.

Avaliação dos resultados:
CAER: O ano de 2021 foi atípico, principalmente por causa da pandemia de Covid-19 que se proliferou em esfera planetária. Mesmo
assim, e diante dos desafios a CAER enfrentou os desafios e assim teve que priorizar alguns projetos/ações em detrimentos de outros.
Desta forma, buscando otimizar a oferta dos serviços de água e esgoto, constatou-se ao longo do exercício de 2021 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 considerado a manutenção, ou mesmo a de atendimento dos serviços ofertados.
SEINF: Não houve execução, portanto não tem como avaliar os resultados.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Financeiras

A CAER teve que adequar os investimentos realizados ao fluxo de entrada de recursos oriundos
da arrecadação tarifária (água e esgoto), o qual sofre interferência do nível de inadimplência de
usuários.

Orçamentárias

Apesar de ter melhorado sua arrecadação baixando o índice de inadimplência, alguns projetos não
foram executados em sua totalidade e outros nem mesmo iniciados.

Participação Social:
SEINF: Não houve 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

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:
Apesar do baixo desempenho no computo total das ações previstas para serem implementadas, a Companhia direcionou esforços no
fortalecimento, melhoria e na elaboração do projeto de lei para regionalização dos serviços.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
177

Estado de Roraima
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Fortalecimento, Desenvolvimento e Gestão de
Tecnolicia da Informação

16.4

Aquisição de cabos, baterias,
HD, switch, conversores, PBE,
1(um) smartphone, 1 (uma)
renovação de licença de
software, 50 (cinquenta)
unidades de software de
segurança antivírus, 1(uma)
Smart TV, 4(quatro)
computadores e 1(um)
elances de radio digital ponto
a ponto.

2

Fortalecimento, Melhoria e Gestão do
Ambiente Corporativo

0

A CAER não adquiriu móveis
e utensílios como havia sido
previsto no PAT 2021.

3

Renovação e Regularização da Situação
Contratual dos serviços de água e Esgoto

0

Estrategicamente, a CAER
não optou pela renovação do
contrato de conceção mas sim
pela opção legal mais viável
que foi a regionalização do
saneamento básico, atrás de
estudo e consultoria realizado
através da contratação da
FUNDACE com fonte de
recursos próprios (despesa de
custeio) da Companhia.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A CAER centrou seus esforços na aquisição de computadores, outros equipamentos de informática, móveis/utensílios,visando fortalecer o
setor de TI da empresa e o ambiente corporativo, para melhor prestar seus serviços as usuários:
OBS: A CAER não utiliza o sistema FIPLAN, pois possui programa próprio e independente 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 ação mais importante que impacta diretamente na meta física, foi a aquisição de micromedidores que provocaram sensível melhoria no
índice de hidrometração no ano de 2021, porém é de se esperar que melhores resultados serão notados a partir de 2022.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Micromedição e Aferição

50

Aquisição de 15.000 (quinze
mil) medidores velocimétricos
classe B no ano de 2021.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Ao Reduzir as perdas mais relevantes, a Companhia teria recursos adicionais para a expansão do atendimento em água portável e
ampliação das redes de esgoto e seu tratamento. Para que isso ocorra, seria de grande relevância uma ação combinada não só de
aquisição e instalação de hidrômetros, como investimentos em caça fraudes. A CAER formalizou o processo e adquiriu hidrômetros
durante o ano de 2021, isso contribuirá substancialmente para alavancar ações durante o próximo exercício (2022).
OBS: A CAER não utiliza o sistema FIPLAN, pois possui um programa independente para operação e execução financeira.
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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

123.393,00
Total:

123.393,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada

125.000,00

123.393,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
98,71

Análise da Meta Física:
Nesta ação,: nota-se que a meta realizada ficou multo próxima da prevista para o ano 2021 no PAT. Desta forma consegue-se
acompanhar o crescimento vegetativo, beneficiando ainda diversas famílias no Estado com a disponibilidade de água potável nas suas
residências.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Expansão dos Sistemas de Tratamento e
Distribuição de Água

0

2

Ampliação dos Sistemas de Captação de
Água

125

Foram perfurados no ano de
2021, 23(vinte e três) poços
sendo 9(nove) poços na
capital e 14(quatorze) no
interior.

3

Melhoria nos Sistemas de Abastecimento de
Água

62

Aquisição de 5(cinco)
Medidores, 5(cinco)
Turbidímetro, 10(dez)
PHMETROS, 5(cinco)
Medidores de cloro, 1(um)
condutivímetro de bancada,
1(uma) Autoclave
microprocessada, 20(vinte)
comparadores colorimetricos,
50(cinquenta) cubuetas para
comparador, 34(trinta e
quatro) discos colorimetricos
para determinar PH e cloro,
1(uma) membrana300 GDP,
1(uma) resina MB400, 1(um)
filtro PP10/2 -1M, 1(um) filtro
CB 10/2, 1(um) filtro PP10/2 5M, 82(oitenta e duas) tampas
metálicas, 10(dez) telas de
proteção metálica, construção
de cercas no município do
Bonfim-RR, implantação de
rede de distribuição de água
tratada em Boa Vista-RR,
131(cento e trinta e um))
conjuntos motobomba
submersa de 1.5, 2, 3, 5, 5.5,
7, 7,5, 10, 11 e 20 CV, 2(dois)
transformadores de energia e
melhorias no sistema de
abastecimento no loteamento
do Pedra Pintada em Boa
Vista-RR.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Este projeto foi o que recebeu um maior aporte de recursos. Isso se deu graças as ações de cobranças e combate a inadimplência.
OBS: A CAER não utiliza o sistema FIPLAN, pois possui um programa independente para operação e execução financeira.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:

3243-Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgoto Sanitário
Projeto
20501-Companhia de Águas e Esgotos de Roraima
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Produto:
Unidade de Medida:

Domicílio Atendido
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

109.857,00
Total:

109.857,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada

100.000,00

109.857,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
109,86

Análise da Meta Física:
A meta física para este produto foi altamente satisfatória, pois foi possível desenvolver as ações importantes, resultando assim na
universalização dos serviços e consequentemente no aumento da população atendida com esgoto sanitário. Os investimentos realizados
pelo estado através da SEINF, foram primordiais para o ótimo resultado da meta física realizada.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Melhoria no Sistema de Coleta de Estogo

92

Construção de cerca de
proteção e muro no Parque do
Rio Branco, aquisição de
3(três) conjutos motobombas
submersíveis de 65 e 175
CV,aquisição de 2(dois) Kits
de reparo conjunto
submersíveis de 65 e 175 CV,
aquisição do domínio de lote
de terras em Boa Vista-RR no
Bairro Centro e serviço de
instalação da linha de
recalque e recuperação da
estação elevatória de esgoto
no bairro Brigadeiro em Boa
Vista-RR.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
QUANTO AOS INVESTIMENTOS REALIZADOS NESTA AÇÃO, A CAER SE DETEVE EM APLICAR RECURSOS NA CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO,
MURO E MELHORIAS DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS (E. E. E.) PARQUE DO RIO
BRANCO E CAXANGA, NO MUNICIPIO DE BOA VISTA/ RR.
OBS: A CAER não utiliza o sistema FIPLAN, pois possui um programa próprio e independente para operação e execução financeira.
Ação:

3452-Elaboração, Execução e Gestão de Projetos de Infra-Estrutura em
Saneamento Básico em Áreas Urbanas e Rurais
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

2,00
Total:

2,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
20,00

2,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
10,00
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A meta prevista não foi realizada conforme planejado, por falta de tempo hábil na a tramitação dos documentos referente à contratação
dos serviços, gerando um índice considerado Altamente Deficiente.
No exercício avaliado ocorreram devolução de saldo remanescentes de convênios concluídos e também despesas com pagamento de
reconhecimento de dívidas.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Executar o gerenciamento das obras de
Infraestrutura em Saneamento.

100

GERENCIAMENTO da Obra
de Ampliação do Sistema de
esgotamento sanitário de Boa
Vista - 4° etapa - CR n°
408.68842/2013/MCIDADES/CAIXA ADITIVO.

2

Ampliar o Sistema de água e coleta de
esgotamento Sanitário.

0

Não houve realização de
atividades no período.

4

Devolução de Recursos.

0

Devolução de saldo
remanescente do CR.nº
278.427-16/2008 Conclusão
da obra de manejo de águas
pluviais em pontos críticos
graves de alagamento em Boa
Vista - RR.

5

Devolução de Recursos.

0

Devolução de saldo
remanescente referente a
execução da ampliação do
Sistema de Abastecimento de
Água na sede de
Pacaraima/RR - Convênio nº
399/2011 - PAC/FUNASA

6

Devolução de Recursos.

0

Devolução de saldo
remanescente referente a
conclusão da obra de
Ampliação do Sistema de
Esgotamento Sanitário nas
Sub-bacias Portal do Sol e
Buritis - PAC-2 - Convênio nº
350.86999/2011/MCIDADES/CAIXA.

7

Reconhecer Dívida.

0

Reconhecimento de dívidas
referente a Obra de Ampliação
do Sistema de Esgotamento
Sanitário de Boa Vista - RR 5ª Etapa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
No transcorrer do exercício, houve um volume considerável de suplementação de recursos, bem como, abertura de créditos por superávit
na apuração do balanço, para devolução de saldo remanescentes e ressarcimento de recursos de convênios celebrados com entes da
federação, o que resultou em um índice de 70,01% considerado regular apurado do PPD.
Já os índices do COFD indicaram deficiência, devido à demora na tramitação dos procedimento licitatório, não havendo tempo hábil para
sua execução, prejudicando o desempenho da ação.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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
Atendidos

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2021

Anual

Percentual

29.58

85

50

Apurado
2021

79,66

Data Apuração

31/12/2021

Fórmula: Número
total de
atendimentos a
agricultores /
número total de
agricultores x 100
Fonte: SEAPA

Análise de Indicadores do Programa:
O índice de 79,66 apurado é consequência das ações desenvolvidas neste Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural
(DATER), o qual atendeu 12.745 agricultores familiares no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, de um universo de 16.000
agricultores previstos para serem atendidos no referido ano. Fazendo a análise do percentual do índice constata-se que o número de
atendimentos está abaixo dos objetivos propostos para este Departamento, o que pode trazer prejuízo ao desenvolvimento rural do
Estado, pois deixou-se de prestar orientação técnica, uma das principais atividades do extensionista rural, que está diretamente ligada
tanto ao aumento/melhoria da produção agrícola de Roraima quanto ao aumento da renda familiar dos agricultores e melhoria da saúde
rural. Quando fazemos um comparativo com o ano de 2020, no qual foi obtido um percentual de atendimento de 43,32% (6.499
atendimentos/15.000 produtores x 100), observamos de forma positiva que houve um aumento de 36,34% (79,66% - 43,32%) nos
atendimentos realizados em 2021 em relação ao ano anterior.
Embora o ano de 2021 ainda tenha sido um ano atípico em relação aos atendimentos de ATER devido a continuidade da pandemia de
Covid-19, o DATER conseguiu realizar mais de 79% dos atendimentos propostos/planejados para o corrente ano. Podemos citar que uma
das principais ações para atingirmos esse índice foi o empenho dos Gestores, juntamente com a organização dos Departamentos desta
SEAPA, em focalizar ações, direcionadas e com detalhes de organização, empenhando-se em ações efetiva.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
O índice de 79,66 apurado é consequência das ações desenvolvidas neste Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural
(DATER), o qual atendeu 12.745 agricultores familiares no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, de um universo de 16.000
agricultores previstos para serem atendidos no referido ano. Fazendo a análise do percentual do índice constata-se que o número de
atendimentos está abaixo dos objetivos propostos para este Departamento, o que pode trazer prejuízo ao desenvolvimento rural do
Estado, pois deixou-se de prestar orientação técnica, uma das
principais atividades do extensionista rural, que está diretamente ligada tanto ao aumento/melhoria da produção agrícola de Roraima
quanto ao aumento da renda familiar dos agricultores e melhoria da saúde rural. Quando fazemos um comparativo com o ano de 2020, no
qual foi obtido um percentual de atendimento de 43,32% (6.499 atendimentos/15.000 produtores x 100), observamos de forma positiva que
houve um aumento de 36,34% (79,66% - 43,32%) nos atendimentos realizados em 2021 em relação ao ano anterior. Embora o ano de
2021 ainda tenha sido um ano atípico em relação aos atendimentos de ATER devido a pandemia de Covid-19, o DATER conseguiu
realizar mais de 79% dos atendimentos propostos/planejados para o corrente ano. Podemos citar que uma das principais ações para
atingirmos esse índice foi o empenho dos Gestores, juntamente com a organização dos Departamentos desta SEAPA, em focalizar ações,
direcionadas e com detalhes de organização, empenhando-se em ações efetiva. Observa-se que para um bom desempenho/execução das
metas propostas a esse DATER, é estritamente necessário que o orçamento previsto/aprovado permaneça no próprio Departamento,
mesmo que haja contingenciamento dos recursos, pois dessa forma estará tanto respeitando-se o empenho dos servidores que
participaram da elaboração do planejamento quanto permitindo-se que os serviços ofertados não sejam prestados de forma precária.
Assim sendo, com orçamento estando disponível, esse Departamento conseguirá superar algumas as metas propostas.

Análise da Execução Financeira:
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Análise ao Quadro Detalhado de Despesa ¿ QDD2
Fórmula: Soma do valor empenhado no programa 058/valor atual x 100
PAOE: 2209 ¿ Implementação dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural
46.112,00 X 100 = 5,71%
807.679,00
PAOE: 2283 ¿ Apoio a Produção e Difusão de Tecnologias Agropecuárias
369.739,51 X 100 = 3,99%
9.271.457,81
PAOE: 3387 ¿ Fortalecimento das Unidades de Assistência Técnica e Extensão Rural
321.676,99 X 100 = 40,35%
797.292,00
PAOE: 2382 - Operacionalização do Fundo Especial da Assistência Técnica e Extensão Rural
65.434,85 X 100 = 9,64%
678.518,79
Os outros dois PAOE: 2482 e 2483 - Não houve movimentação financeira no ano de 2021.
Com base nos percentuais de 5,71%, 3,99% e 40,35%, podemos afirmar que mesmo com uma baixa disponibilidade financeira por parte
do Poder Executivo, em função de bloqueios/contingenciamentos dos recursos, o DATER conseguiu utilizar parcialmente o recurso
liberado até 31/12/2021. Como mencionado, a pandemia de Covid-19 foi um dos grandes entraves para a execução do orçamento de
2021, dificultando a canalização de ações a serem desempenhadas. Outro grande entrave para a execução das ações foi a morosidade no
andamento dos processos de compras.
Já o percentual de 9,64% (R$ 65.434,85), apesar de ser baixo frente aos 31,32% (R$ 212.518,79) disponíveis no FUNDATER para a
aquisição de equipamentos e materiais permanentes, teria sido suficiente para realizar o pagamento dos equipamentos de informática
licitados no ano de 2021, caso não tivessem ocorridos alguns entraves. Com a continuidade da pandemia de Covid-19, a realização da
ação 2382 para o ano de 2021 foi prejudicada devido aos seguintes entraves: a morosidade no andamento dos processos de compras no
Poder Executivo, a demora para a entrega de material por parte das empresas, o aumento dos preços no setor de eletrônicos (informática,
som e televisores) no mercado brasileiro e o uso incorreto do CNPJ do Governo de Roraima nos processos de compra. Com os três
primeiros entraves houve a defasagem o valor disponibilizado no FUNDATER para efetuar o pagamento dos alguns equipamentos de
informática licitados, como notebooks, computadores, projetores de slides, o que acabou ocasionando o fracasso no processo de compra,
pois o pedido das empresas para atualização dos preços não foi aceito. Já o entrave relacionado ao CNPJ impossibilita o pagamento de
parte dos itens adquiridos, os 80 pen drives, já que deveria ter sido utilizado o CNPJ do FUNDATER e não o do Governo de Roraima.
Nesse caso, o DEPLAF da SEAPA está providenciando as correções para realizar o pagamento.

Avaliação dos resultados:
Baseado nos percentuais de 5,71%, 3,99% e 40,35% observa-se que nesse programa o DATER não conseguiu cumprir totalmente as
metas/objetivos propostos no PPA 2020-2023, ano base 2021, sendo que um dos principais itens da negativa desse cumprimento foi a
dificuldade administrativa ainda causada pela pandemia de Covid-19, o que ocasionou a realização parcial da programação para o ano
corrente. Essa dificuldade administrativa causou, em parte, um dano aos objetivos propostos para o referido ano. O não cumprimento dos
objetivos propostos para 2021 pode ser refletido sobre o público alvo do DATER, uma vez que deixou-se de atender de forma efetiva e
com qualidade a demanda do agricultor familiar por um aumento da sua produção agrícola e, como consequência, poderá gerar uma
redução ou estagnação na sua renda.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Administrativas

Obtivemos questões de ordem burocrática, relativas à tramitação de doc., análise governamental
dos proc. de diárias e desfalque de pessoal devido a pandemia. Falta de servidores
especializados.

Ambientais

A pandemia atrapalhou a execução das ações, devido a exigência de proximidade com os
agricultores familiares na Implementação dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural.

Auditoria

Não consta.

Financeiras

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

Gerenciais

A falta de capacitação técnica de forma continuada, atrelado à complexidade dos projetos e a
pouca experiência dos analistas nesse tipo de projeto contribuem para atrasos processuais.

Judiciais

Não consta.

Licitatórias

O ano de 2021 foi um ano de entendimento e organização de base, um dos principais entraves foi
a falta de pessoas qualificadas. A falta de uma CPL na und. impossibilita agilidades dos
processos.

Orçamentárias

O orç. do Poder Ex., aprovado o Decreto de contingenciamento restringiu a realização financeira
para execução das metas físicas com previsão orçamentária no exercício de 2021, devido aos
prazos da CPL

Técnicas

Não consta.

Técnicas

Falta de pessoal capacitado em trâmites processuais impossibilita a adequação intelectual e
temporal dos processos.

Outras

Não consta.

Participação Social:
As atividades desempenhadas nesse programa interferem diretamente no público alvo do DATER, pois se o fornecimento dos serviços é
precário, consequentemente, o orçamento familiar dos agricultores poderá ser reduzido ou ficar estagnado devido à falta de orientação
quanto à técnica de produção. Assim, uma boa prestação de serviço resultará em uma maior quantidade de produtos agrícolas, os quais
terão uma melhor qualidade organoléptica, contribuindo para a melhora da saúde da família no campo.
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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:

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

12.745,00
Total:

12.745,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
16.000,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

12.745,00

79,66

Análise da Meta Física:
As metas físicas realizadas nesta ação são resultado da aplicação dos recursos disponibilizados para o ano de 2021. A realização parcial
dessas metas deveu-se as dificuldades administrativas ainda causadas pela pandemia de Covid-19, o que acabou por reduzir a execução
das ações planejadas para o corrente ano. Mesmo não atingindo 100% das ações, foi o empenho dos servidores deste DATER que
possibilitou a prestação de serviços junto aos agricultores do Estado. Em suma, a grande dificuldade encontrada foi a não liberação dos
recursos financeiros do Estado e a não capacitação de servidores da área administrativa, de trâmite processual licitatório, para a
realização das ações.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Assistência Técnica para Agricultura

93.3

11.891 assistências técnicas
Orientação técnica
agropecuária a 11.760
agricultores familiares e apoio
a 30 feiras e exposições em
todo o Estado.

2

Implementação a Formação das Organizações
Sociais para Produtores

.02

2 implementações Orientação
aos agricultores familiares
sobre Associativismo,
cooperativismo, dentre outras
Ações Sociais, e prestar
esclarecimentos para as
Associações no sentido de
regularização e emissão da
RAIS (Relação Anual de
Informações Sociais), que se
encontram com pendências
junto aos órgãos competentes.

3

Levantamento e Identificação do Público Rural

6.63

845 cadastros Cadastramento
socioeconômico de 845
agricultores familiares em todo
o Estado.
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4

Capacitação e Atualização em Tecnologia
Agropecuária

.05

7 capacitações Foram
realizadas 5 capacitações
junto aos técnicos, com os
seguintes assuntos:
Elaboração de projetos de
crédito rural pelas Planilhas do
Banco do Brasil,
Desenvolve RR e Banco da
Amazônia e laudos
necessários; Treinamento
sobre sistema de produção de
cacaueiros com técnicos da
CEPLAC/PA; Treinamento
sobre cultivo de clones de
cacaueiro com técnicos da
CEPLAC/PA; Seminário da
Cidadania Rural; Dia de
Campo sobre a
cultura de melancia e caju; e
Treinamento sobre a
Plataforma SIAPA/Sistema de
Gerencia de Dados da
SEAPA. Também foram
realizados dos 2 intercâmbios
de técnicos do DATER e
agricultores, sendo um ao
Polo Cafeeiro em Rondônia e
o outro à Associação de
Agricultores
Extrativista/ASAEXTRA na
região sul de Roraima.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
PAOE: 2209 Implementação dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural
46.112,00 X 100 = 5,71%
807.679,00
Com base nos percentuais de 5,71% podemos afirmar que mesmo com uma baixa disponibilidade financeira por parte do
Poder Executivo, em função de bloqueios/contingenciamentos dos recursos, o DATER conseguiu utilizar parcialmente o recurso liberado
até
31/12/2021. Como mencionado, a pandemia de Covid-19 foi um dos grandes entraves para a execução do orçamento de 2021,
dificultando a
canalização de ações a serem desempenhadas. Outro grande entrave para a execução das ações foi a morosidade no andamento dos
processos de compra.
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
Unidades Demonstrativas Implantadas
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

35,00
Total:

35,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
90,00

35,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
38,89

Análise da Meta Física:
As meta físicas realizadas nesta ação são resultado da aplicação dos recursos disponibilizados para o ano de 2021. A realização parcial
dessas metas deveu-se ao contingenciamento financeiro causadas pela pandemia de Covid-19, o que dificultou a realização das ações
planejadas. Em suma, parte do executado deveu-se a aplicação de recursos oriundos de convênios

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Implantação de Tecnologia de Produção para
mandiocultura

0

Não realizada.
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2

Fortalecimento da Apicultura

27.78

25 unidades Orientação aos
agricultores familiares em todo
o Estado.

3

Implantação de Tecnologia para Horticultura

0

Não realizada.

4

Implantação de Tecnologia para Fruticultura
no Estado de Roraima

4.44

4 unidades Realização de
reuniões e dias de campo com
participação de técnicos do
DATER e agricultores em todo
o Estado. Também houve a
implantação de 2 unidades
demonstrativas, que são da
cultura do cacau, localizado
na região sul, e do cajueiro, na
região norte de Roraima.

5

Implantação de Tecnologia para Avicultura no
Estado de Roraima.

2.22

2 unidades Aquisição de
equipamentos para atender o
projeto de produção de grãos
em comunidades indígenas do
estado Roraima.

6

Implantação de Tecnologia para Bovinocultura
no Estado de Roraima

7.78

7 unidades Serviços de
Protocolos, Inseminação,
exames dos animais e
avaliação de demais
propriedades e curso de
inseminação artificial no
Estado de Roraima.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
PAOE: 2283 ¿ Apoio a Produção e Difusão de Tecnologias Agropecuárias
369.739,51 X 100 = 3,99%
9.271.457,81
Com base nos percentuais de 3,99% podemos afirmar que mesmo com uma baixa disponibilidade financeira por parte do
Poder Executivo, em função de bloqueios/contingenciamentos dos recursos, o DATER conseguiu utilizar parcialmente o recurso liberado
até
31/12/2021. Como mencionado, a pandemia de Covid-19 foi um dos grandes entraves para a execução do orçamento de 2021,
dificultando a
canalização de ações a serem desempenhadas. Outro grande entrave para a execução das ações foi a morosidade no andamento dos
processos de
compras.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2482-Programa Contínuo de Formação e Qualificação Técnica aos Servidores
Atividade
18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Servidor Qualificado
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
360,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Não houve realização dessa ação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Capacitação e atualização em tecnologia
agropecuárias e prestação de serviços
administrativos

0

Não foi possível realizar
nenhuma atividade presencial
para essa medida devido à
falta de orçamento para
realizar a ação 2482 e a
continuidade da pandemia de
Covid-19.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve movimentação financeira.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2483-Fortalecimento do Acesso ao Crédito
Atividade
18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Crédito Aprovado
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

3.698,00
Total:

3.698,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
80,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

3.698,00

4.622,50

Análise da Meta Física:
Não houve movimentação financeira e/ou orçamentária.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Emissão de DAP

40.92

3.274 unidades Mesmo sem
orçamento para realizar a
ação 2483, além da
continuidade da pandemia de
COVID-19, o DATER
conseguiu emitir 3.274
declarações de aptidão ao
PRONAF (DAP¿s). A ação
2483 tem como meta física
para 2021 um total de 80
unidades (produto: 0381 Crédito Aprovado). Então,
para ter acesso ao crédito
rural é necessário que a DAP
seja emitida.

2

Elaboração de projetos de PRONAF e
FUNDER

530

424 unidades Mesmo sem
orçamento para realizar a
ação 2483, o DATER
conseguiu aprovar 424
projetos de crédito rural com
valor total pago de R$
4.027.963,61.

3

Monitoramento e acompanhamento de
implementação do crédito rural

5

4 unidades Mesmo sem
orçamento para realizar a
ação 2483, o DATER
conseguiu realizar 4
acompanhamentos de
implementação de crédito
rural.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve movimentação financeira.
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
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META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

15,00
Total:

15,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
37,00

15,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
40,54

Análise da Meta Física:
As meta físicas realizadas nesta ação são resultado da aplicação dos recursos disponibilizados para o ano de 2021. A realização parcial
dessas metas deveu-se as dificuldades administrativas ainda causadas pela pandemia de Covid-19, que interferiram na execução do
planejamento, e consequentemente, na realização das ações planejadas para o referido ano. Em suma, parte do executado deveu-se ao
pagamento de diárias.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Construção de Unidades de Assistência
Técnica e Extensão Rural

0

Ação não realizada.

2

Reforma e Ampliação de Unidades de
Assistência e Extensão Rural

0

Ação não realizada.

3

Aparelhamento das Unidades de Assistência
Técnica e Extensão rural

40.54

15 unidades As unidades de
ATER atendidas receberam os
seguintes benefícios:
Treinamento sobre o sistema
de produção de cacaueiros
com técnicos da CEPLAC/PA;
Capacitação sobre
Inseminação Artificial em
Tempo Fixo/IATF, durante o
1° Treinamento do Programa
Mais
Genética Brasil no Estado de
Roraima; Dia de Campo sobre
a cultura de Melancia e Caju;
e Serviços em postos
credenciados para
abastecimento de
combustíveis, mediante uso
de cartão eletrônico ou
magnético e etiqueta com
tecnologia RFID (ou similar);
Serviços em rede de
estabelecimentos
credenciados para
manutenção preventiva e
corretiva de veículos, entre
outros serviços, mediante uso
de cartão eletrônico; e
Aquisição de estações de
trabalho
(desktops), por meio de
participação no IRP 08/2020
do Ministério da Economia.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
PAOE: 3387 ¿ Fortalecimento das Unidades de Assistência Técnica e Extensão Rural
321.676,99 X 100 = 40,35%
797.292,00
Com base nos percentuais de 40,35%, podemos afirmar que mesmo com uma baixa disponibilidade financeira por parte do
Poder Executivo, em função de bloqueios/contingenciamentos dos recursos, o DATER conseguiu utilizar parcialmente o recurso liberado
até
31/12/2021. Como mencionado, a pandemia de Covid-19 foi um dos grandes entraves para a execução do orçamento de 2021,
dificultando a
canalização de ações a serem desempenhadas. Outro grande entrave para a execução das ações foi a morosidade no andamento dos
processos de
compras.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:

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
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Produto:
Unidade de Medida:

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:
Nesta ação, a movimentação financeira e/ou orçamentária será realizada no ano de 2022 devido à morosidade no andamento dos
processos de compras no Poder Executivo, a demora para a entrega de material e para a solicitação da dilação de prazo de entrega por
parte das empresas, o aumento dos preços no setor de eletrônicos no mercado brasileiro e o uso incorreto do CNPJ do Governo de
Roraima na nota fiscal durante os processos de compra. Em suma, parte do valor a ser executado em 2022, relacionado ao ano base
2021, será para efetuar o pagamento de 80 pen drives.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO EM
TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS

0

Ação não realizada devido à
continuidade da pandemia de
COVID-19.

2

APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO
RURAL.

0

80 unidades
As unidades de ATER de todo
o Estado receberão os
seguintes benefícios no ano
de 2022: 80 Pen drives Twist
Preto 64 GB ¿ PD590
(capacidade de
armazenamento de 64 GB,
compatível com Mac OS 9.0 e
superiores/Windows 98 e
superiores, taxa de
transmissão de dados de 3
MB/s para gravação e de 10
MB/s para leitura, conexão
USB 2.0: DC 5V) oriundos de
recursos próprios do
FUNDATER.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Análise ao Quadro Detalhado de Despesa ¿ QDD2
Fórmula: Soma do valor empenhado no programa 058/valor atual x 100
PAOE: 2382 - Operacionalização do Fundo Especial da Assistência Técnica e Extensão Rural
65.434,85 X 100 = 9,64%
678.518,79
Já o percentual de 9,64% (R$ 65.434,85), apesar de ser baixo frente aos 31,32% (R$ 212.518,79) disponíveis no FUNDATER para a
aquisição de equipamentos e materiais permanentes, teria sido suficiente para realizar o pagamento dos equipamentos de informática
licitados no ano de 2021, caso não tivessem ocorridos alguns entraves. Com a continuidade da pandemia de Covid-19, a realização da
ação 2382 para o ano de 2021 foi prejudicada devido aos seguintes entraves: a morosidade no andamento dos processos de compras no
Poder Executivo, a demora para a entrega de material e para a solicitação da dilação de prazo de entrega por parte das empresas, o
aumento dos preços no setor de eletrônicos (informática, som e televisores) no mercado brasileiro e o uso incorreto do CNPJ do Governo
de Roraima na nota fiscal durante os processos de compra. Com os três primeiros entraves houve a defasagem o valor disponibilizado no
FUNDATER para efetuar o pagamento dos alguns equipamentos de informática licitados, como notebooks, computadores, projetores de
slides, tela para projeção de slides, o que acabou ocasionando o fracasso no processo de compra desses itens, pois o pedido das
empresas para atualização dos preços não foi aceito. Já o entrave relacionado ao CNPJ errado utilizado na nota fiscal impossibilita o
pagamento de parte dos itens adquiridos, os 80 pen drives, já que deveria ter sido utilizado o CNPJ do FUNDATER e não o do Governo de
Roraima. Nesse caso, o DEPLAF da SEAPA está providenciando as correções para realizar o pagamento em 2022.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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
2021

Outros

Percentual

.2

3.1

3.1

Apurado
2021

Data Apuração

3,10

21/11/2021

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

Análise de Indicadores do Programa:
O PIB de Roraima atingiu R$ 14,3 bilhões em 2019. Sua participação relativa no PIB brasileiro ficou em 0,193%, maior participação em
toda a série histórica.
O crescimento real da economia do Estado (variação do PIB já descontada a inflação) apresentou um crescimento de 3,8%, o terceiro
maior resultado do país, abaixo apenas de Tocantins (5,2%) e Mato Grosso (4,1%).
A agropecuária foi o setor que apresentou o maior crescimento real, de 4,9%, principalmente por conta do incremento nos grãos. A
indústria por sua vez cresceu 3,4%, estimulada pela elevação na Energia e água, contudo houve uma redução na sua participação no PIB
do Estado. Já os serviços cresceram 3,7% e foi o setor que mais aumentou a sua participação.
O PIB per capita de Roraima ficou em R$ 23,5 mil, apresentando uma queda real de 1,2%, em virtude do fluxo migratório que aumentou
significativamente a nossa população, sem esse impacto teríamos uma elevação de 2,3%.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
CODESAIMA: As providências a serem tomadas para que a ação (2465) do programa seja efetiva, faz-se necessário que os recursos
orçamentários disponíveis sejam compatíveis com os recursos planejados, de forma a possibilitar a execução dos projetos da ação, sem
que seja necessário priorizar programas mais essências para a Companhia. Assim, fica evidenciado que a escassez da disponibilidade dos
recursos comprometeu significativamente o planejamento estratégico da ação.
AFERR/DESENVOLVE: A Desenvolve Roraima está incluída no planejamento de longo prazo do Governo do Estado e, dessa forma,
acreditamos que o Governo, como acionista majoritário, tem atuado e continuará investindo para que esta empresa possa ter as melhores
condições, sejam em instalações físicas, de sistemas e de pessoal, para cumprir com sua missão de gerar desenvolvimento ao Estado.

Análise da Execução Financeira:
SEPLAN: O resultado econômico financeiro não foram integralmente alcançados tendo em vista o atual cenário econômico e financeiro
que inviabilizou a disponibilidade orçamentária, tendo alguns recursos bloqueados durante o exercício de 2021, priorizando as despesas
essenciais para que possa garantir o equilíbrio financeiro das contas.
Em 2021 devido uma análise contábil, constatou-se um montante de R$ 4.656.753,47, referente a uma devolução do Convênio nº
247.544/2007-81 - MTUR, não regularizada no sistema FIPLAN, conforme extrato de janeiro/2013 e comprovante de devolução, desta
forma foi solicitado ao DEPLAF a regularização/devolução deste saldo, porém não houve tempo hábil até o encerramento do exercício
para sanar tais pendências, ficando para concluir em 2022.
CODESAIMA: Verificou-se que os recursos planejados originalmente foram no valor de R$ 280.000,00. Todavia, houve um
contingenciamento no recurso previsto de R$170.00,00, em virtude do Decreto nº 29.840-E de 26 de janeiro de 2021, e uma posterior
anulação no importe de R$ 110.000,00, tendo uma execução financeira nula no exercício financeiro de 2021.
AFERR/DESENVOLVE: Em relação ao planejamento PPD, o programa obteve um resultado 99,75%, considerado ótimo. Esse resultado
pode indicar um equilíbrio entre a previsão e fixação constante na LOA.
Em relação à execução COFD, o resultado foi deficiente, com um percentual de 42% do valor empenhado em relação à dotação final. É
importante salientar que a Desenvolve Roraima possui recursos próprios, provenientes de amortização de empréstimos por parte dos
clientes e ainda, por exigência do Banco Central do Brasil, deve observar limites mínimos de capital realizado e Patrimônio de Referência
(PR) de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Esses valores vêm sendo suplementados anualmente.

Avaliação dos resultados:
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SEPLAN: Apesar de alguns bloqueios orçamentários durante o exercício, os resultados do programa foram satisfatórios, ainda mais pelo
contexto sanitário da pandemia do Covid-19 que impediu o pleno alcance das ações.
CODESAIMA: A ação 2465 - Apoio as Unidades de Produção, Industrialização e Mineração - foi drasticamente comprometida, em
decorrência do contingenciamento e da anulação de recursos para áreas mais essências da unidade orçamentária, tendo um resultado
nulo.
AFERR/DESENVOLVE: O Plano Anual é o Planejamento Operacional de curto prazo e tem importância na orientação das ações a serem
realizadas pela Desenvolve Roraima. A efetividade do programa é satisfatória e o objetivo principal está sendo alcançado, tendo em vista
que créditos foram disponibilizados aos pequenos produtores e autônomos em muitos municípios do Estado.
E por fim, o público alvo está sendo beneficiado com a flexibilização para adquirir os financiamentos, injetando capital em seus negócios,
promovendo o crescimento e sustentabilidade os pequenos empreendedores e consequentemente levando o Estado ao desenvolvimento
e gerando emprego e renda.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

Bloqueio orçamentário durante o exercício

Orçamentárias

CODESAIMA: Devido ao contingenciamento no orçamento tiveram de ser priorizadas algumas
áreas em detrimento de outras mais essenciais desta Companhia.

Judiciais

AFERR:As demandas tributárias impedem que a Desenvolve Roraima obtenha suas certidões
negativas, que são exigidas para firmar convênios com os órgãos federais.

Ambientais

AFERR: Precisamos seguir as leis ambientais e normas do BACEN para liberação de crédito.

Auditoria

AFERR: Precisamos de investimentos tanto em pessoal como em sistemas nas áreas de controles
internos e auditoria.

Gerenciais

AFERR: Algumas gerencias e uma diretoria permaneceram sem nomeação de profissionais,
prejudicando a continuidade do planejamento anual.

Tecnológicas

AFERR: Precisamos investir em tecnologia da informação, tanto em termos de pessoal, como em
termos de hardware e software, de forma a tornar a agência mais eficiente.

Orçamentárias

AFERR: Nossos colaboradores tem menos de 4 anos de experiência, tendo, portanto,
necessidade de treinamento, de forma a reduzir deficiências na execução das atividades.

Administrativas

AFERR: Ainda utilizamos o FIPLAN para empenhar e liquidar, gerando demora na liberação de
créditos.

Financeiras

AFERR: Houve contingenciamento orçamentário e falta recursos para investimento.

Participação Social:
CODESAIMA: A participação do público alvo/sociedade foi nula, devido a não execução da ação (PAOE) 2465.
AFERR/DESENVOLVE: O programa foi efetivo, pois está alinhado aos objetivos estratégicos da Desenvolve Roraima e inserido no
planejamento estratégico do governo. Mesmo com a liberação do orçamento a partir de julho, ainda com as consequências da pandemia
de saúde, e através das ações promovidas pela instituição foi possível, levar desenvolvimento aos setores produtivos e crédito assistido
aos produtores rurais e microempreendedores de todo o Estado.
A conjunção de alguns fatores levou ao bom resultado, 92% da meta prevista, a saber: ações do Agro em Campo para os a agricultura
familiar nos municípios de Boa Vista (região do PA Nova Amazônia), Normandia, Cantá (Região do Vila Félix Pinto), Rorainópolis e
Iracema (Região do Roxinho), projetos para agricultura familiar e indígena, produtores de abacaxi na região do Cantá, crédito referente a
aquisição de caixa-colmeia para apicultores na Associação Setentrional dos Apicultores, Distrito industrial em Boa Vista, entre outras
ações em parceria com instituições governamentais, Setrabes com o programa de Planta Roraima e de valorização da mulher
empreendedora.
Cabe também ressaltar a participação nas ações do Governo do Estado, como o ¿Governo sem parar¿, no qual a Desenvolve Roraima
participou oferecendo atendimento e orientação do microcrédito a empreendedores e ficou entre os cincos melhores atendimentos do
evento.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
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
191

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

Estado de Roraima
15,00

15,00

100,00

Análise da Meta Física:
As metas foram alcançadas direcionanda ao desenvolvimento da atividade turística de forma ordenada nos 15 municípios e comunidades
indígenas, por meio de cursos de condutores locais, modelos de plano de negócios sustentáveis, manipulação de alimentos, produção de
biojóias.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE
REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO BONFIM,
CANTÁ, NORMANDIA, IRACEMA,
PACARAIMA, AMAJARÍ, RORAINOPOLIS,
ALTO ALEGRE, SÃO LUIS, SÃO JOÃO DA
BALIZA, CAROEBE, UIRAMUTÃ, MUCAJAÍ.

71

As ações foram desenvolvidas
de forma exitosa, com
aplicação de cursos de
capacitação nas comunidades
indígenas, cursos de
condutores locais nas regiões
turísticas, oficinas de
sensibilização para os
gestores de turismo nos
municípios, mobilização de
lideranças locais e regionais
por meio dos seminários
estratégicos da demanda
turística, participação nas
feiras internacionais de
promoção turística como
ABAV EXPO, WTM,
FESTURIS, FITA.

2

ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE
ROTEIROS TURÍSTICOS REGIONAIS,
INTEGRADOS, TEMÁTICOS E
SEGMENTADOS.

100

Foram realizadas ações de
fortalecimento de promoção
dos seguimentos prioritários
por meio da celebração da
parceria com a ABEAAssociação Brasileira das
Empresas Áereas.

3

IMPLANTAÇÃO DE ROTEIROS TURÍSTICOS
ETNOTURISMO SUSTENTÁVEL (AMAJARÍ,
UIRAMUTÃ, NORMANDIA, PACARAIMA,
SÃO LUIS, CAROEBE).

100

Foram realizadas ações de
capacitação em comunidades
indígenas e no baixo rio
branco, com cursos voltados
para plano de negócios,
precificação, guiamento e
elaboração de roteiros.

4

IMPLANTAÇÃO CURSOS DE
CAPACITAÇÃO DE CONDUTORES LOCAIS
(AMBIENTES NATURAIS,
CULTURA/FOLCLORE)

100

Foram realizados os cursos de
condutores locais dentro das
comunidades indígenas e nos
municípios.

5

REALIZAÇÃO DA INVENTARIAÇÃO DOS
ATRATIVOS TURÍSTICOS (AMAJARÍ,
MUCAJAÍ, CARACARAÍ, UIRAMUTÃ, SÃO
JOÃO DA BALIZA, SÃO LUIZ, PACARAIMA,
CAROEBE, NORMANDIA).

100

O IVENTUR- Inventário da
Oferta Turística no Estado foi
elaborado em conjunto com os
gestores de cada município.

6

AÇÕES DE INTELIGÊNCIA TURISTÍCA
VISANDO O FOMENTO DAS ATIVIDADES
NOS MUNICÍPIOS TURISTÍCOS DE
RORAIMA

100

Elaboração do Plano de
Retomada do Turismo em
Roraima.

7

AÇÕES VOLTADAS A GESTÃO DE
CRISES,CONFLITOS E MITIGAÇÃO DE
IMPACTOS MULTIMENSIONAIS DO
TURISMO ESTADUAL

100

Aplicabilidade das ações do
Plano de Retomada do
Turismo nos municípios.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A ação não teve sua execução financeira totalmente realizada, tendo em vista os bloqueios orçamentários do exercício 2021
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

183,00
Total:

192

183,00

Estado de Roraima
REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
80,00

183,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
228,75

Análise da Meta Física:
As metas foram alcançadas satisfatoriamente por meio do atendimento de empresas ligadas a setor Industrial e Agroindustrial,
atendimento as necessidades do Distrito Industrial, Assentamento das Empresas no Distrito Industrial do Estado.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Desenvolvimento do Setor Industrial do
Estado De Roraima

129

Empreendedores beneficiados
pelos Beneficios, acentamento
de empresas no Distrito
Industrial (com Doação de
lotes e incentivos);
Leilão de 14 Terrenos no
Distrito Industrial;
3 Títulos entregues em 2021;
180 Cooperados da carvoaria
UNICARVÃO: com aquisição
de de Kits de incineradores
para carvoeiros e tijolos
Iniciada a revitalização do
Distrito Industrial com a
contratação da empresa para
pavimentação.

2

Desenvolvimento do Polo Moveleiro do Estado
de Roraima.

100

Aquisição de kits fornos
beneficiando carvoeiros

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Ao longo de 2021 tivemos um reprogramação financeira e orçamentária nesta ação, tendo em vista a necessidade de alocação dos
recursos para contrapartida do Estado referente ao Convênio com a SUFRAMA para pavimentação do Distrito Industrial, ressaltando que o
recurso foi empenhado integralmente no exercício.
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

176,00
Total:

176,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
220,00

176,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
80,00

Análise da Meta Física:
As metas foram parcialmente alcançadas, tendo em vista que algumas ações não puderam ser realizadas durante o exercício devido as
limitações da pandemia do Covid-19, assim as atividades foram realizadas de forma moderada.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Promoção e Desenvolvimento do Comércio do
Estado de Roraima

0

Não houve execução de
tarefas desta medida devido a
pandemia e disponibilidade de
recurso.
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Estado de Roraima
2

Promoção e Desenvolvimento do Comercio
Exterior

80

Recepção às equipes da
Suframa com a proposta de
criação da Zona de
Desenvolvimento Sustentável
e da Sudam
Participação da reunião do
Conselho de Administração da
Suframa - CAS em Manaus de
24 a 27/08
Realização do evento Investe
Roraima com a participação
das demais Diretorias de
Desenvolvimento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A ação não teve execução financeira, tendo em vista que a maioria do recurso ficou bloqueado durante todo o exercício.
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

4,00
Total:

4,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
7,00

4,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
57,14

Análise da Meta Física:
A meta foi alcançada parcialmente, tendo sido realizado por meio do levantamento de dados agropecuários (grãos e pecuária) e
elaboração de projetos para as seguintes cadeias de produção: piscicultura e açaí.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

APOIO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS
LOCAIS - APL'S

57.14

Levantamento de dados
agropecuários - Grãos (milho,
soja, feijão e arroz)
Levantamento de dados
agropecuários - Pecuária
(bovinocultura de corte)
Elaboração de projetos para a
cadeia de produção da
Piscicultura
Elaboração de projetos para a
cadeia de produção do Açaí

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira não foi alcançada tendo em vista as anulações parciais de dotações para suprir outras necessidades da Setorial e o
bloqueio orçamentário de 98% do recurso previsto.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

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

META FÍSICA
REALIZADA
194
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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:
Tiveram suas metas alcançadas direcionadas à atingir os seus objetivos propostos, no âmbito de todos os munícipios do Estado, incluindo
as comunidades indígenas, por meio de cursos e capacitações relativos a gestão e produção.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

ESTRATÉGIA DO PRODUTO TURÍSTICO

28

Foram realizadas ações de
atendimento ao turista, no
CAT situado no aeroporto,
viagens para diagnosticar
debilidades e identificar as
pessoas envolvidas no turismo
de pesca esportiva com o
intuito de sensibilizar a
comunidade a se cadastrar no
cadastur, ações de promoção
turística visando a captação
de investimentos estruturantes
com publicações em revistas
sobre turismo a nível nacional
e internacional.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Esta ação em 2021 no que tange ao previsto e as reprogramações financeiras e orçamentárias necessárias que foram realizadas no
exercício, alcancou satisfatoriamente seu resultado. Inclusive com a regularização no sistema FIPLAN de devoluções de convênios
realizadas no exercício 2013, que iniciaram em 2021 e terão suas regularizações finalizadas em 2022.
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

4,00
Total:

4,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
2,00

4,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
200,00

Análise da Meta Física:
A meta foi superada em relação a prevista, com a realização e participação de eventos e projetos tais como: BIF (Fórum Brasil de
Investimentos), 1ª e 2ª Edição do Investe Roraima, Elaboração da Pesquisa sobre o Perfil do Investidor.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

195

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS

200

. Captação e tratamento de
informação sobre
Visitantes/Investidores
.Elaboração e aplicação de
questionário de pesquisa com
Visitantes/Investidores
. Organizar a participação no
BIF 2021 - JUNHO/2021
. Realização do Investe
Roraima - Edição Maio/2021
. Realização do Investe
Roraima - Edição
Dezembro/2021
. Elaboração de Proposta:
Produto Produzido em
Roraima

2

ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

100

. Acordos interno com a
Secretaria de Comunicação e
Cerimonial de Governo
. Reunião Técnica com Sefaz
para apreciar proposta de
Incentivo Industrial
. Visita técnica/convite na
Prefeitura de Lethem e Bonfim
para Investe RR
. Reunião de Brainstorming
com Decoex, Deagro e Dics
Produto Produzidos em RR
.Visita técnica ao galpão da
Femicro conhecer produtos
manufaturados
.Reunião técnica com Fórum
das Federações Empresariais
para o Investe RR
.Reunião técnica com
Fier/Fecor/Faerr para
estruturar selo Produto
Produzido em Roraima

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Apesar do alcance das metas físicas, a execução financeira não alcançou resultado satisfatório tendo em vista o bloqueio quase integral
do orçamento previsto, inviabilizando a execução, tendo as ações apoiadas pelos demais departamentos ou sem a necessidade de
dispêndio financeiro.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3565-Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores ¿ Centelha Roraima
Projeto
16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento
Empreendimento Financiado
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:
O Programa Centelha não teve suas metas alcançadas devido alguns fatores ligados a formulação do arranjo da proposta para execução
do programa, assim como pelos entraves administrativos para tratar desta temática. Desta forma a equipe técnica da Secretaria está
readequando a forma de execução do Programa para que o mesmo tenha continuidade em suas ações, na busca pelo aperfeiçoamento e
políticas de incentivos à inovação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Estimular a criação de empreendimentos
inovadores e disseminar a cultura
empreendedora em Roraima

0

Não foram realizadas
atividades desta medida em
virtude da necessidade de
reformulação da proposta para
execução.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O Programa Centelha não teve suas metas alcançadas devido alguns fatores ligados a formulação do arranjo da proposta para execução
do programa, assim como pelos entraves administrativos para tratar desta temática, além da questão do bloqueio orçamentário integral da
ação.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

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

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

346,00
Total:

346,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
375,00

346,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
92,27

Análise da Meta Física:
A efetividade do programa é ótima e satisfatória. Alcançamos 346 empreendimentos financiados em 2021. O objetivo está sendo
alcançado, tendo em vista que a partir de julho de 2021 iniciamos a liberação dos financiamentos. Apesar de não ter atingido a meta, a
instituição tem promovido atendimento e orientação a toda população do Estado, e por conseguinte, o desenvolvimento sustentável aos
microempreendedores.
A fim de minimizar os impactos financeiros causados pela Pandemia do Covid 19 às empresas, a Desenvolve Roraima no seu papel de
instituição financeira do Governo de Roraima, lançou medidas de crédito facilitadoras para os microempreendedores e autônomos.
A Desenvolve Roraima tem buscado melhorar seus processos, torná-los mais céleres, quando for possível, o atendimento para liberação
de crédito, nesse ponto ainda é necessário que seja presencial, pois os clientes precisam assinar diversos documentos.
A instituição participou ativamente de projetos e ações de políticas públicas do Governo do Estado de Roraima, contribuindo assim para o
desenvolvimento sustentável da economia roraimense.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

PESSOAL

87.32

Foram realizados os
pagamentos das obrigações
patronais, vencimentos,
indenizações, restituições
trabalhistas e outras despesas
variáveis.

2

EXTRA PESSOAL

99.85

Foram realizados pagamentos
de diárias, materiais de
consumo, serviços
terceirizados e serviços de
tecnologia da informação.

3

FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DOS
SETORES PRODUTIVOS

92

Foram efetivados, no ano de
2021, 346 contratos de
empréstimo pela Desenvolve
Roraima no valor total de R$
3.046.777,04.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Em relação ao planejamento PPD, a Desenvolve Roraima obteve um resultado ótimo, com um resultado de 92%, muito próximo dos 100%,
portanto. Ou seja, o valor empenhado foi muito próximo do valor da dotação inicial.
Em relação à execução COFD, o resultado foi deficiente, com um percentual de 49,53% do valor empenhado em relação à dotação final. A
dotação final chegou a esse valor de R$ 10 milhões, devido às suplementações por superávit financeiro, advindo de recursos próprios da
instituição, provenientes de amortização de empréstimos por parte dos clientes junto à Desenvolve Roraima. Por exigência do Banco
Central do Brasil, através da Resolução 2.828, em seu Art. 5º ¿As agências de fomento devem observar limites mínimos de capital
realizado e Patrimônio de Referência (PR) de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Dessa forma, a Desenvolve Roraima vem
mantendo, pelo menos, o limite mínimo exigido pelo BACEN.

Ação:

2356-Apoio Financeiro ao Setor Produtivo - FUNDER
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Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

Atividade
16601-Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Roraima
Projeto Apoiado
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

235,00
Total:

235,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
600,00

235,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
39,17

Análise da Meta Física:
A meta foi parcialmente alcançada, tendo em vista que ainda estamos no enfrentamento a pandemia, desta forma as demandas foram
conforme as necessidades e priorizando os produtores enquadrados como mini produtor. Ressaltando que todos os processos de
liberação de crédito foram analisados presencialmente e a disponibilidade financeira ficou na responsabilidade da Desenvolve RR.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

FINANCIAMENTO DO SETOR PRODUTIVO
DO ESTADO DE RORAIMA

39.16

Processos analisados para
liberação de crédito - público
alvo: agricultura familiar dos
seguintes seguimentos:
agricultura, pecuária,
avicultura, irrigação e hortifruti.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira teve que ser reprogramada durante o exercício, apesar de aumentar a disponibilidade orçamentária, não foi possível
alcançar efetivamente a previsão orçamentária e financeira da ação.
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 foi possível o alcance das metas, tendo em vista que orçamento inicial apresentou uma situação de bloqueio total do orçamento.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Avalizamento de Operações de Crédito ao
Setor Produtivo

0

Não houve realização de
atividades físicas e
financeiras.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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Análise da Execução Financeira:
Não foi possível a execução financeira, tendo em vista que o orçamento inicial apresentou uma situação de bloqueio total do orçamento.
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

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:
As metas físicas previstas para esse Departamento não foram plenamente efetivadas devido à reorganização dentro deste setor,
buscando nesse primeiro semestre o atendimento no que concerne aos processos e procedimentos de regularização das áreas no distrito
industrial, bem como a melhoria de condição do empresário devido à publicação do novo Decreto para concessão das áreas, sendo
prestadas as devidas orientações nos atendimentos para apresentação de Projeto Técnico econômico. Ressaltando que a Desenvolve RR
é a instituição responsável por gerenciar a execução das metas.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Financiar os projetos do Setor Industrial do
Estado de Roraima.

0

A não execução se deve a
reestruturação que teve no
Fundo de Desenvolvimento
Industrial, sendo observado
através do Decreto nº 29.758E de 21/12/2020, que
modificou a forma de
regularização dos lotes do
Distrito Industrial e outras
concessões.

2

Subsidiar Financeiramente o Setor Industrial
do Estado de Roraima

0

A não execução se deve a
reestruturação que teve no
Fundo de Desenvolvimento
Industrial, sendo observado
através do Decreto nº 29.758E de 21/12/2020, que
modificou a forma de
regularização dos lotes do
Distrito Industrial e outras
concessões.

3

Apoiar de Forma Estruturante o Setor
Produtivo

0

A não execução se deve a
reestruturação que teve no
Fundo de Desenvolvimento
Industrial, sendo observado
através do Decreto nº 29.758E de 21/12/2020, que
modificou a forma de
regularização dos lotes do
Distrito Industrial e outras
concessões.

4

Fortalecimento das Atividades de Promoção
Industrial e Agroindustrial

0

A não execução se deve a
reestruturação que teve no
Fundo de Desenvolvimento
Industrial, sendo observado
através do Decreto nº 29.758E de 21/12/2020, que
modificou a forma de
regularização dos lotes do
Distrito Industrial e outras
concessões.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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A não execução se deve a reestruturação que teve no Fundo de Desenvolvimento Industrial, sendo observado através do Decreto nº
29.758-E de 21/12/2020, que modificou a forma de regularização dos lotes do Distrito Industrial e outras concessões. Além da Pandemia
da COVID-19, que fez com que as reuniões do Conselho do Fundo de Desenvolvimento Industrial, se reunisse de forma remota.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2465-Apoio as Unidades de Produção, Industrialização e Mineração
Atividade
18501-Companhia de Desenvolvimento de Roraima
Empresa Apoiada
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
12,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
CODESAIMA: A execução da meta foi totalmente comprometida, em virtude da anulação de recursos e do contingenciamento no
orçamento de 2021, o que resultou em aporte deficitário para executar a ação planejada, ficando evidenciado que os dois fatores citados
comprometeram a efetividade da meta.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Apoio ao Desenvolvimento dos Setores
Produtivos no Estado de Roraima

0

nula

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
CODESAIMA: Observa-se que foi apurado um resultado classificado como ALTAMENTE DEFICIENTE no PPD (Planejamento), atingindo
um percentual de 0,00% na execução da programação orçamentária. Já o resultado apurado no COFD (Executado), demonstrou um
percentual também nulo classificado como ALTAMENTE DEFICIENTE para o exercício financeiro de 2021, em razão do Decreto nº 29.840
-E de 26 de janeiro de 2021, o qual limitava o empenho das dotações orçamentárias programadas na Lei Orçamentária Anual,
ocasionando remanejamentos sucessíveis ao longo do exercício financeiro para áreas essências da Companhia.
Em síntese, podemos pontuar os fatores condicionantes que contribuíram para o resultado apurado: a escassez de recursos e o
contingenciamento orçamentária, ocasionando a não efetivação da execução financeira da ação.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

02-Crescimento Sustentável
Finalístico
73-Desenvolvimento e Fortalecimento da Agropecuária
Incentivar modelos agropecuários que busquem a sustentabilidade, geração de emprego e renda, com
foco na melhoria da qualidade de vida da família agrícola.
Produtores rurais
18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
INDICADORES

Descrição

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2021

Produtor Assistido

Anual

Unidade

0

2945

2045

Apurado
2021

1.485,00

Data Apuração

31/12/2021

Fórmula:
Somatório de
Produtores
Assistidos
Fonte:
DEPAG/SEAPA

Análise de Indicadores do Programa:
O DEPAG alcançou um índice de 72,61% dos atendimentos previsto para o exercício de 2021. Os atendimento deu-se em decorrência das
atividades desenvolvidas como a distribuição de calcário para agricultores, auxiliando a na correção do solo e favorecendo o aumento da
produção e, consequentemente, a renda da família, além da melhoria dos produtos. Outra ação positiva foram os repasses de emendas
parlamentares, que contribuiu para alavancar a produção de aves e ovos no Sul do Estado e compra de peças e equipamentos para
auxiliar a produção. Aquisições de Kits Pesca para o fortalecimento do setor pesqueiro no Baixo Rio Branco. Execução do Programa Mais
Pecuária Brasil em parceria com a Conafer, por meio da inseminação artificial para melhoria de rebanho de corte e leiteira. O ano de 2021,
embora tenha sido um ano atípico em relação aos atendimentos das ações devido a Pandemia da Covid-21, o DEPAG conseguiu realizar
mais de setenta por cento (70%) de atendimentos propostos para o ano corrente. Este resultado e bastante satisfatório, considerando a
falta de estrutura para deslocamento e a considerável redução de quantitativo de servidores para atendimento das demandas propostas
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
SEAPA: O de 72,61% dos atendimentos previsto para o exercício de 2021, deu-se em virtude das ações desenvolvidas neste
Departamento de Produção Agropecuária (DEPAG), o qual atendeu 1.485 produtores de 01/01 a 31/12 de 2021, de um universo de 2.045
produtores previsto para serem atendidos no exercício de 2021.O abaixo o índice dos objetivos propostos a este Departamento, traz
prejuízos aos desenvolvimento rural em todo o Estado, pois deixamos de atender demandas de aplicação e orientação técnica a qual está
diretamente ligada ao aumento/melhoria da produção agrícola. Embora o ano de 2021, ainda tenha sido um ano atípico em relação aos
atendimentos devido a pandemia, o DEPAG conseguiu realizar mais de setenta por cento (70%) de atendimentos propostos/planejados
para o ano corrente, podemos citar que uma das principais ações para este índice foi ao empenho do Secretário,juntamente com a
organização dos Departamentos desta SEAPA, em focalizar ações, direcionadas e com detalhes de organização, empenhando-se em
ações efetiva. Notar-se que para um bom desempenho/execução das metas propostas a esse Departamento, é estritamente necessário
que o orçamento previsto/aprovado permaneça no próprio Departamento, mesmo que haja contingenciamento dos recursos, pois dessa
forma estará tanto respeitando-se o empenho dos servidores que participaram da elaboração do planejamento quanto permitindo-se que
os serviços ofertados não sejam prestados de forma precária. Assim sendo, com orçamento estando disponível, esse Departamento
conseguirá superar as metas propostas.
SEPLAN: Maior disponibilidade orçamentária do Programa que possibilite que se tenha recursos para subsidiar as ações previstas para
serem realizadas.

Análise da Execução Financeira:
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Análise ao Quadro Detalhado de Despesa ¿ QDD2*
Fórmula: Soma do valor empenhado no programa 073/valor atual x 100
PAOE: 2208 ¿ Apoio ao Desenvolvimento da Produção Vegetal
217.380,00 X 100 = 6,09%
3.569236,00
PAOE: 2278 ¿ Desenvolvimento de Projetos de Irrigação e Drenagem
66.333,00 X 100 = 0,96%
6.881.000,00
PAOE: 2280 ¿ Apoio ao Desenvolvimento da Produção Animal
1.155.029,39 X 100 = 25,53%
4.523.998,79
PAOE: 3385 ¿ Formulação e Implementação de Projetos de Fortalecimento do Extrativismo
1.500,00 X 100 = 0,68%
219.000,00
PAOE: 3557 ¿ Aparelhamento do Prédio da SEAPA
20.114,30 X 100 = 4,08%
500.000,00
Os outros três PAOE: 2231, 2416 e 3556 - Não houve movimentação financeira no ano de 2021. Com base nestes percentuais de 9,09%,
0,96% e 25,53%, 0,68% e 4,08% podemos afirmar que mesmo com baixa disponibilidade financeira do poder executivo, que resultou no
bloqueio, contingenciamento e remanejamento de recurso, executamos parcialmente o recurso liberado até 31/12/2020. Como
mencionado, a pandemia de Covid-19 foi um dos grandes entraves para a execução do orçamento de 2021, dificultando a canalização de
ações a serem desempenhadas. Outro grande entrave para a execução das ações foi a morosidade no andamento dos processos de
compras, bem como servidores capacitados para execução de processos administrativos.
SEPLAN:A execução do programa não foi satisfatória tendo em vista que aproximadamente 97% dos recursos previstos estiveram
bloqueados durante o exercício.

Avaliação dos resultados:
SEAPA: Baseado nos percentuais 9,09%, 0,96% e 25,53%, 0,68% e 4,08%, observa-se que o Programa não cumpriu totalmente as
metas/objetivos propostos no PPA 2020-2023, ano base 2021, sendo que um dos principais item da negativa deste cumprimento foi a
dificuldade administrativa causada pela pandemia de Covid-19, dificultando assim a realização da programação para o ano corrente.
Essa dificuldade causou, em parte, um dano aos objetivos propostos para o referido ano, pois reflete claramente sobre o público alvo, ou
seja, deixou-se de atender de forma efetiva e com qualidade a demanda do agricultor familiar por um aumento da sua produção agrícola.
SEPLAN: A apesar das restrições orçamentárias do Programa durante o exercício e da situação da Pandemia do Covid-19 que restringiu o
acessoaos agricultores, ainda foi possível o alcance de 230 produtores, representando aproximadamente 16% da meta prevista.
Otimizamos os recursos disponíveis com a realização de Fóruns da Agricultura Familiar, reuniões com produtores e gestoresinstitucionais,
além da realização e participação em eventos e videoconferências relativas a essa temática.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Administrativas

Obtivemos questões/procedimentos relativas à tramitação de documentos, análise governamental
dos processos de diárias e desfalque de pessoal devido a Pandemia. Falta de servidor
especializado.

Ambientais

Saúde Pública afetada pelo covid-19 atrapalhou a execução das ações do programa por conta de
proximidade dos técnicos com os agricultores .

Auditoria

Não consta

Financeiras

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

Gerenciais

A falta de capacitação técnica de forma continuada. atrelado à complexidade dos projetos e a
pouca experiência dos analistas neste tipo de processo contribuem em atrasos processuais.

Judiciais

Não consta

Licitatórias

Um dos principais entraves certamente foi a falta de pessoas qualificadas e a falta de uma CPL na
unidade impossibilita agilidade na tomada de decisões e andamento processuais .

Orçamentárias

O orçamento aprovado no Decreto de contingenciamento restringiu a execução das metas físicas.
Devido a prazos dentro da CPL,houve tbm. a disponibilidade de remanejamentos de orçamento
dentro da secret

Tecnológicas

Não consta

Técnicas

Falta de pessoal capacitado em tramites processuais impossibilita a adequação intelectual e
temporal dos processos.

Outras

Não consta

Orçamentárias

Restrições orçamentárias durante o exercício, com recursos bloqueados.

Outras

Restrições de acesso aos agricultores em virtude da Pandemia do Covid-19

Participação Social:
SEAPA: As atividades desempenhadas neste programa interferem diretamente no nosso público alvo, que são agricultores familiares e
empresarial, proporcionando uma agricultura mais tecnificada, agregando valor ao produto e reduzindo custo de produção.
SEPLAN: Identificação das demandas e necessidades por meio dos Fóruns de Agricultura Familiar, reuniões com produtores e gestores
institucionais.

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:

2447-Gestão da Política Estadual do Agronegócio
Atividade
16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento
Produtor Beneficiado
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

230,00
Total:

230,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1.500,00

230,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
15,33

Análise da Meta Física:
O programa de Desenvolvimento e Fortalecimento da Agropecuária, tem como finalidade incentivar modelos agropecuários de forma
sustentável, gerando emprego e renda, com foco na melhoria da qualidade de vida da agricultura familiar, tem como meta a Gestão da
Política Estadual do Agronegócio, com intuito de beneficiar 1.500 produtores.
Ao longo de 2021 foram realizados Fóruns da Agricultura Familiar, além de reuniões com produtores e gestores institucionais, com objetivo
de fortalecer a atividade produtiva e os setores da agropecuária em Roraima, com alcance de 230 produtores, apesar das restrições
sanitárias de circulação devido a pandemia e também por questões orçamentárias.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Desenvolver e Promover o Setor do
Agronegócio Empresarial

6.6

Levantamento de dados
agrícolas e participação no
Evento Investe RR

2

Incentivar o Associativismo e Cooperativismo

.33

Reunião com as Cooperativas
sobre PNAE e Incentivos
Fiscais

3

Desenvolver e Promover o Setor do
Agronegócio Familiar

8.4

Participação em Fóruns da
Agricultura Familiar/Proposta
de cultivo
protegido/Viabilização de linha
de crédito

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira não atingiu sua totalidade, haja vista o período de pandemia da Covid-19, que restringiu o acesso aos produtores,
além disto quase 97% do orçamento foi bloqueado ao longo do exercício de 2021, possibilitando que apenas 2,46% do orçamento tenha
sido executado.
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

702,00
Total:

702,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1.155,00

702,00
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
60,78
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Análise da Meta Física:
As metas físicas realizadas nesta ação são resultado da aplicação dos recursos disponibilizados para o ano de 2021. A realização parcial
dessas metas deu-se em decorrências das dificuldades administrativas ainda causadas pela pandemia de Covid-19, o que acabou por
reduzir a execução das ações planejadas. Essas ações são voltadas para agricultura orgânica, sistema de integração, apoio a transporte
de insumos e material permanente, atendimento a atividade de produção de grãos, fruticultura, horticultura e suporte a técnicos, compras
de insumos (calcário). Mesmo não atingindo 100% das ações, foi o empenho dos servidores deste DEPAG que possibilitou a prestação de
serviços junto aos agricultores do Estado.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Implantar o plano estadual fluticultura

0

Não houve atividades
realizadas

2

Implantar o plano estadual de grãos

0

Não houve atividades
realizadas.

3

Implantar o plano estadual olericultura

0

Não houve atividades
realizadas.

4

Formantar a agroecologia e produção
organica

0

Não houve atividades
realizadas.

5

Capacitação do corpo técnico

.01

1 Treinamento sobre sistema
de produção de
cacaueiros com técnicos da
CEPLAC/PA.

6

Aquisição de insumos

4.67

Distribuição de 500 toneladas
de calcário para 700
agricultores através de
associações/cooperativas.

7

Análise e Preparo do Solo

0

Não houve atividades
realizadas.

8

Aquisição de ferramentas

1.4

E.P n° 105/2021 - Aquisição
de ferramentas, pneus e
combustível para trator
agrícola, objetivando atender
produtores rurais indígenas do
Município de Uiramutã.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
PAOE: 2208 Apoio ao Desenvolvimento da Produção Vegetal
217.380,00 X 100 = 6,09%
3.569236,00
Com base nestes percentuais de 6,09% podemos afirmar que mesmo com baixa disponibilidade financeira do poder
executivo, que resultou no bloqueio, contingenciamento e remanejamento de recurso, executamos parcialmente o recurso liberado até
31/12/2020. Como
mencionado, a pandemia de Covid-19 foi um dos grandes entraves para a execução do orçamento de 2021, dificultando a canalização de
ações a serem
desempenhadas. Outro grande entrave para a execução das ações foi a morosidade no andamento dos processos de compras, bem como
servidores capacitados para
execução de processos administrativos.
Ação:

2231-Recuperação de Áreas Degradadas e Apoio a Projetos de Sistemas
Agroflorestais
Atividade
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
2,00

0,00

Análise da Meta Física:
204

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Estado de Roraima
Não houve realização dessa ação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Elaboração e execução de projetos

0

Não houve atividades
realizadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve movimentação financeira no ano de 2021.
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

54,00
Total:

54,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
98,00

54,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
55,10

Análise da Meta Física:
Houve o desenvolvimento de projetos de irrigação. A A ação concentrou-se no atendimento de demanda específica, resultando na
aplicação dos recursos disponibilizados para o ano de 2021. A realização parcial dessas metas deu-se ao contingenciamento financeiro
causadas pela pandemia de Covid-19, o que dificultou a realização das ações planejadas.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Estudo de viabilidade técnica e econômica
para implantação de projetos de irrigação e
drenagem

.96

44 pessoas receberam
treinamento prático de
instalação e dimensionamento
de equipamentos de irrigação.
10 pessoas foram
contempladas com a
elaboração de projetos de
revitalização e modernização
do projeto passarão.

2

Ampliação e Adequação de Perímetros
Irrigação

0

Não houve atividades
realizadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
PAOE: 2278 ¿ Desenvolvimento de Projetos de Irrigação e Drenagem
66.333,00 X 100 = 0,96%
6.881.000,00
Com base nestes percentuais de 0,96% podemos afirmar que mesmo com baixa disponibilidade financeira do poder
executivo, que resultou no bloqueio, contingenciamento e remanejamento de recurso, executamos parcialmente o recurso liberado até
31/12/2020. Como
mencionado, a pandemia de Covid-19 foi um dos grandes entraves para a execução do orçamento de 2021, dificultando a canalização de
ações a serem
desempenhadas. Outro grande entrave para a execução das ações foi a morosidade no andamento dos processos de compras, bem como
servidores capacitados para
execução de processos administrativos.
Ação:
Tipo de Ação:

2280-Apoio ao Desenvolvimento da Produção Animal
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

Rorainópolis

42,00
Total:

42,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1.445,00

42,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
2,91

Análise da Meta Física:
Houve apoio a atividade de apicultura, através de ação em nível de agroindústria, ao desenvolvimento de viabilidade para cadeia da
avicultura de Corte e produção de ovos, atendimentos a colônia de pescadores localizados no Baixo Rio Branco com aquisição de Kits de
Pesca. Todas as ações desenvolvidas tem por objetivo incentivar a produção agregando valor ao produto ofertado e comercializando
produtos de melhor qualidade. A realização parcial dessas metas deu-se ao contingenciamento financeiro causadas pela pandemia de
Covid-19, o que dificultou a realização das ações planejadas. Em suma, parte do executado deveu-se a aplicação de recursos oriundo de
Emenda Parlamentar e Emenda Especial.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Apoio e Fortalecimento

100

EP nº063/2021 Repasse de
emenda parlamentar para
incentivar a avicultura de corte
no município de Rorainópolis.

2

Desenvolvimento e Fortalecimento Pisicultura
em Roraima

25

Aquisição de 98 kit´s de
pescas (barco de
alumínio,motores, caixa
térmicas e redes) para apoiar
a pesca na região do baixo rio
branco.

3

Apoio e Fortalecimento da Suinocultura

0

Não houve atividades
realizadas.

4

Apoio e Fortalecimento da Apicultura

0

Não houve atividades
realizadas.

5

Apoio e Fortalecimento da bovinocultura de
corte

.28

Realizado 253 inseminações.
Projeto visa melhorar
geneticamente o rebanho
leiteiro e de corte, através de
IATF, na propriedades de
agricultura familiar e indígena.

6

Apoio e fortalecimento da Bovinocultura de
leite

.25

Realizado 150 inseminações.
Projeto visa melhorar
geneticamente o rebanho
leiteiro e de corte, através de
IATF, na propriedades de
agricultura familiar e indígena.

7

Apoio e fortalecimento da Ovinocultura

0

Não houve atividades
realizadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
PAOE: 2280 ¿ Apoio ao Desenvolvimento da Produção Animal
1.155.029,39 X 100 = 25,53%
4.523.998,79
Com base nestes percentuais de 25,53%, podemos afirmar que mesmo com baixa disponibilidade financeira do poder
executivo, que resultou no bloqueio, contingenciamento e remanejamento de recurso, executamos parcialmente o recurso liberado até
31/12/2020. Como
mencionado, a pandemia de Covid-19 foi um dos grandes entraves para a execução do orçamento de 2021, dificultando a canalização de
ações a serem
desempenhadas. Outro grande entrave para a execução das ações foi a morosidade no andamento dos processos de compras, bem como
servidores capacitados para
execução de processos administrativos.
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

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 atendimento
Nesta ação, não houve movimentação
financeira e/ou orçamentária.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Reforma do prédio da SEAPA

0

Não houve atividades
realizadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve movimentação financeira no ano de 2021.
Ação:

3385-Formulação e Implantação de Projetos de Fortalecimento do
Extrativismo
Projeto
18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Produtor Assistido
Pessoa

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

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 realização parcial dessas metas deveu-se ao contingenciamento financeiro causadas pela pandemia de Covid-19, o que dificultou a
realização das ações planejadas, bem como falta de mão de obra e estrutura de veículo para o Departamento.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Elaboração e Execução de projetos

.68

Visita a produtores
interessados em explorar açaí
e cacau nativo

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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PAOE: 3385 ¿ Formulação e Implementação de Projetos de Fortalecimento do Extrativismo
1.500,00 X 100 = 0,68%
219.000,00
Com base nestes percentuais de 0,68% e podemos afirmar que mesmo com baixa disponibilidade financeira do poder
executivo, que resultou no bloqueio, contingenciamento e remanejamento de recurso, executamos parcialmente o recurso liberado até
31/12/2020. Como
mencionado, a pandemia de Covid-19 foi um dos grandes entraves para a execução do orçamento de 2021, dificultando a canalização de
ações a serem
desempenhadas. Outro grande entrave para a execução das ações foi a morosidade no andamento dos processos de compras, bem como
servidores capacitados para
execução de processos administrativos.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3556-Ampliação do Prédio da SEAPA
Projeto
18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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:
Não houve realização dessa ação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Ampliação do prédio da SEAPA

0

Não houve atividades
realizadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve movimentação financeira no ano de 2021.

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

3557-Aparelhamento do Prédio da SEAPA
Projeto
18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Unidade Aparelhada
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
1,00

10,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
1.000,00

Análise da Meta Física:
A realização parcial dessas metas deveu-se a morosidade dos trâmites licitatórios administrativos, seguida da dificuldade de corpo técnico
qualificado dentro do Departamento para acompanhamento de processos outro item prejudicial foram causadas pela pandemia de Covid19, o que dificultou a realização das ações planejadas.
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ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Aparelhamento do prédio da SEAPA.

4.08

Aquisição de 18 armário
baixo, 29 mesas em L e 30
mesas para escritório.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
PAOE: 3557 ¿ Aparelhamento do Prédio da SEAPA
20.114,30 X 100 = 4,08%
500.000,00
Com base nestes percentuais de 4,08% podemos afirmar que mesmo com baixa disponibilidade financeira do poder
executivo, que resultou no bloqueio, contingenciamento e remanejamento de recurso, executamos parcialmente o recurso liberado até
31/12/2020. Como
mencionado, a pandemia de Covid-19 foi um dos grandes entraves para a execução do orçamento de 2021, dificultando a canalização de
ações a serem
desempenhadas. Outro grande entrave para a execução das ações foi a morosidade no andamento dos processos de compras, bem como
servidores capacitados para
execução de processos administrativos.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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 Mantida

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2021

Apurado
2021

Data Apuração

Anual

Percentual

75

92.31

90

6,51

31/12/2021

Anual

Percentual

50

65.31

90

0,57

31/12/2021

Fórmula:
Extensão de
Malha Viária
Mantida/Extensão
total da Malha
Viária X 100
Fonte: SEINF
Taxa de Malha
Viária Ampliada
Fórmula:
Extensão da
malha viária
ampliada /
extensão total da
malha viária X 100
Fonte: SEINF

Análise de Indicadores do Programa:
O Índice apurado é relacionado somente à Malha Viária ampliada e Mantida.
Além de ampliação e manutenção de malha viária, no Programa existe também Construção e recuperação de Pontes que são mensuradas
em metros e Ampliação e Construção de Prédios Públicos, que são mensurados em unidade. A fórmula atual para apuração dos
indicadores do Programa são voltadas somente para a malha viária, razão pela qual o índice apurado ficou ficou muito abaixo do previsto
para o período.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Existem no Programa Ações com unidade de medida em Unidade; quilômetro e metro, e isso dificulta a mensuração dos dados para
aferição dos indicadores. Propõe-se a adequação ou inclusão dessas unidade de medidas.

Análise da Execução Financeira:
Dos Programas que compõem o quadro orçamentário da SEINF, o Programa de Infraestrutura do Sistema Viário é o que agrega o maior
número de Ações. Além da dotação proposta inicialmente, o Programa recebeu reforço orçamentário oriundos de remanejamento dentro
da própria unidade e de abertura de crédito por superávit financeiro na apuração do balanço, equivalente a aproximadamente 48,85% da
dotação inicial.
É um Programa que demonstra bom desempenho, com resultados satisfatórios. Da dotação orçamentária final, que compreende a dotação
inicial mais o reforço orçamentário, a execução foi em torno de 74,56%, considerando-se assim, que os objetivos do Programa foram
alcançados.

Avaliação dos resultados:
Considerando o objetivo do Programa para o qual foi proposto e a quantidade de Ações que o compõem, pode-se dizer que o Programa
apresentou bom desempenho, com resultados satisfatórios, alcançando uma boa efetividade.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

O Programa possui muitas Ações e a disponibilidade orçamentária não cobre todas as demandas.

Participação Social:
Indicações parlamentárias, reunião com representantes de Associações.

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:

2221-Manutenção de Terminais Rodoviários
Atividade
21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
Terminal Mantido
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:
No exercício em questão foi planejado recursos para atender Manutenção de Terminais Rodoviários, porém houve a necessidade de
remanejamento para atender a ação 3450, ocasionando um índice Altamente Deficiente.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Contratação de empresa para limpeza e
conservação de Terminais Rodoviários.

0

Não houve execução.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Devido a necessidade de realocação do recurso, não houve execução, razão pelo qual a ação apresentou o índice Altamente Deficiente.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2222-Pavimentação de Rodovias Federais
Atividade
21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
Rodovia Federal 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:
Não houve execução da Meta Física.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Pavimentar Rodovias Federais.

0

Não houve atividades
realizadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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Análise da Execução Financeira:
No exercício em análise não houve Execução Financeira da Ação.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2223-Manutenção de Rodovias Federais
Atividade
21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
Rodovia Federal Mantida
Quilômetro

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

20,00
Total:

20,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
22,50

20,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
88,89

Análise da Meta Física:
No exercício em análise as metas foram previstas de acordo com as necessidade dentro da ação. A ação 2223 atende Manutenção de
Rodovias Federais, por se tratar de Rodovias Federais, os recursos são provenientes de convênios celebrados com entes da federação,
em 2021 foram necessários aberturas de créditos por superávit na apuração do balanço para atender as necessidades de outros
Convênios ainda vigentes.
Apesar da Meta Física executada não está em consonância com a meta física prevista, a ação teve um bom desempenho, aumentando a
trafegabilidade e a capacidade de escoamento de produção, promovendo o desenvolvimento do Estado.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Manter as Rodovias Federais em bom estado
de trafegabilidade.

12.2

TC N° 970/2010 - DNIT
Restauração da BR-174/RR
LOTE 2.1, Trecho: Div.
AM/RR, Fronteira
Brasil/Venezuela; Subtrecho:
Entronc. RR-321 (Rio
Cauamé), Entroc. RR-400,
(Acesso a Pedra Pintada);
Segmento: Km 512,10 ao Km
631,5; Extensão: 119,40 Km,
no município de Boa Vista e
Amajarí/RR.

2

Ressarcimento de Recursos.

0

Devolução do saldo
remanescente - Serviços de
Restauração na BR-210 - Lote
-1.5 (Trecho:Div. PA/RR Entr. BR-174 a RR-170, Novo
Paraíso, Subtrecho: S. J. da
Baliza, Entr. BR-174 a RR170, Novo Paraíso, Segmento:
KM 113,00 - KM 178,50,
extensão:65,50 KM- CV nº
773/2009 - PAC/FUNASA

3

Manter as Rodovias Federais em bom estado
de trafegabilidade.

5.34

TC N°864/2009
Restauração da BR -174 LOTE 1.3, Trecho: Div.
Fronteira Brasil/Venezuela,
Subtrecho: Igarapé Seabra X
Igarapé Caleffi; segmento: km
182,58; km 281,65; Extensão:
99,06km.

4

Manter as Rodovias Federais em bom estado
de trafegabilidade.

1.24

TC N°863/2009
Restauração da BR-174/RR Lote 1.2 - Trecho: Div. AM/RR
- Fronteira Brasil/Venezuela;
Subtrecho: Igarapé Seabra;
Segmento:Km 102,89 - km
182,58; extensão: 79,69km.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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Na Análise Orçamentária e Financeira da Ação, apesar do volume expressivo de abertura de créditos por superávit na apuração do
balanço, o PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial) atingiu um índice de 112,27% considerado Bom, mostrando-se eficiente no seu
planejamento.
Por se tratar de recursos gerados por meio de convênios firmados entre os Governos Federal e Estadual. Os convênios passam por
trâmites minuciosos e os recursos são liberados parceladamente, dificultando sua execução, atingindo um índice de 69,29% considerado
Regular no COFD, comprometendo assim sua eficácia.
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

3,00
Total:

3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
6,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
3,00

50,00

Análise da Meta Física:
Apesar do baixo índice (informado na régua de parâmetro), pode-se considerar que a meta física teve uma boa realização, uma vez que
alcançou 50% do previsto.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Executar a supervisão das obras de
Restauração de rodovias federais.

2.92

TC N° 839/2009
Supervisão dos serviços de
restauração da pavimentação
e aumento de capacidade da
BR 174/RR Lote I, Trecho- Div
AM/RR Fronteira
Brasil/Venezuela sub trecho:
AM/RR - Caracaraí.

2

Elaborar Projetos Executivos para obras de
Infraestrutura.

17.46

Elaboração de peças técnicas
e gráficas necessárias e
indispensáveis à execução de
obras públicas com tipologias
e complexidades variadas e
outras atividades correlatas,
por unidades de medidas (m,
m²), conforme especificações
técnicas, unidades e
quantidades definidas e
classificadas como serviços
comuns de engenharia civil,
engenharia especializada e
consultoria, em Adesão à
ARP nº 023/2020 (1347661),
oriunda da Concorrência nº
002/2020, do Convênio
Intermunicipal Multifinalitário
da Área Mineira da SUDENE
do Estado de Minas Gerais.

3

Executar a supervisão das obras de
Restauração de rodovias federais.

42.74

TC N° 839/ 2009
Supervisão da obra de
restauração da rodovia federal
BR-174/RR - LOTE 2., Trecho:
Div. AM/RR ¿ Fronteira
Brasil/Venezuela; Subtrecho:
Boa Vista - Entronc. RR-400
(Acesso a Pedra Pintada);
Segmento: Km 505,10 ao Km
631,5; Extensão: 126,40 Km,
no município de Boa Vista e
Amajarí/RR.

4

Reconhecer Dívida.

100

Elaboração de Estudos e
Projetos da BR-174 e BR-210
¿ Lotes I e II.
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Análise da Execução Financeira:
Na análise da Execução Financeira, embora a realização das metas físicas tenham ficado abaixo do previsto, o índice de 95,30% apurado
do PPD e 94,60% apurado no COFD foi considerado ótimo. Isso se deu em função do Reconhecimento de dívida pago no presente
exercício, ou seja, a relação Dotação Orçamentária X Realização foi satisfatório, mas não reflete no desempenho da Ação, haja vista não
ter alcançado a realização das metas previstas.
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

Bonfim

1,00

Estado

619,00
Total:

620,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
420,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

620,00

147,62

Análise da Meta Física:
Em 2021, foram previstos 420 quilômetros para manutenção de estradas vicinais, porém no transcorrer do exercício, as fortes chuvas
causaram danos na infraestrutura, ocasionando interrupções dos tráfego de bens e passageiros, diante disto, o Governo do Estado
declarou situação de emergência através do Decreto n° 30.352-E de 07 de junho de 2021, com a finalidade de promover ações de
prevenção, reabilitação e reconstrução da Malha Viária.
Devido as necessidades enfrentadas pelo Estado, houve realocação de recursos, bem como suplementações, para complementar a
execução das metas, ocasionando um índice de 147,62% (informado na régua de parâmetro).

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Assegurar as estradas vicinais em bom estado
de trafegabilidade.

100

ADITIVO
Serviços emergenciais
manutenção de terraplenagem
de obras de arte corrente, com
utilização de
máquinas/equipamentos,
incluindo mão de obra, por um
período de 6 meses, visando
dar trafegabilidade em
rodovias vicinais do município
de Uiramutã/RR.

2

Assegurar as estradas vicinais em bom estado
de trafegabilidade.

44.86

Recuperação, Terraplenagem
e Obras de Arte Corrente nas
Rodovias Vicinais 04 (RPO251) E 31 (RPO-275), com
extensão total de 31,00 Km,
localizada no município de
Rorainópolis-RR.

3

Assegurar as estradas vicinais em bom estado
de trafegabilidade.

19.34

Recuperação, terraplenagem
e obra de arte corrente nas
Rodovias Vicinais 02 (CTA258) e 02 Picadão (CTA-365),
com extensão total de 41,55
Km, localizadas no Município
de Cantá-RR.

4

Assegurar as estradas vicinais em bom estado
de trafegabilidade.

40.78

Recuperação, terraplenagem
e melhorias em obras de arte
corrente nas Rodovias RR343 e RR-342, com extensão
total de 120,20 km,
localizadas nos municípios de
Alto Alegre e Amajarí-RR.

5

Assegurar as estradas vicinais em bom estado
de trafegabilidade.

32.8

Recuperação, terraplenagem
e obra de arte corrente nas
Rodovia vicinais 03 (CAI-386)
e 06 (CAI-384), com extensão
total de 16,10 KM, localizada
no município de CaracaraíRR.
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6

Assegurar as estradas vicinais em bom estado
de trafegabilidade.

40.73

Recuperação, terraplenagem
e obras de arte corrente nas
rodovias vicinais 01 RPO-030,
02 RPO-378, TRAIRI RPO368, 03 RPO-252, 06 RPO237, 09 RPO-255, 13 RPO261 E 19 RPO-254 com
extensão total de 142,62 km,
localizada no município de
Rorainópolis - RR.

7

Assegurar as estradas vicinais em bom estado
de trafegabilidade.

100

Recuperação e
Terraplenagem da Rodovia
Vicinal Guarani (ALG-145),
com extensão total de
27,50km, localizada no
Município de Alto Alegre.

8

Assegurar as estradas vicinais em bom estado
de trafegabilidade.

19.85

Manutenção de rodovias
vicinais no Município de Alto
Alegre - Lote I.

9

Assegurar as estradas vicinais em bom estado
de trafegabilidade.

2.78

Manutenção de rodovias
vicinais no Município de
Amajari - Lote II.

10

Assegurar as estradas vicinais em bom estado
de trafegabilidade.

18.06

Manutenção de rodovias
vicinais no Município de Boa
Vista - Lote III.

11

Assegurar as estradas vicinais em bom estado
de trafegabilidade.

14.37

Manutenção de rodovias
vicinais no Município de
Bonfim - Lote IV

12

Assegurar as estradas vicinais em bom estado
de trafegabilidade.

14.42

Manutenção de rodovias
vicinais no Município de Cantá
- Lote V.

13

Assegurar as estradas vicinais em bom estado
de trafegabilidade.

14

Manutenção de rodovias
vicinais no Município de
Caracaraí - Lote VI.

14

Assegurar as estradas vicinais em bom estado
de trafegabilidade.

14.55

Manutenção de rodovias
vicinais no Município de
Caroebe - Lote VII.

15

Assegurar as estradas vicinais em bom estado
de trafegabilidade.

25.21

Manutenção de rodovias
vicinais no Município de
Iracema - Lote VIII.

16

Assegurar as estradas vicinais em bom estado
de trafegabilidade.

11.68

Manutenção de rodovias
vicinais no Município de
Mucajaí - Lote IX.

17

Assegurar as estradas vicinais em bom estado
de trafegabilidade.

10.5

Manutenção de rodovias
vicinais no Município de
Normandia - Lote X.

18

Assegurar as estradas vicinais em bom estado
de trafegabilidade.

7.56

Manutenção de rodovias
vicinais no Município de
Pacaraima - Lote XI.

19

Assegurar as estradas vicinais em bom estado
de trafegabilidade.

6.64

Manutenção de rodovias
vicinais no Município de
Rorainópolis Lote XII.

20

Assegurar as estradas vicinais em bom estado
de trafegabilidade.

13.86

Manutenção de rodovias
vicinais no Município de São
João da Baliza - Lote XIII.

21

Assegurar as estradas vicinais em bom estado
de trafegabilidade.

13.43

Manutenção de rodovias
vicinais no Município São Luiz
do Anauá - Lote XIV.

22

Assegurar as estradas vicinais em bom estado
de trafegabilidade.

6.88

Manutenção de rodovias
vicinais no Município de
Uiramutã Lote XV.

23

Transferência à Municípios.

20

CONVÊNIO Nº
05/21/GER/SEINF/ BONFIM
Recuperação de estradas
vicinais no município de
Bonfim - RR.

24

Transferência à Municípios.

20

CONVÊNIO Nº
18/21/GER/SEINF/ BONFIM
Recuperação de Estradas
Vicinais no município de
Bonfim - RR.

25

Transferência à Municípios.

100

CONVÊNIO Nº
18/20/GER/SEINF/ BONFIM
Recuperação e Manutenção
de estradas vicinais no
Município de Bonfim - RR ADITIVO.

26

Transferência à Municípios.

20

CONVÊNIO Nº
23/21/GER/SEINF/AMAJARÍ
Recuperação de Estradas
Vicinais no município de
Amajarí - RR.
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Análise da Execução Financeira:
Diante das precariedades da Infraestrutura de transportes, causadas pelas fortes chuvas e com a finalidade de promover melhor o
Desenvolvimento do Estado. O Governo lançou por meio da SEINF, o Programa Aqui tem Obra.
Um programa de obras e investimentos voltados na segurança e na qualidade das rodovias e vicinais, aumentando a trafegabilidade e a
capacidade de escoamento de produção, promovendo o desenvolvimento e ao bem estar da população.
O executivo estadual em união com a bancada de deputados estaduais, e suas emendas, firmaram parcerias com as prefeituras dos
municípios, através de celebrações de convênios. Com isso a ação foi contemplada com um volume expressivo de suplementações e
remanejamentos, bem como, abertura de créditos por superávit na apuração do balanço. Gerando um índice e 181,94%, considerado
Altamente Deficiente apurado no PPD (planejamento).
No que tange a execução financeira, o resultado do COFD foi considerado Ótimo, por ter sido possível executar boa parte do montante
empenhado.

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

573,00
Total:

573,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
992,00

573,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
57,76

Análise da Meta Física:
Por questões administrativas na tramitação dos processos, não houve tempo hábil para execução das metas físicas, resultando em um
índice Deficiente, (informado na régua de parâmetro).

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Manter as Pontes em bom estado de
trafegabilidade.

100

Manutenção de pontes de
madeira nos municípios,
sendo: Lote I - Alto Alegre,
Boa Vista, Iracema e Mucajaí;
Lote II - Amajari, Bonfim,
Cantá, Normandia, Pacaraima
e Uiramutã; Lote III Caracaraí, Caroebe,
Rorainópolis, São João da
Baliza e São Luiz do Anauá.
ADITIVO - LOTE 3

2

Manter as Pontes em bom estado de
trafegabilidade.

11.27

Manutenção de pontes de
madeira em rodovias vicinais
no Município de Alto Alegre Lote I.

3

Manter as Pontes em bom estado de
trafegabilidade.

1.92

Manutenção de pontes de
madeira em rodovias vicinais
no Município de Amajarí - Lote
II.

4

Manter as Pontes em bom estado de
trafegabilidade.

7.63

Manutenção de pontes de
madeira em rodovias vicinais
no Município de Boa Vista
Lote III.

5

Manter as Pontes em bom estado de
trafegabilidade.

7.47

Manutenção de pontes de
madeira em rodovias vicinais
no Município de Bonfim - Lote
IV.

6

Manter as Pontes em bom estado de
trafegabilidade.

7.51

Manutenção de pontes de
madeira em rodovias vicinais
no Município de Cantá - Lote
V.
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7

Manter as Pontes em bom estado de
trafegabilidade.

11.71

Manutenção de pontes de
madeira em rodovias vicinais
no Município de Caracaraí Lote VI.

8

Manter as Pontes em bom estado de
trafegabilidade.

1.34

Manutenção de pontes de
madeira em rodovias vicinais
no Município de Caroebe Lote VII.

9

Manter as Pontes em bom estado de
trafegabilidade.

6.01

Manutenção de pontes de
madeira em rodovias vicinais
no Município de Iracema Lote VIII.

10

Manter as Pontes em bom estado de
trafegabilidade.

4.33

Manutenção de pontes de
madeira em rodovias vicinais
no Município de Normandia Lote X.

11

Manter as Pontes em bom estado de
trafegabilidade

8.04

Manutenção de pontes de
madeira em rodovias vicinais
no Município de São João da
Baliza Lote XIII.

12

Manter as Pontes em bom estado de
trafegabilidade

17.71

Manutenção de pontes de
madeira em rodovias vicinais
no Município de São Luiz do
Anauá Lote XIV.

13

Manter as Pontes em bom estado de
trafegabilidade

19.67

Manutenção de pontes de
madeira em rodovias vicinais
no Município de Uiramutã Lote XV.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Para promover mais trafegabilidade, segurança e capacidade de escoamento de produção, trazendo mais desenvolvimento ao Estado. A
ação 2227, foi umas das ações contempladas com um volume expressivo de suplementações e remanejamentos, gerando um índice e
260,52%, considerado Altamente Deficiente apurado no PPD (planejamento).
Apesar da meta física ficar abaixo do previsto. De acordo com COFD a Ação alcançou um índice totalmente satisfatório, mostrando
eficácia no Empenhamento do recursos.

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

61,00
Total:

61,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
13,50

61,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
451,85

Análise da Meta Física:
A Ação apresentou uma execução de metas acima da programação inicial prevista em razão de ajuste feitos nas obras e serviços
programados inicialmente, o que proporcionou o aumento das metas executadas.

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.

6.88

Recuperação, terraplenagem
e melhoria em obra de arte
corrente na Rodovia RR-207,
com extensão total de
106,50Km, localizada nos
municípios de Cantá e
Bonfim/RR.
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2

Recuperar e manter Rodovias Estaduais, de
forma a permitir o bom estado da malha viária
do Estado.

8.53

Manutenção
(conservação/recuperação) de
sinalização viária horizontal,
vertical e implantação de
dispositivos de segurança com
fornecimento de material nas
rodovias estaduais e vicinais
pavimentadas, distrito
industrial e pontos turísticos
no estado de Roraima,
mediante licitação na
modalidade Pregão Presencial
sob Sistema de Registro de
Preços.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A programação orçamentária para o exercício em análise guardou consonância com as metas físicas previstas, porém, por força do
Decreto nº 29.840-E que limitou a realização de despesas nas fontes de recursos do tesouro estadual, aproximadamente 73,48% dos
recursos previstos na Ação foram realocados para atender demandas prioritárias surgidas no decorrer do exercício, ocasionando o
resultado Altamente Deficiente apresentado na régua de parâmetro, na apuração do PPD - Relação entre empenho e dotação inicial.
Já a execução teve um bom resultado, pois o saldo restante da Ação, após o remanejamento, foi executado em torno de 88,66%,
conforme observado na régua de parâmetro.

Ação:

2229-Pavimentação de Rodovias Estaduais

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

Atividade
21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
Rodovia Estadual Pavimentada
Quilômetro

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

6,00
Total:

6,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
46,00

6,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
13,04

Análise da Meta Física:
Foram previstos recursos orçamentários suficientes para que fossem executadas as ações pactuadas, porém, os procedimentos licitatórios
não foram concluídos em tempo hábil para a contratação das despesas.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Pavimentar Rodovias Estaduais.

19.69

Pavimentação na Rodovia RR
-342, Lote I, com extensão
total de 28,00 KM, no
município de Boa Vista-RR ADITIVO.

2

Pavimentar Rodovias Estaduais.

3.86

Pavimentação na rodovia RR342, Lote 02, com extensão
total de 18,03 km, localizada
no município de Alto Alegre RR.

3

Ressarcimento de Recursos.

0

Regularização contábil
referente ao ressarcimento de
recursos financeiros utilizados
em desacordo com os
programas de trabalho
aprovado pelo Ministério da
Infraestrutura, para aplicação
de recurso oriundos da CIDE
conforme Termo de Ajuste de
Conduta TAC nº 01/2019
(3378271), firmado com o
Ministério da Infraestrutura,
referente as parcelas 16ª a
24ª do exercício de 2021.
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4

Reconhecer Dívida.

100

Implantação de pavimentação
da rodovia vicinal Tronco
Paredão, LOTE I - trecho: RR205 Paredão (vicinal
Reislândia) segmento: Estaca
0 x Estaca 1518 - extensão
30,36km, no município de Alto
Alegre-RR.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O índice altamente deficiente apurado na régua de parâmetro da relação Dotação Inicial e Empenhado, deu-se em razão dos
procedimentos licitatórios não terem sido concluídos em tempo hábil para a contratação das despesas. Outro fato que contribuiu para esse
resultado, foi que cerca de 70,62% da dotação inicial eram oriundos de convênios com entes federativos, que não foram empenhados no
exercício.
A execução também não aparece satisfatória na apuração do COFD - relação entre Empenhado e Dotação final, com um índice altamente
deficiente. Isso ocorreu em razão do grande volume de recursos orçamentários provenientes de convênios com entes federativos que não
foram empenhados, gerando um volume expressivo de saldo final.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:

2371-Reforma de Terminais Rodoviários
Atividade
21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

Produto:
Unidade de Medida:

Terminal Reformado
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 apresentado com relação a execução da Meta Física, deu-se em razão da necessidade de remanejamento
dos recursos para complementar despesas surgidas no decorrer do exercício, o recurso foi canalizado para ação 3450.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Reestruturar Terminais Rodoviários no Interior
do Estado.

0

Não houve execução da
medida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve execução da Ação. Os recursos inicialmente alocados foram remanejados para atendimento de outras metas em razão das
necessidades surgidas no decorrer do exercício.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2440-Implantação e Gestão de Aeródromos
Atividade
21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
Unidade Gerenciada
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

0,00
Total:
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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:
No exercício analisado a meta física dentro desta ação não foi executada em razão da necessidade de realocação parcial dos recursos
para atender a ação 3450, bem como, contingenciamento de parte da programação de despesa prevista na Lei Orçamentária em função
da insuficiência de receitas.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Implantar Aeródromo no Interior do Estado.

0

Não houve execução da
medida dentro da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Com relação a Análise da Execução Financeira, houve a necessidade de remanejamento parcial dos recursos, quanto ao restante do
recurso não foi possível sua execução, em razão do Decreto de contingenciamento nº 29.840-E, de 26 de janeiro de 2021 que dispõe
sobre a limitação de empenho das dotações orçamentárias programadas na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de
2021, ocasionando assim um índice Altamente Deficiente.
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

6,00
Total:

6,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
29,00

6,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
20,69

Análise da Meta Física:
A meta física ficou abaixo do previsto resultando em um índice Altamente Deficiente. Esse fato se deu em razão de que alguns 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

Implantação e Gestão de Aeródromos

0

A descrição da medida não
condiz com a ação analisada.

2

Implantar estradas vicinais no interior do
Estado.

80

Pavimentação asfáltica,
drenagem e urbanização de
acesso a Penitenciária
Agrícola do Monte Cristo,
localizada no município de
Boa Vista-RR.

3

Implantar estradas vicinais no interior do
Estado.

10

Serviços de implantação e
construção da rodovia Vicinal
Arnóbio, com extensão total
de 9,73 km, localizada no
município de Bonfim - RR.

4

Transferência à Município.

20

CONVÊNIO Nº
17/20/GER/SEINF/ BONFIM
Implantação da rodovia vicinal
de acesso à Comunidade
Wapum-trecho entr. Vila
Vilhena x Comunidade
Wapum.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Apesar do volume considerável de suplementação de recursos, e as metas físicas ficarem abaixo do previsto. O índice de 101,31%
apurado do PPD e 77,19% apurado no COFD foram considerados satisfatórios.

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

272,00
Total:

272,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
601,00

272,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
45,26

Análise da Meta Física:
Os recursos previstos foram compatíveis para execução da Meta Física, porém, no decorrer do exercício, houve a necessidade de
realocação parcial dos recursos, recursos esses em sua maioria oriundos de Emendas parlamentares de bancada e individual, para
atender demandas emergenciais surgidas em outras ações, comprometendo o desempenho da ação, ocasionando um índice Deficiente.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Construir Pontes de madeira e concreto.

19.86

Reconstrução de pontes de
madeira na Rodovia Vicinal
RR-207 e na vicinal Serra
Grande I e II CTA-166, com
extensão total de 30m no
municipio do Cantá.

2

Construir Pontes de madeira e concreto.

100

Reconstrução de ponde de
madeira na rodovia vicinal 23
Apiaú (MUC-329), com
extensão total de 65,00m,
localizada no município de
Mucajaí-RR.

3

Construir Pontes de madeira e concreto.

54.11

Reconstrução de pontes de
madeira na vicinal 06 Apuruí
(IRA-460) e vicinal 04 Roxinho
(MUC-354), com extensão
total de 90,00 m, localizadas
nos Municípios de Iracema e
Mucajaí - RR.

4

Construir Pontes de madeira e concreto.

100

Reconstrução de ponte de
madeira na Rodovia Vicinal
SN-40 (NOD-322), com
extensão total de 50,00 m,
localizada no Município de
Normandia - RR.

5

Construir Pontes de madeira e concreto.

.11

Construção de pontes de
concreto mista nas rodovias
RR-205 e RR-206, com
extensão total de 76,50
metros, localizadas nos
municípios de Alto Alegre e
Bonfim - RR.

6

Construir Pontes de madeira e concreto.

53.55

Reconstrução de ponte de
madeira na Rodovia Vicinal
Comunidade da Anta ALG316, com extensão total de
25,00 metros, localizada no
Município de Alto Alegre - RR

7

Construir Pontes de madeira e concreto.

68.88

Reconstrução de ponte de
madeira na Vicinal 02 (CTA258) e na vicinal 07 Tatajuba
(CTA-264), com extensão total
de 35,00 m, localizada no
município de Cantá-RR - RR.
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8

Construir Pontes de madeira e concreto.

88.06

Reconstrução de ponte de
madeira sobre o igarapé
Manoá na rodovia vicinal 03
bom-060, com extensão total
de 40,00 m, localizada no
município de Bonfim - RR.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A Ação teve parte dos recursos orçamentários anulados e realocados para complementar despesas emergenciais surgidas no decorrer do
exercício, em razão da limitação da realização de despesas nas fontes de recursos do Tesouro Estadual, imposta pelo Decreto nº 29.840E, o que resultou no índice altamente deficiente apurado na régua de parâmetro na relação Empenhado e Dotação Inicial.
Na execução, comparando o total empenhado em relação a dotação final, o índice apurado se mostrou regular, com 69,90% dos recursos
empenhados.

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

3447-Desenvolvimento da Infra-Estrutura de Transportes
Projeto
21601-Fundo Estadual de Infra-Estrutura de Transportes
Projeto Executado
Quilômetro

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

27,00
Total:

27,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
68,00

27,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
39,71

Análise da Meta Física:
A meta física realizada refere-se as obras iniciadas no exercício anterior, mas que foram executadas somente no exercício em análise,
com recursos orçamentários oriundos de abertura de créditos por superávit financeiro na apuração do balanço.
Em relação as metas físicas previstas, não houve tempo hábil para sua execução, resultando em um índice Altamente Deficiente.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Recuperar e Manter Rodovias Estaduais.

9.11

Serviços de Conservação e
Manutenção da Rodovia RR203, com extensão total de
105,44 KM, localizada no
município de Amajarí-RR.

2

Recuperar e Manter Rodovias Estaduais.

63.84

Serviços de pavimentação na
Rodovia RR-342, Lote I, com
extensão total de 28,00 KM,
no município de Boa Vista-RR

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O índice altamente deficiente na relação Empenhado e Dotação inicial apresentado na régua de parâmetro (PPD), foi em razão da
suplementação de recursos oriundos de abertura de crédito por superávit financeiro na apuração do balanço, para dar continuidade às
obras que estavam em execução no exercício anterior.
A execução teve um índice considerado bom, comparando o total empenhado em relação a dotação final, com 85,33% dos recursos
empenhados.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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

Taxa de
Monitoramento
Ambiental

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2021

Apurado
2021

Data Apuração

Anual

Percentual

60

85

75

142,65

31/12/2021

Anual

Percentual

67.57

84.35

77.57

107,05

31/12/2021

Fórmula: Número
de vistorias
(monitoramentos e
fiscalizações)
realizadas no ano
/ demanda anual
X 100
Fonte: FEMARHRR
Taxa de Gestão
dos Recursos
Hídricos
Fórmula: Número
de atividades de
outorgas, boletim
hidroclimático,
monitoramento,
manutenção,
fiscalização e
vistoria realizadas
no ano /
estimativa anual X
100
Fonte: FEMARHRR

Análise de Indicadores do Programa:
053-Taxa de Monitoramento Ambiental
Fórmula do Indicador: Número de vistorias (monitoramentos e fiscalizações) realizadas no ano/demanda anual X 100.
Resultado: 152 + 236 = 388 (numerador)/ 140 + 132 =272 x 100 = 142,65.
No ano de 2021 a análise do indicador foi superada, pois o previsto eram de 272, tendo em vista que a Diretoria de Monitoramento,
através de suas respectivas divisões de Monitoramento Ambiental e Fiscalização Ambiental, perfizeram o quantitativo acima do esperado,
tendo como o índice apurado de 388 %, levando em consideração os monitoramentos realizados através de análise de imagens satélites,
referente as demandas de processos de licenciamento e denúncias ambientais, e que, a Divisão de Fiscalização Ambiental em sua
atribuições realizaram vistorias in loco com intuito de combater e coibir as práticas de crimes ambientais, em atendimentos de denúncias e
ofícios ministeriais.
054 - Taxa de Gestão dos Recursos Hídricos
Fórmula: Número de atividades de outorgas (960), boletim hidroclimático (365), monitoramento (572), manutenção, fiscalização (40) e
vistoria (280) realizadas no ano = 2217/estimativa anual (outorgas 740 + boletins 377 + vistorias 280 + fiscalizações 50 + monitoramentos
572 = 2071) X 100
Resultado: 107,0497
Mesmo enfrentando a pandemia, coronavírus (COVID-19), a Diretoria de Recursos Hídricos, conseguiu desenvolver suas atividades:
regularização de Outorga sendo: 960 Outorgas regularizadas, 365 Boletim produzidos, 280 Vistorias de Outorga, 40 Fiscalização /
Monitoramento de Barragens, 572 Monitoramento de Qualidade de Água e Manutenção de PCD.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
IACTI: Recomenda-se a liberação de recursos financeiros conforme previsto no planejamento do programa.

Análise da Execução Financeira:
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FEMARH: O Programa é compartilhado com as Unidades Orçamentárias: FEMARH e IACT. Dessa forma, foi considerado altamente
deficiente tanto em termos de planejamento (408,86%) quanto em termos de execução (29,66), pela régua de parâmetros do Sistema
FIPLAN. Pelo % COFD (Empenhado em relação à dotação Final), houve a execução dos seguintes percentuais por fonte de recursos:
fonte 101 (1,09%); fonte 150 (34,54%); fonte 301 (25,47%); fonte 308 (28,53%); fonte 384 (31,65%) e fonte 650 (31,55%).
IACTI: No programa foram previstos recursos, porém não houve a liberação e, portanto, não ocorreu a execução financeira. Observação: o
Governo do Estado de Roraima decretou estado de calamidade pública em todo o território do Estado de Roraima para fins de prevenção
e de enfrentamento à epidemia causada pela COVID-19 (Coronavírus), mediante o Decreto nº 28.635-E, de 22
de março de 2020, e após várias prorrogações, vigorou por todo o ano de 2021, afetando a liberação dos recursos e a execução das
atividades.

Avaliação dos resultados:
FEMARH:
AÇÃO: 2305-Promoção da Educação Ambiental
Pudemos levar as informações diretamente aos agricultores e a população que mais precisa, de forma direta e eficaz.
Nas ações realizadas, contamos com parcerias que viabilizaram os atendimentos e apoio de outras órgãos estaduais como SEAPA,
ITERAIMA e ADERR através do Programa Agro em Campo, além da parceria com o Governo do Estado no programa Governo Presente.
AÇÃO: PAOE-2308-Gestão do Fundo Estadual do Meio Ambiente
Foram firmados durante o exercício de 2021, cerca de 09 termos de cooperação técnica visando a melhoria das ações e políticas do Meio
Ambiente.
AÇÃO: 2334-Gestão do Monitoramento e Fiscalização Ambiental
Atendimento das principais denúncias oficializadas pelo MPE, MPF, PF, PRF, Delegacias do Estado de Roraima e outros órgãos ligados
ao SISNAMA.
Execução da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 568 Fundo PETROBRAS, que são destinados à prevenção,
fiscalização e ao combate ao desmatamento, incêndios florestais e ilícitos ambientais na Amazônia Legal, inclusive na faixa de fronteira, o
qual foram adquiridos veículos do tipo 4x4; aquisição de veículos do tipo 4x2; aquisição de motocicletas; aquisição de Unidades Móveistrailer reboque do tipo escritório; aquisição de combustível; manutenção de veículos; diárias para os bombeiros; aquisição de conjuntos de
combate a incêndios florestais; prestação de serviços técnicos presenciais e não presenciais especializados para implantação,
customização e manutenção de softwares e suporte técnico nas soluções tecnológicas de regularização fundiária, objeto do Acordo de
Cooperação Técnica nº 003/2021 firmado entre o Estado de Roraima por meio do ITERAIMA e FEMARH e o Instituto de Terras do ParáITERPA; e o pagamento dos brigadistas.
Execução do Contrato de concessão Financeira não reembolsável nº. 14.2.1016.1 celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e a FEMARH, que trata do Cadastro Ambiental Rural-CAR o qual houve a contratação de empresa especializada para
prestação de serviço de elaboração de Cadastro Ambiental Rural (CAR) em áreas cadastráveis de Imóveis Rurais até quatro módulos
fiscais de agricultura familiar e propriedades rurais de projetos de assentamentos de reforma agrária no Estado de Roraima. Dessa forma
foram elaborados 11.519 Cadastros Ambientais Rurais (CAR), sendo 7.199 CAR fora de assentamentos e 4.320 dentro de projetos de
assentamento.
AÇÃO: 2335-Licenciamento e Gestão Ambiental
Diante das medidas em atenção a COVID-19, conforme mencionado no tópico anterior, a Diretoria de Licenciamento e Gestão Ambiental
alcançou um índice satisfatório na concessão de Licenças e Autorizações Ambientais, com aproximadamente 450 licenças/autorizações,
correspondendo a área licenciada de 96.000 hectares. Sem que perder os princípios que regem o processo de desenvolvimento
sustentável das atividades econômicas.
AÇÃO: 2421 - Gestão dos Recursos Hídricos
A divisão de Outorga, outorgou e cadastrou 960 usuários de recursos hídricos.
O programa do Qualiágua no estado de Roraima foi único a nível Nacional à cumprir toda a meta prevista entre as federações.
AÇÃO: 2489 - Gestão e Controle Florestal
Foi a realização de 154 vistorias técnicas.
IACTI: Em que pese não ter havido execução financeira no exercício de 2021 e das dificuldades de ordem administrativa, deu-se
continuidade às atividades do Projeto Recategorização da Área Proteção Ambiental do Baixo Rio Branco-APABRB, financiado e executado
pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade-FUNBIO, por meio do Acordo de Cooperação nº 02/2017, foram enviados a FEMARH os 18
(dezoito) relatórios técnicos com os estudos da região e os 12 (doze) relatórios das consultas públicas, para continuidade do processo.
O Projeto Desenvolvimento de Polos Produtivos e Sistemas Agroalimentares para a Agricultura Familiar no Estado de Roraima, em
parceria com a Embrapa Roraima, aprovado pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), formalizado por meio dos
convênios nº 908.522/2020 e Convênio 908.534/2020, no valor total de RS 1.111.000,00 (um milhão cento e onze mil) foi suspenso por
questões técnicas, o que impossibilitou sua implementação.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Outras

PAOE 2305-Restrições sanitárias devido à Covid-19.

Ambientais

PAOE: 2334-implantação do Plantão Ambiental; concurso público; Fardamento padrão; Carteira
funcional e porta cédula da FEMARH.

Ambientais

PAOE: 2334-Coletes balísticos e o porte de armas para garantir a segurança e integridade físicas
dos fiscais.

Outras

PAOE: 2334-dispor de mais fiscais, haja vista que atualmente a divisão contém 06 (seis) fiscais
ambientais, no entanto, seria necessário aproximadamente 10 (dez) fiscais para atender todo
estado.

Administrativas

PAOE: 2335-Número de servidores reduzidos.

Gerenciais

PAOE: 2335-Ampliar os procedimentos/sistemas operacionais digitais.

Tecnológicas

PAOE: 2335-Ampliar sistemas operacionais digitais.

Tecnológicas

PAOE: 2489-Internet de baixa qualidade.

Técnicas

PAOE: 2489-Baixo Número de Servidores.

Orçamentárias

PAOE: 2421-No caso do processo licitatório da sala de situação, houve problemas com licitação
que comprometeu o andamento.
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Administrativas

IACTI: Capacitação insuficiente da equipe executora.

Financeiras

IACTI: Não houve execução financeira por motivo de calamidade pública para enfrentamento da
COVID-19, que perdurou todo o ano de 2021, afetando a liberação de recursos.

Gerenciais

IACTI: Falta de transporte; insuficiência de materiais de expediente e consumo; falta de recursos
para pagamento de diárias.

Orçamentárias

IACTI: Dotação orçamentária insuficiente.

Tecnológicas

IACTI: Escassez de equipamentos de informática e de programas de computador e internet de
baixa qualidade.

Participação Social:
AÇÃO: 2305-Promoção da Educação Ambiental
Tivemos intensa participação social nas ações realizadas. Ao longo de nossas participações em eventos e ações realizadas, procuramos
captar o grau de satisfação dos cidadãos atendidos, para nortear nossas próximas ações e como realizá-las.
AÇÃO: 2334-Gestão do Monitoramento e Fiscalização Ambiental
Ocorrem somente de forma presencial, seria de extrema importância a implantação de canais participativos formais; Pesquisa via internet;
Pesquisa por telefone; Serviço 0800 para sugestões/reclamações; Visita ao local onde se manifestam os resultados do programa; Consulta
a instituições de pesquisa e universidades aos bancos de dados da FEMARH.
AÇÃO: 2335-Licenciamento e Gestão Ambiental
A Diretoria conta hoje com os sistemas do LICENCIA-JÁ, SISFAUNA e SISPAZ, que possibilitam atendimentos ágeis e disponibilizados em
plataformas digitais para participação e verificação de órgãos de controle, através da página de transparência da FEMARH.
IACTI: O programa contempla toda a população do Estado de Roraima, em especial as comunidades ribeirinhas, agricultores familiares e
extrativistas da região do Baixo Rio Branco, público-alvo do Projeto Recategorização da Área Proteção Ambiental do Baixo Rio Branco ¿
APABRB.

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

2305-Promoção da Educação Ambiental
Atividade
16201-Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima
Pessoa Informada
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

15.852,00
Total:

15.852,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
15.500,00

15.852,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
102,27
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Ação considerada ótima, atingindo o percentual de 102,27% de realização em relação a meta física prevista.
Devido a Pandemia da COVID-19, houve restrição das ações de educação Ambiental no ambiente escolar previamente planejadas, porém
participamos de eventos ao longo do ano que nos possibilitaram implementar ações eficazes no âmbito da educação ambiental, onde
podemos citar:
MUNICÍPIOS-Mesmo com as restrições impostas pela Pandemia, realizamos eventos em diversos municípios do interior de Roraima,
através de ações participantes do Agro em Campo e eventos realizados com parcerias locais nos municípios, onde pudemos impactar
agricultores através de panfletagem e contato verbal, tendo como meta o compartilhamento de informação importantes e disseminação de
práticas de educação ambiental, através de informativos e distribuição de mudas conforme abaixo:
Amajarí: 579 atendimentos
Iracema: 760 atendimentos
Caroebe: 454 atendimentos
Rorainópolis: 2.652 atendimentos
Cantá: 557 atendimentos
Mucajaí: 798 atendimentos
Bonfim: 355 atendimentos
São Luiz do Anauá: 487 atendimentos
São João da Baliza: 698 atendimentos
Totalizamos nestas ações 7.340 pessoas atendidas nas sedes dos municípios e nas vicinais.
CAPITAL-Em Boa Vista foram realizadas diversas ações em parceria com o Governo do Estado de Roraima, através do programa
Governo Presente, estando o DEA promovendo ações de Educação Ambiental em todos eles, totalizando 8.512 pessoas atendidas
através de doação de mudas, informações e distribuição de informativos impressos.
Totalizamos nestas ações pessoas atendidas nas sedes dos municípios, vicinais e capital Boa Vista, perfazendo um montante de 15.852
atendimentos.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Implementação da Política Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos na Educação
Ambiental.

102

Após o segundo ano de
paralizações que ocorreram
com a pandemia do Covid-19,
precisamos readequar as
ações para que pudéssemos
continuar impactando as
pessoas acerca da educação
ambiental. Com isso
precisamos firmar novas
parcerias e que demostraram
eficazes ao longo de 2021
onde conseguimos uma meta
física bem acima da prevista.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A ação foi considerada altamente deficiente, sendo previstos recursos na ordem de R$ 76.000,00; porém houve execução da despesa.
Vale ressaltar que as ações relacionadas à educação ambiental, não foram prejudicadas, uma vez boa parte das atividades foram
desenvolvidas utilizando recursos do FEMA.

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

2334-Gestão do Monitoramento e Fiscalização Ambiental
Atividade
16201-Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima
Atividade Realizada
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

960,00
Total:

960,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1.035,00

960,00

Análise da Meta Física:

226

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
92,75
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Divisão de Fiscalização Ambiental-No exercício de 2021 a Divisão de Fiscalização Ambiental e a DIVMCA, teve uma demanda grande de
solicitações. Isso exigiu o deslocamento imediato de equipes de fiscais, tanto para atendimento de denuncias de crimes ambientais, onde
foi possível realizar os flagrantes, como também a necessidade de realizar diligências para responder aos órgãos públicos como Ministério
Público e outros, além de exigências da própria FEMARH, como confecção de carta imagem para monitoramento ambiental.
As atividades de fiscalização ambiental em 2021 estão tipificadas pelas seguintes infrações: 5 atividades detectadas do tipo de destruir
floresta nativa em área de reserva legal; 13 atividades detectadas do tipo de destruir floresta nativa fora de área de reserva legal e APP;0 9
atividades do tipo detectadas de poluição sonora; 5 atividades por portar motosserra sem licença; 20 infrações do tipo de transportar,
guardar, armazenar carga perigosa, tóxica ao meio ambiente; 06 infrações por utilizar recursos ambientais ou atividade potencialmente
poluidora como criação de suinocultura sem autorização do órgão ambiental competente; e 11 infrações tipificada com outros.
O município de Boa Vista tem os maiores índices de ocorrências de infrações ambientais com 24 ocorrências em 2021, em seguida o
município de Alto Alegre com 10 ocorrências, já o município de Cantá foi o que apresentou o menor índice dos municípios atendidos com
apenas 1 ocorrência.
Já na comparação dos meses que mais houveram ocorrências de infrações ambientais, o período de Abril à Agosto de 2021, sendo que
esse período corresponde aos meses chuvosos no Estado de Roraima, então conclui-se que os infratores esperam esse período para
realizarem suas atividades ilegais.
Todas as atividades ilegais que resultaram em infrações ambientais foram atendidas pelas instituições governamentais, havendo
denúncias ou não, deste modo a FEMARH mostra que está presente na vida da população tanto na área de desenvolvimento do Estado
quanto na proteção individual e coletiva da comunidade.
Atividades realizadas: 152 (DIVMCA) + 236 (DFA) + 450 (Certidões DFA) + 25 (Processos de Monitoramento DMCA) + 67 (denúncias
DMCA) + 30 (Ofícios) = 960.
No ano de 2021 a Divisão de Fiscalização Ambiental da FEMARH, não mediu esforços para tentar atender as denúncias protocoladas
nesta Unidade, porém, as dificuldades encontradas foram: número reduzidos de fiscais, localização das denúncias, Localização não exata,
localização infundada e localização com difícil acesso e a Pandemia da COVID-19.
Vale ressaltar o que faltou para o atingimento das metas, mais equipamentos para os fiscais, renovar os equipamentos, bem como:
computadores, GPS, Coletes Balísticos e demais equipamentos necessários e ter o apoio de mais efetivo dos Órgãos de segurança
Pública que contemplam dos Termos de Cooperação Técnicas junto a FEMARH.
Execução da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 568 Fundo PETROBRAS, que são destinados à prevenção,
fiscalização e ao combate ao desmatamento, incêndios florestais e ilícitos ambientais na Amazônia Legal, inclusive na faixa de fronteira, o
qual foram adquiridos veículos do tipo 4x4; aquisição de veículos do tipo 4x2; aquisição de motocicletas; aquisição de Unidades Móveistrailer reboque do tipo escritório; aquisição de combustível; manutenção de veículos; diárias para os bombeiros; aquisição de conjuntos de
combate a incêndios florestais; prestação de serviços técnicos presenciais e não presenciais especializados para implantação,
customização e manutenção de softwares e suporte técnico nas soluções tecnológicas de regularização fundiária, objeto do Acordo de
Cooperação Técnica nº 003/2021 firmado entre o Estado de Roraima por meio do ITERAIMA e FEMARH e o Instituto de Terras do ParáITERPA; e o pagamento dos brigadistas.
Execução do Contrato de concessão Financeira não reembolsável nº. 14.2.1016.1 celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e a FEMARH, que trata do Cadastro Ambiental Rural-CAR o qual houve a contratação de empresa especializada para
prestação de serviço de elaboração de Cadastro Ambiental Rural (CAR) em áreas cadastráveis de Imóveis Rurais até quatro módulos
fiscais de agricultura familiar e propriedades rurais de projetos de assentamentos de reforma agrária no Estado de Roraima. Dessa forma
foram elaborados 11.519 Cadastros Ambientais Rurais (CAR), sendo 7.199 CAR fora de assentamentos e 4.320 dentro de projetos de
assentamento.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Monitoramento da Qualidade Ambiental.

108

Em virtude das ferramentas
remotas disponibilizadas para
monitoramento da cobertura
vegetal, juntamente com a
organização da base
geoespacial do Setor,
disponibilização de imagens
de satélite com melhor
resolução (30m para 10m, 5m,
3m), foi possível obter
resultados satisfatório
ultrapassando a meta prevista.
Vale ressaltar que além dos
processos monitorados foi
realizada a atualização do
banco de dados, capacitações
dos servidores e elaborado o
plano de ação para o 2022.
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2

Fiscalização Ambiental.

90

No exercício de 2021, a
Divisão de Fiscalização teve
demandas de solicitações.
Isso exigiu deslocamento
imediato da fiscalização tanto
para atendimento de
denúncias de crimes
ambientais onde é possível
realizar os flagrantes, como
também, a necessidade de
realizar diligências para
responder aos órgãos como
Ministério Público e outros,
além de exigências da própria
FEMARH.
A Divisão de Fiscalização
Ambiental contém 09
servidores, sendo eles: 02
administrativos, 01 agente de
portaria e 06 analistas
ambientais/fiscais. Vale
ressaltar, que os fiscais atuam
sempre em dupla, portanto,
com a equipe que a DFA tem
hoje, fica humanamente
impossível atender as
demandas existentes na
velocidade que elas exigem.
A implantação do Plantão
Ambiental é uma saída, a
realização de concurso
público, fardamento padrão,
carteira funcional, porta cédula
da FEMARH, coletes
balísticos e o porte de armas
para garantir a segurança e
integridade físicas dos fiscais.

3

Execução do Contrato de Concessão de
Colaboração Financeira não reembolsável nº.
14.2.1016.1 BNDES/FEMARH-Cadastro
Ambiental Rural (CAR).

70

Houve a execução do
Contrato do Cadastro
Ambiental Rural, através do
serviço de elaboração de
Cadastro Ambiental Rural
(CAR) em áreas cadastráveis
de Imóveis Rurais até quatro
módulos fiscais de agricultura
familiar e propriedades rurais
de projetos de assentamentos
de reforma agrária no Estado
de Roraima. Dessa forma
foram elaborados 11.519
Cadastros Ambientais Rurais
(CAR), sendo 7.199 CAR fora
de assentamentos e 4.320
dentro de projetos de
assentamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
No orçamento do exercício de 2021, os recursos foram incluídos na ordem de R$ 31.981.230,65 (trinta e um milhões e novecentos e
oitenta e um mil e duzentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos), fonte 384, referente ao Descumprimento de Preceito Fundamental
nº. 568 Fundo PETROBRAS, que são destinados à prevenção, fiscalização e ao combate ao desmatamento, incêndios florestais e ilícitos
ambientais na Amazônia Legal, inclusive na faixa de fronteira. No
Do valor de R$ 31.981.230,65 (trinta e um milhões e novecentos e oitenta e um mil e duzentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos)
incluídos ao orçamento de 2021, foram pagos valores na ordem de R$ 10.087.657,29 (dez milhões, e oitenta e sete mil, seiscentos e
cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos), referente ao pagamento de 38 (trinta e oito) veículos 4x4; aquisição de 02 (dois) veículos
4x2; aquisição de 04 (quatro) veículos 4x2; aquisição de 30 (trinta) motocicletas; aquisição de 02 Unidades Móveis- trailer reboque do tipo
escritório; aquisição de combustível; manutenção de veículos; diárias dos bombeiros; aquisição de 12 conjuntos de combate a incêndios
florestais; prestação de serviços técnicos presenciais e não presenciais especializados para implantação, customização e manutenção de
softwares e suporte técnico nas soluções tecnológicas de regularização fundiária, conforme objeto do Acordo de Cooperação Técnica ACT nº 003/2021 firmado em 11/05/2021 entre o Estado de Roraima por meio do ITERAIMA e FEMARH e o Instituto de Terras do ParáITERPA; e o pagamento do salário e previdência social dos brigadistas contratados através de seletivo, finalizando o exercício com 160
(cento de sessenta) Brigadistas.
Referente ao recurso 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, que trata do Cadastro Ambiental Rural-CAR, foram incluídos ao orçamento de
2021, recursos na ordem de R$ 3.016.291,25 (três milhões, dezesseis mil duzentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos), das
fontes 308 e 301, ao qual houve o pagamento na ordem de R$ 1.269.854,56 (Um milhão, duzentos e sessenta e nove mil, oitocentos e
cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de
elaboração de Cadastro Ambiental Rural (CAR) em áreas cadastráveis de Imóveis Rurais até quatro módulos fiscais de agricultura familiar
e propriedades rurais de projetos de assentamentos de reforma agrária no Estado de Roraima. Dessa forma foram elaborados 11.519
Cadastros Ambientais Rurais (CAR), sendo 7.199 CAR fora de assentamentos e 4.320 dentro de projetos de assentamento.
Vale ressaltar que a ação foi considerada altamente deficiente pela régua de parâmetros do Sistema FIPLAN, com percentual de execução
de 31,90%.
Ação:

2335-Licenciamento e Gestão Ambiental
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Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

Atividade
16201-Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima
Licença Ambiental Emitida
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

3.349,00
Total:

3.349,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
3.125,00

3.349,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
107,17

Análise da Meta Física:
A ação foi considerada como ótima com realização de 107,17% de acordo com a régua de parâmetros do sistema FIPLAN.
Conforme podemos perceber, a meta do exercício de 2021 foi superada, alcançando o total de 3.349 licenças ambientais concedidas.
NÚMERO DE ATIVIDADES EMITIDAS PELA DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL: DLA-ÁREA LICENCIADA (MIL)
HECTARES (90.603)-LICENÇAS (329); DUSAF-ÁREA LICENCIADA (MIL) HECTARES (5.470)-LICENÇAS (127); E DGAF-LICENÇAS
(2.893). TOTALIZANDO: 96.073 DE ÁREAS LICENCIADAS (MIL) HECTARES E DE LICENÇAS: 3.349.
Em relação às dificuldades na execução, considerando o período de Pandemia da COVID-19, o que impôs medidas de distanciamento
social, mudanças de hábitos e no atendimento público, constatou-se a diminuição no atendimento e solicitações de licenças ambientais.
Consequência direta das medidas preventivas adotadas, sendo adotada modalidade de trabalho home office, contudo impactando na
execução das ações de vistoria técnica e nos procedimentos de concessão das licenças ambientais.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Gestão de Apoio à Agricultura Familiar.

80

Os processos foram
analisados, sendo alguns
indeferidos por falta de
documentos mínimos ou
necessidade de retificação do
Cadastro Ambiental RuralCAR, portanto ficaram
aguardando o interessado
sanar tais pendências. Sendo
ainda realizados atendimentos
na sede da FEMARH e nos
municípios do Estado, bem
como, vistorias técnicas para
atender principalmente as
solicitações de licenciamento
de Uso Alternativo do Solo e
Regularização Ambiental.
Os principais desafios da
Divisão de Uso do Solo e
Agricultura Familiar - DUSAF
foram os impedimentos
judiciais que afetaram o
procedimento de
Licenciamento Ambiental
Simplificado, além da
ausência de documento
fundiário dos processos.
Quanto a concessão
Autorização de
Desmatamento para até 03
hectares, a maior dificuldade
está na impossibilidade de
inclusão da Agricultura
Familiar no SINAFLOR, tendo,
oportunamente feita
solicitação para adaptar o
sistema, de modo a permitir a
inclusão.
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2

Licenciamento de Empreendimentos e
Atividades Potencialmente Poluidoras.

100

Os processos que foram
protocolados a Divisão de
Licenciamento Ambiental DLA foram analisados com os
devidos prosseguimentos
administrativo, sendo
concedidas 329
licenças/autorizações
ambientais.
Em razão das medidas
adotadas durante a Pandemia
da Covid-19, verificou-se uma
redução considerável no
número de processos de
licenciamento ambiental, com
isso não atingiu-se as metas
estipuladas para o ano de
2021.

3

Gestão do Ordenamento da Atividade de
Pesca e das Atividades de Aquicultura e
Recursos Faunísticos.

100

Esta Divisão realizou a
digitalização de 100% dos
processos físicos de criadores
de passeriformes incluídos na
plataforma de Sistema
eletrônico de Informação-SEI,
com 72 licenças concedidas
(Homologação) e 127 licenças
de renovação e 295 para
realizar a suspensão da
licença por falta de Solicitação
de Renovação e pagamento
da taxa anual ambiental.
Houve a atraso no
credenciamento dos
servidores da FEMARH no
IBAMA para ter acesso na
plataforma de Gestão da
Fauna, além da existência de
dificuldade no SISP- Sistema
de Informação do setor
pesqueiro. Há funcionalidade
em um (1) desktop em modo
off-line não havendo a
possibilidade de compartilhar
em rede local. Há somente
um servidor realizando a
tarefa de cadastro e emissão
das Carteiras de Pescador e
Registro estadual de
embarcação pesqueira sem a
ferramenta de guia de
recolhimento para emissão
das taxas ambientais previsto
na Lei 056/2006. E sem
possibilidade de emissão das
carteiras de pescador e
registro estadual de
embarcação pesqueira-REEP
via internet. Foram
executados os Programa
itinerante Regulapesca, com
serviço de regularização da
atividade laboral dos
pescadores da categoria
profissional convencional, com
1.822 entre
Renovação/Inscrição e 142
Embarcação inscritas, houve
ainda processo SEI com 9
(nove) Operadoras de Turismo
da pesca
esportiva/Consultorias no
serviço de Solicitação das
carteirinhas de pescador
amador esportivo emitidas
para os seus 651 clientes e
diretamente Protocolos na
FEMARH na categoria pesca
amador
convencional/esportivo. Foram
emitidas 60 carteirinhas e
profissional convencional 19
carteirinhas. A FEMARH
participou do programa da
Embrapa PROPESCA no
levantamento dos dados
estáticos pesqueiro no sul do
estado de Roraima.
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4

Gestão do Programa Licencia Já.

100

Foram realizados os testes
iniciais com lançamento de
210 processos de
licenciamento com área
licenciada de 29 mil hectares,
demonstrando a
funcionalidade do Sistema e a
possibilidade de adotarmos
processos 100% digitais.
A Fundação Estadual do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos
ampliou as funcionalidades do
Sistema Licencia-Já, sistema
online projetado para
gerenciar e controlar as
solicitações e emissões de
licenças ambientais no estado
de Roraima de forma 100%
digital. O sistema conta
atualmente com o módulo de
desmatamento que permite
aos pequenos produtores
realizarem solicitações de
desmatamento de até 3
hectares de forma simples,
rápida e segura por meio da
internet.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira foi considerada altamente deficiente segundo a régua de parâmetros do Sistema FIPLAN. A ação tinha como meta
financeira prevista o valor de R$ 60.000,00.
Vale ressaltar que as ações relacionadas ao licenciamento ambiental, não foram prejudicadas, uma vez que boa parte das atividades em
campo foram desenvolvidas utilizando recursos da arrecadação própria da entidade, através do Fundo Estadual do Meio Ambiente.

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
Atividade Realizada
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

2.217,00
Total:

2.217,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
2.071,00

2.217,00

Análise da Meta Física:

231

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
107,05
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A ação foi considerada como ótima pela régua de parâmetros do Sistema FIPLAN, atingindo o percentual de 107,05% de realização em
relação à meta física prevista.
Dessa forma, a Diretoria de Recursos hídricos informou que todas as metas previstas foram realizadas para o exercício de 2021.
A divisão de Outorga, outorgou e cadastrou 960 usuários de recursos hídricos.
O programa do Qualiágua no estado de Roraima foi único a nível Nacional à cumprir toda a meta prevista entre as federações.
A Divisão de Segurança de Barragem realizou as seguintes atividades: Levantamento e plano de ação para demandas de 2021;
Elaboração da Instrução Normativa; Elaboração de Memorandos; Levantamento de barragens localizadas no município de Alto Alegre,
Amajarí, Mucajaí e Caracaraí; Vistoria técnica de barragens a empreendedor. Os Processos são feitos os cadastros nesta divisão, porém
ficam aguardando parecer do Analista Ambiental para prosseguimento.
A Divisão de Outorga realizou as seguintes atividades: no dia 15 de fevereiro do corrente ano 2021, foi enviado a Agência Nacional de
Águas e Saneamento Básico a Meta Federativa 1.3: Contribuição para difusão do conhecimento no âmbito do PROGESTÃO pelo Estado
de Roraima.
As demandas das Outorgas, em virtude de concentrar todas as atividades para comprimento do PROGESTÃO: que é um programa de
incentivo financeiro aos sistemas estaduais para aplicação exclusiva em ações de fortalecimento institucional e de gerenciamento de
recursos hídricos, mediante o alcance de metas definidas a partir da complexidade de gestão.
Na Divisão de Gestão e Planejamento de Recursos Hídricos, foram realizados monitoramentos de água para medição de parâmetros
Físico-Químicos de Qualidade de Água com uso da sonda Multiparamétrica EXO1 e coleta de água para análise laboratorial em 12 pontos
do Estado de Roraima, que são:
Estação Fazenda Fé Esperança-Mucajaí-Rio Mucajaí;
Estação Curupira-Boa Vista-Rio Cauamé;
Estação Anel Viário-Boa Vista-Rio Cauamé;
Estação Carrapato-Boa Vista-Igarapé Carrapato;
Estação Maloca do Contão-Uiramutã-Rio Cotingo;
Estação Vila Surumu-Pacaraima-Rio Surumu;
Estação Ponte Amajarí-Amajarí-Rio Amajarí;
Estação Mocidade-Boa Vista-Rio Uraricoéra;
Estação Jauaperi-Rorainópolis-Rio Jauaperi;
Estação Ponte Anauá-Caracaraí-Rio Anauá;
Estação Ponte Barauana-Caracaraí-Rio Barauana;
Estação Ponte Mucajaí-Mucajaí-Rio Mucajaí.
Estão sendo realizados monitoramentos de água para medição de parâmetros Físico-Químicos de Qualidade de Água com uso da sonda
Multiparamétrica EXO1 e coleta de água para análise laboratorial em 04 pontos do Estado de Roraima, e Medição de Vazão em 02 pontos.
Estação Foz Univíni-Caracaraí-Rio Água Boa do Univini;
Estação Porto Caracaraí-Caracaraí-Rio Branco;
Estação Foz Surumú/Tacútu-Normandia-Rio Surumu;
Estação Fazenda Paraíso-Bonfim-Rio Tacútu.
Nesse período foram desenvolvidos 49 boletins hidroclimáticos e publicados no site da FEMARH.
Está cumprindo Meta I.4: Prevenção de eventos hidrológicos críticos-operação adequada dos sistemas de prevenção a eventos críticos,
com adequado funcionamento das plataformas de coleta e transmissão de dados hidrológicos, bem como pela disponibilização de
informações aos órgãos competentes. Tem por objetivo garantir a operação das salas de situação e das redes de monitoramento
automáticas implantadas nos estados.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Gestão para o apoio às Unidades de Recursos
Hídricos, através da execução Programa de
Consolidação do Pacto Nacional pelas ÁguasPROGESTÃO ANA/FEMARH.

90

Uma das grandes dificuldades
pra atingir a meta foi à
questão de transporte pra
realizar as atividades de
vistoria, monitoramento e
fiscalização das atividades.
O Estado de Roraima atendeu
parcialmente as metas de
cooperação federativa,
segundo os critérios e
requisitos estabelecidos, e
integralmente as metas de
gestão de águas no âmbito do
sistema estadual de recursos
hídricos ao obter a aprovação
pelo Conselho Estadual de
Recursos Hídricos do novo
Quadro de Metas do Estado.

2

Gerenciamento das Unidades de
Planejamento Hídrico através da execução do
Contrato nº. 044/2016-QUALIÁGUA.

100

Apesar de não ter utilizado a
meta financeira, mesmo assim
Divisão Planejamento Hídrico,
conseguiu atingir todas as
metas estabelecidas pelo
programa a nível nacional.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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Análise da Execução Financeira:
A ação foi considerada altamente deficiente pela régua de parâmetros do Sistema FIPLAN, com percentual de 5,47% em termos de sua
execução e de 17,19% em relação ao seu planejamento.
No orçamento do exercício de 2021, os recursos foram incluídos referente ao Contrato nº 046/2019/ANA/PROGESTÃO II, na ordem de R$
1.830.555,00 (um milhão, oitocentos e trinta mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais), fontes 308 e 301, ao qual foram executados
recursos pelas fontes 308 no total de R$ 151.480,89 (Cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos),
com as seguintes despesas: aquisição de combustível, Manutenção de veículos, Aquisição de Equipamentos de Informática, Diárias,
Suprimento de Fundos, Aquisição de reagentes e Aquisição de passagens aéreas.
Sobre os recursos do Contrato n. 044/ 2016/ ANA - QUALIÁGUA, foram incluídos recursos na ordem de R$ 204.004,28 (Duzentos e quatro
mil e quatro reais e vinte e oito centavos). Porém não houveram pagamentos no exercício.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2489-Gestão e Controle Florestal
Atividade
16201-Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima
Atividade Realizada
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

1.303,00
Total:

1.303,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
350,00

1.303,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
372,29

Análise da Meta Física:
Em termos percentuais, a ação foi considerada deficiente de acordo com a régua de parâmetros do sistema FIPLAN (372,29%).
Foram contabilizadas todas as ações executadas pela diretoria de Gestão Florestal realizadas em 20121. Como Autorizações ambientais,
licenças, declarações emitidas, bem como quantidade de parecer técnico, laudo de vistoria e análise técnicas emitidas.
Sobre o que faltou para atingir na sua totalidade as metas estão relacionados a insuficiência de Servidores na função de analista
ambientais. A diretoria de Gestão Florestal dispõe de apenas 06 analistas ambientais para o desempenho das atividades da diretoria,
sendo 03 efetivos e 03 comissionados.
Referente as atividades intermediárias, executamos atividades sobre a análise Técnica, Parecer Técnico e Laudo de Vistoria com as
seguintes quantidades: Análise Técnica (485), Parecer Técnico (345), Laudo de Vistoria (154), totalizando: 984.
Sobre as Atividades Finalísticas-produtos gerados, com as seguintes quantidades de Licenças Emitidas: Licença Prévia (43), Licença de
Instalação (70), Licença de Operação (40), totalizando: 153 licenças.
Sobre as Autorizações Ambientais Emitidas, com as seguintes quantidades: Autorização de Uso Alternativo do Solo (50), Autorização de
Supressão de Vegetação (17), Autorização para PMFS (22), Autorização Ambiental para erradicação de espécie exótica (01), Autorização
de Corte e Transporte de Espécie Exótica (06), totalizando (96) autorizações.
Sobre as atividades de Certificados Emitidos, com as seguinte quantidades: Certificado de Reposição Florestal (01), Certificado de Manejo
Florestal em Área de Posse (22), totalizando (23) certificados.
Sobre as Declarações Emitidas, no que tange as declarações de manejo sustentável, Art. 23 da 12.651/12, foram emitidas a quantidade de
(23) declarações.
Sobre Termo de Compromisso Ambiental Emitidos, foram um total de (24) termos de Compromisso Ambiental Para Reposição Florestal.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA
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% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

Gestão do Uso do Solo, Manejo Florestal
Sustentável, reflorestamento, reposição
florestal e licenciamento e monitoramento de
empresas consumidoras de produtos florestal.

100

O relatório contempla ações
de 2 divisões da diretoria de
Gestão florestal: Divisões de
Controle Florestal-DCF, de
Reflorestamento e Crédito
Florestal-DRCF.
As quais juntas
desenvolveram 1.303 ações,
sendo 984 ações intermedias
984 e 319 finalísticas para os
seguintes produtos: as
Autorizações para Uso
Alternativo do Solo, supressão
de vegetação, Plano de
Manejo Florestal Sustentável PMFS e Plano Operacional
Anual-POA e Corte e
Transporte de espécies
exóticas; licenciamento de
empresa processadoras de
madeira, de atividades
agropecuária e para
silvicultura; declaração
manejo sustentável, Art. 23 da
12.651/12; Certificado de
Reposição Florestal,
Certificado para plano de
manejo em posse, crédito de
reposição florestal, termo de
compromisso ambiental para
reposição florestal.
No entanto, devido o quadro
reduzido de servidores de
analistas ambientais lotados
na diretoria, a DIFLOR
encerra o ano de 2021 com
um déficit na execução de
suas atividades, com 187
processos, em diversas
atividades, aguardando
análise.

2

Gerenciar a Unidade de Proteção Ambiental
do Baixo Rio Branco

20

Acompanhar as ações de
finalísticas da recategorização
da Unidade de Conservação
Área de Proteção Ambiental
de Baixo Rio Branco, como
avaliação de relatório e minuta
de Lei.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A ação foi considerada foi considerada altamente deficiente pela régua de parâmetros do Sistema FIPLAN, não havendo execução da
despesa para o exercício de 2021.
Vale ressaltar que as ações relacionadas a Diretoria de Florestas, não foram prejudicadas, uma vez que boa parte das atividades foram
desenvolvidas utilizando recursos do FEMA.
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 Elaborado
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:
Projeto Reflorestar e o Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Baixo Rio Branco
tiveram seus textos desenvolvidos e foi iniciada articulação multi-institucional orientada
para a identificação de parcerias e captação de recursos
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ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Elaboração e articulação institucional de
projetos.

20

O Projeto Reflorestar e o
Projeto de Desenvolvimento
Sustentável do Baixo Rio
Branco tiveram seus textos
desenvolvidos e foi iniciada
articulação multi-institucional
orientada para a identificação
de parcerias e captação de
recursos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve liberação de recursos e, portanto, não aconteceu a execução financeira.
Nível: Altamente Deficiente.
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

Produto:
Unidade de Medida:

Pesquisa Realizada
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:
Não realizada
Nível: Altamente Deficiente

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Elaboração de pesquisas para o Zoneamento
Ecológico-Econômico

0

Não foram realizadas
atividades, devido à falta de
recursos financeiros e às
restrições decorrentes da
pandemia causada pelo
coronavírus

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve liberação de recursos e, portanto, não aconteceu a execução financeira.
Nível: Altamente Deficiente.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3563-Apoio à Recategoterização das Áreas de Proteção Ambiental do Baixo
Rio Branco e Xeriuini
Projeto
16301-Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de
Roraima
Projeto Desenvolvido
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
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Região de Planejamento

Meta

Estado

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
2,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
50,00

Análise da Meta Física:
Não houve elaboração de novos projetos, porém o Projeto Recategorização da Área de Proteção Ambiental do Baixo Rio Branco, teve
suas atividades continuadas conforme as ações previstas para 2021. Foram enviados a FEMARH os 18 (dezoito) relatórios técnicos com
os estudos da região e os 12 (doze) relatórios de consultas públicas, conforme previsão do plano de trabalho.
Nível: Deficiente

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Elaboração de diagnósticos

100

Relatórios foram enviados a
FEMARH para continuidade
do processo.

2

Realização de Consultas Públicas

100

Relatórios foram enviados a
FEMARH para continuidade
do processo.

3

Realização de Plano de Manejo

0

Não foram realizadas
atividades, devido à falta de
recursos financeiros e às
restrições decorrentes da
pandemia causada pelo
coronavírus.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve liberação de recursos e, portanto, não aconteceu a execução financeira.
Nível: Altamente Deficiente.
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 2021, a meta física (fundo gerenciado) foi atingida sendo executadas atividades destinadas ao devido funcionamento da
Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e do Fundo Estadual do Meio Ambiente. Porém, uma medida desta ação não
foi possível sua execução: Financiamento de projetos a serem executados em conformidade com a Política Ambiental.
Foram executadas as seguintes ações no exercício de 2021: atividades de vistorias em processos de licenciamento ambiental; apoio da
Polícia Civil e Militar através da Companhia Independente de Policiamento Ambiental nas ações de segurança dos analistas no ato da
fiscalização ambiental; continuidade das atividades do Programa Quelônios da Amazônia; vistorias em processos de licenciamento
ambiental; atividades de fiscalização ambiental; participação de audiências do setor madeireiro de Roraima; reunião dos Prefeitos e
Secretários dos Municípios de Roraima; Visita ao Ministério do Meio Ambiente para tratar do assunto do Setor Madeireiro, para definir os
detalhes técnicos de um Decreto que desobrigará a criação da pretensa Floresta Nacional Jauaperi; entrega de mudas e panfletos de
prevenção de queimadas; Termo de Recebimento de embarcação da FEMARH que será utilizada na fiscalização e monitoramento no
Baixo Rio Branco; participação em evento do povo Ingaricó; vistoria nas Usinas Termelétricas vencedoras do Leilão Aneel; fiscalização no
Baixo Rio Branco, com o objetivo de coibir a pesca ilegal no período de defeso; participação no Projeto: Plano Estratégico para o Turismo
da Serra do Tepequém (2021-2025); reunião do mapeamento em Área de Invasão Espontânea; realização de atividades de Educação
Ambiental; participação da FEMARH em evento de Capacitação na área de Licenciamento Ambiental; participação em evento da semana
do Meio Ambiente; entrega de notificações de autuados acerca dos efeitos dos pareceres da CUAJ; participação do Evento "AGENDA DO
GOVERNO", com entrega de mudas Agroflorestais, materiais publicitários e Coleta de Sementes Nativas; realização de atendimento
para inscrição e renovação das carteiras de pescador profissional convencional e Registro Estadual de Embarcação Pesqueira; realização
da reunião ordinária do Fórum de Secretários do Meio Ambiente da Amazônia Legal; regularização da Embarcação denominada
TRACAJÁ, junto a Marinha Brasileira - Agência Fluvial; participação no FÓRUM DA AGRICULTURA FAMILIAR; participação do 23° Fórum
de Governadores; participação no evento de capacitação para os Analistas Ambientais da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente; participação do AGRO EM CAMPO; cumprimento dos eixos relacionados ao PPCDQ inserido na ADPF 568, com ênfase na
prevenção e promoção temas relacionados ao uso do fogo controlado, autorização de queimada controlada, educação ambiental, acesso a
regularidade ambiental e proteção da unidade de conservação estadual quanto ao risco real de incêndios florestais no interior da
Unidade; participação nos cursos de Formação e Capacitação de Pregoeiros e Equipe de Apoio; participação no curso da Nova Lei de
Licitações e Contratos; participação de reunião para tratativas junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária/INCRA; visita as instalações e operações da Empresa Eneva S.A; entrega das carteiras de
identificação de Pescador Profissional, Esportivo e Amador; retirada de combustível apreendido na Delegacia de Polícia
do Município de ALTO ALEGRE; participação do evento apresentação do Projeto de Lei municipal do setor de pesca e a entrega das
carteiras de pescador profissional convencional e Registro Estadual de Embarcação Pesqueira do programa REGULAPESCA; participação
em reunião de combate ao desmatamento e marco inicial dos ACTs Floresta + Amazônia; participação em evento da Sociedade de Defesa
dos Índios Unidos por Roraima-SODIURR; conhecimento sobre a funcionalidade do Sistema CIMAM/SIMPAS; participação do evento DIA
DA AMAZÔNIA; doações de mudas em alusão ao dia comemorativo da árvore; participação do Fórum Mundial de Bioeconomia 2021 e da
Reunião do GCF; participação do FÓRUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, promovido pela EMBRAPA; participação de Reunião Multi
Agências do Governo do Estado de Roraima e Policia Federal; participação das Oficinas de Boas Práticas em Gestão de PPCDQs;
esclarecimento sobre mudanças climáticas do planeta e do Estado de Roraima, devido aumento de queimadas nas aldeias
indígenas; participação em plano de emergência com IBAMA; participação do projeto de Monitoramento e manejo participativo da pesca
artesanal como instrumento de desenvolvimento sustentável em comunidades no bioma amazônico, financiado pelo Fundo Amazônia e
coordenado pela Embrapa Pesca e Aquicultura; ação de ELABORAÇÃO DE PEDIDOS DE OUTORGAS; procedimentos para a retirada do
flutuante que veio a imergir; participação do simulado de operações Aquaviário; além da execução de processos administrativos da
Fundação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA
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% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

Apoio a Política Estadual do Meio Ambiente
executada pela FEMARH.

238

100

Houve no exercício de 2021, o
apoio na execução das
Políticas Estaduais do Meio
Ambiente, conforme Termos
de cooperação firmados com
a Fundação a seguir: CAERobjeto: Promoção de ações
destinadas a análise da
qualidade da água dos rios do
Estado de
Roraima; CENSIPAM-objeto:
Promover a produção e o
compartilhamento, por meio
de geoserviços, de imagens,
dados e informações
geoespaciais, produzidas ou
geridas pelos partícipes, na
área da Amazônia Legal;
SESP-Objeto: estabelecer
cooperação a fim de promover
maior eficiência e celeridade
no acompanhamento, análise
e resolução das demandas
relativas à defesa do meio
ambiente, das denúncias de
violação de direitos
envolvendo questões
ambientais encaminhadas a
SESP/RR; IDESAM-objeto:
Estabelecer e regulamentar o
intercâmbio de informação
entre FEMARH e IDESAM,
para subsidiar as atividades
relacionadas ao estudo do
SIMEX na Amazônia;
ITERAIMA/SEAPA - Objeto:
Estabelecer condições de
cooperação e apoio técnico,
jurídico e administrativo entre
os cooperados, visando a
formulação e implementação
de medidas conjuntas
voltadas ao aperfeiçoamento e
facilitação da regularização
fundiária e ambiental, urbana
e rural do Estado de Roraima,
utilizado de mecanismos
legais e eficazes para a
titulação de terras,
licenciamentos ambientais e,
ainda, promover a
implantação de projetos de
assentamentos e de
colonização nas áreas
pertencentes ao Estado, nos
termos das Leis Estaduais nº
976/2014 e 1.063/2016, dentre
outras ações que possam ser
realizadas, como,
eventos/reuniões para
discussão do tema;
desenvolvimento de estudos e
análises técnicas por parte de
profissionais habilitados em
atestar a viabilidade de
implantação de Projetos de
Assentamento ou colonização
requeridos em terras do
Estado de
Roraima; FEDERAÇÃO DAS
COLÔNIAS DE
PESCADORES E
PSICULTORES DO ESTADO
DE RORAIMA-Objeto:
Promover parceria para que
as entidades filiadas possam
realizar a declaração de
estoque de pescado,
conforme exposto no artigo 7º
da portaria do IBAMA nº
48/2007; EMBRAPA - Objeto:
Integração de esforços entre
as partes, para a execução de
trabalhos de pesquisa
agropecuária, de interesse
mútuo, consistente na
execução do projeto
denominado Monitoramento e
manejo participativo da pesca
artesanal como instrumento
de desenvolvimento
sustentável em comunidades
da região amazônica
(TO/PA/RR)-PROPESCA, no
Plano de Ação em Roraima
denominado Monitoramento,
capacitação e gestão
participativa da pesca

Estado de Roraima
artesanal em Roraima; SEMA
do Amapá-Objeto: Realização
de parceria técnica para
possibilitar o intercambio, seja
por compartilhamento de
códigos-fonte de sistemas de
informática/software, sessão
de uso, documentação,
treinamentos e outros, visando
à melhoria dos processos de
Licenciamento, Fiscalização,
Monitoramento, Gestão e
Proteção Ambiental em ambos
os Estados; UERR-Objeto:
Adquirir equipamentos, com o
fito de promover a
manutenção, monitoramento,
conservação, fiscalização do
meio ambiente cumprindo as
políticas públicas ambientais
no Estado, com o intuito de
preservar e melhorar a
qualidade do meio ambiente; e
o SERVIR AMAZÔNIA-Objeto:
promover o desenvolvimento
de serviços de informação
para o monitoramento de
ecossistemas, da cobertura e
uso da Terra, de eventos
hidroclimáticos e incêndios
florestais entre
FEMARH/CIAT/CGIAR.
Regulamentação pela
FEMARH no descrito do
DECRETO FEDERAL Nº
6.514, DE 22 DE JULHO DE
2008, que Dispõe sobre as
infrações e sanções
administrativas ao meio
ambiente, estabelece o
processo administrativo
federal para apuração destas
infrações, e dá outras
providências, do Núcleo de
Conciliação Ambiental, sendo
regulamentado pela Instrução
Normativa n.
7/2021/FEMARH/PRES/GAB,
em seu art. 7º O Núcleo de
Conciliação Ambiental será
composto por, no mínimo, dois
servidores efetivos, sendo ao
menos um deles integrante do
órgão ambiental estadual
responsável pela lavratura do
auto de infração.
2

Financiamento de projetos a serem
executados em conformidade com a Política
Ambiental.

0

Não houve no exercício de
2021 o dispêndio de recursos
do FEMA destinado ao
financiamento de projetos a
serem executados em
conformidade com a Política
Ambiental.

3

Capacitação Técnica e Operacional dos
Servidores da FEMARH.

40

No exercício de 2021 houve a
capacitação de
servidores: Adriano Almeida
Corinthi, Carlos Deodato de
Melo Júnior, Lilian Claudia
Patriota Prado, Rhonie Hulek
Linario Leal e Suênia Martins
de Lima no curso: Formação e
Capacitação de Pregoeiros e
Equipe de Apoio: Novo
Decreto 10.024/2019; e Nova
Lei de Licitações e Contratos;
e a capacitação de
servidores: Antônio José Silva
Moraes, Danielle Regina
Braga Lima e Maria Elenize
Teixeira Albuquerque no
curso: Nova Lei de Licitações
e Contratos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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A ação foi considerada no conceito bom (120,74%) em termos de planejamento, e altamente deficiente em termos de execução, com
percentual de 33,01%.
Para o exercício de 2021, foi planejado e aprovado o valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), referente a fonte de
recursos 150 (arrecadação própria da entidade); pela fonte 650 (arrecadação própria da entidade - exercício anterior), que se refere ao
saldo da conta nº. 5.202-7 em 31/12/2020, incluídos através de SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL o
qual foram incluídos o valor de 1.509.483,00 (Hum milhão e quinhentos e nove mil e quatrocentos e oitenta e três reais) (DECRETO Nº
29.884-E, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021); ainda pela fonte 650, foi solicitado a inclusão do valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil reais),
visando a locação de embarcação, com recursos da Compensação Ambiental, conta nº. 7.721-6, o qual não houve pagamentos para a
referida despesa; no mês de set/2021, foi solicitado a inclusão de recursos por excesso de arrecadação pela fonte 150, no valor total de
R$ 650.000,00 (Seiscentos e cinquenta mil reais); totalizando a dotação atual de 2021 em R$ 3.109.483,00 (três milhões, cento e nove mil
e quatrocentos e oitenta e três reais)
Durante o exercício de 2021, houve a execução das despesas destinadas à manutenção das atividades da Fundação, através do
pagamento de serviços gráficos; aquisição de combustível; manutenção do Sistema Licencia JÁ; pagamento de diárias; aquisição de
passagens aéreas; Anuidade da ABEMA; Assinatura de ferramenta de pesquisa de comparação de preços; Serviço de Monitoramento
eletrônico; Aquisição de 3 centrais de ar condicionado; Serviços de limpeza e conservação das instalações da Fundação; serviço de
fornecimento de internet; Curso de Formação e Atualização de Pregoeiro e equipe e apoio; aquisição de suprimentos de informática;
Aquisição de Água mineral e gás; e aquisição de Material de Higiene.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:

2388-Operacionalização do Fundo de Desenvolvimento Florestal do Estado
de Roraima
Atividade
16605-Fundo de Desenvolvimento Florestal do Estado de Roraima
Fundo Operacionalizado

Unidade de Medida:

Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
O Fundo não foi operacionalizado, pois não houve disponibilidade financeira

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Operacionalização do Fundo de
Desenvolvimento Florestal do Estado de
Roraima

0

Não realizada

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve liberação de recursos e, portanto, não houve execução financeira
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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

Taxa de Apoio à
Qualificação

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2021

Apurado
2021

Data Apuração

Anual

Percentual

13

15

12

0,00

31/12/2021

Anual

Percentual

35

36

32

0,00

31/12/2021

Fórmula: Pessoas
efetivamente
qualificadas /
Previsão de
pessoas a serem
qualificadas X 100
Fonte: IACTI-RR
Taxa de Produção
e Divulgação de
Informações
Científicas e
Tecnológicas
Fórmula:
Pesquisa+publica
ção+eventos
apoiados /
Pesquisa+publica
ção+eventos
previstos X 100
Fonte: IACT-RR

Análise de Indicadores do Programa:
Não foram alcançados os índices de apuração a partir dos parâmetros para cálculo dos indicadores. No entanto é notável a realização de
pelo menos 1 (uma) medida na ação 3541 ¿ Implementação e Gestão de Plataformas Tecnológicas durante o exercício. Nessa, foi
elaborado o projeto Roraima Digital para fornecimento de internet gratuita em vários pontos do Estado, que por sua vez representou cerca
de 12,22% do que estava previsto.
Cálculo: Instalação de pontos executados/ Instalação de pontos previstos x 100
(22/180) x100= 12,22%
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Com o findar das atividades do IACTI-RR e início das atividades pelo IATER, recomendamos que haja maior orçamento destinado a
execução das ações de ciência e tecnologia para que se complete os projetos em andamentos bem como a construção de novas frente de
trabalho.

Análise da Execução Financeira:
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Análise ao Quadro Detalhado de Despesa ¿ QDD
Fórmula: Soma do valor empenhado no programa 084/valor atual x 100
PAOE: 2417 ¿ Produção e Divulgação de Informação Científica e Tecnológica
0/152.842,00x100= 0%
PAOE: 2418 ¿ Apoio à Qualificação Científica e Tecnológica
0/30.400,00x100= 0%
PAOE: 2419 ¿ Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação
0/50.000,00x100= 0%
PAOE: 2420 ¿ Apoio às Iniciativas de Inovação em Empresas e Cooperativas
0/12.600,00x100= 0%
PAOE: 3541 ¿ Implementação e Gestão de Plataformas Tecnológicas
1.500.000,00/ 1.527.500,00x100= 98,2%
PAOE: 3542 ¿ Infraestrutura para Pesquisa e Desenvolvimento
0/108.500,00x100= 0%
Conforme as informações acima, é possível afirmar que o programa se restringiu apenas à execução da PAOE 3541, frente ao
contingenciamento orçamentário. Isso foi possível a partir do envio de orçamento proveniente de Emendar Parlamentar para atender as
finalidades do projeto ¿Roraima Digital¿.
Resultados conforme PPD e COFD
Nível PPD: Bom
Nível COFD: Altamente Deficiente

Avaliação dos resultados:
Foram encontradas grandes dificuldades de capacitação técnica, administrativa, logística e orçamentária para execução dos projetos
previstos na diretoria.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Administrativas

Foram encontradas dificuldades administrativas devido ao andamento das tratativas da extinção
do IACTI-RR no âmbito político. O que impossibilitou a continuidade dos trabalhos deste
programa.

Ambientais

Nada a constar

Auditoria

Nada a constar

Financeiras

Nada a constar

Gerenciais

Nada a constar

Judiciais

Nada a constar

Licitatórias

Nada a constar

Orçamentárias

Devido ao Decreto de contingenciamento que bloqueou parte do orçamento, encontramos
dificuldades para a realização das atividades programadas no PPA 2020-2023.

Tecnológicas

Nada a constar

Técnicas

Encontramos dificuldades na questão de Logística, para a realização de estudos técnicos,
sobretudo para a instalação dos pontos de acesso à internet oriundas do programa do Roraima
Digital.

Outras

Nada a constar

Participação Social:
Foram realizadas reuniões com interessados em resgatar os trabalhos da Cooperativa de produtores de leite do Alto Alegre, visando dar
início aos trabalhos do CDT Laticínio.
Houve visitações em alguns municípios relacionadas ao Roraima Digital

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

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

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
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Não foi realizada nenhuma atividade nessa ação.
Nível: Altamente Deficiente

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Fomento à Produção Cientifica

0

Não Realizada

2

Fomento a projetos, pesquisa e Infraestrutura
na área de Ciência, Tecnologia e Inovação.

0

Não Realizada

3

Divulgação de Ações em Ciência e
Tecnologia.

0

Não Realizada

4

Divulgação Cientifica.

0

Não Realizada

5

Apoio Financeiro a Projetos de Pesquisa.

0

Não Realizada

6

Implementação de Ações Educacionais,
Cientificas e Tecnológicas.

0

Não Realizada

7

Campanha de Sensibilização e Orientação à
Sociedade quanto a Conservação, Proteção,
Difusão e Utilização do MIRR.

0

Não Realizada

8

Implantação do Museu Itinerante.

0

Não Realizada

9

Modernização e Resgate do Acervo do MIRR.

0

Não Realizada

10

Acessibilidade ao Acervo da Biblioteca do
MIRR.

0

Não Realizada

11

Modernização do Plano Museológico do MIRR

0

Não Realizada

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não foi realizada nenhuma execução financeira.
Nível: Altamente Deficiente
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
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Não foi realizada nenhuma atividade nessa ação.
Nível: Altamente Deficiente

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA
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% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

Apoio a Graduação e Pós-Graduação Lato
Senso e Strictu Senso

0

Não Realizada

2

O MIRR Como Espaço não Formal de Ensino
e Alfabetização Científica.

0

Não Realizada

3

Reestruturação da Coleção Zoológica do
MIRR.

0

Não realizada

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não foi realizada nenhuma execução financeira
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
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Não foi realizada nenhuma atividade nessa ação.
Nível: Altamente Deficiente

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

CONSOLIDAÇÃO DO MARCO
REGULATÓRIO E DAS POLÍTICAS DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO
ESTADO DE RORAIMA

0

Não Realizada

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não foi realizada nenhuma execução financeira
Nível: Altamente Deficiente
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:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1,00

0,00

244

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00
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Análise da Meta Física:
Não foi realizada nenhuma atividade nessa ação.
Nível: Altamente Deficiente.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais
e Cadeiras Produtivas.

0

Não realizada

2

Apoio a Projetos e Ações de Tecnologias que
visem à inovação Tecnológica (NIT)

0

Não realizada

3

Apoio a Produção, distribuição, consumo,
poupança e Credito organizadas sob a forma
de autogestão.

0

Não realizada

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não foi realizada nenhuma execução financeira.
Nível: Altamente Deficiente
Ação:

3541-Implementação e Gestão das Plataformas Tecnológicas

Tipo de Ação:
Unidade Executora:

Projeto
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

98,00
Total:

98,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1,00

98,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
9.800,00

Análise da Meta Física:
Foi atendido apenas o município de Boa Vista-RR na instalação de 22 pontos de acesso à Internet, abrangidos pelo projeto Roraima
Digital.
Nível: Bom

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Desenvolvimento, Implementação e Gestão da
Plataforma Tecnológica Multiusuários.

99.73

Com o empenho no valor de
R$ 1.500.000,00 (Um milhão e
quinhentos mil reais)
representando 99,73% da
medida, foi possível realizar a
instalação de 22 pontos de
acesso à internet no município
de Boa Vista para atender o
público em geral.

2

Apoio à Formação e a capacitação dos
Recursos Humanos para o uso de bens e
serviços das tecnologias de informação e
comunicação (TI&C).

0

Não realizada

3

Estímulo ao Cooperativismo, ao
Associativismo e ao Desenvolvimento da
Economia Solidária.

0

Não realizada

4

Apoio a Formação e a Capacitação para o uso
das tecnologias de informação (TI&Cs) dos
cidadãos.

0

Não realizada

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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Análise da Execução Financeira:
Não foi realizada nenhuma execução financeira.
Nível: Altamente Deficiente.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:

3542-Infraestrutura para Pesquisa e Desenvolvimento
Projeto
16301-Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de
Roraima
Laboratório Operacionalizado
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 foi realizada nenhuma atividade nessa ação.
Nível: Altamente Deficiente.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

1 - Adoção do Uso de Tecnologia da
Informação e Comunicação - TI&C na
Prestação dos serviços públicos aos cidadãos
(Governo Eletrônico)

0

Não realizada

3

2 - Difusão do acesso e do uso de bens e
serviços das TI&Cs para promoção da
inclusão social e digital do povo Roraimense

0

Não realizada

4

REVITALIZAÇÃO DO MIRR

0

Não realizada

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não foi realizada nenhuma execução financeira.
Nível: Altamente Deficiente
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:

02-Crescimento Sustentável
Gestão de Políticas Públicas
98-Gestão do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal
Integrar esforços comuns aos Estados Amazônicos, objetivando acelerar o desenvolvimento
econômico, ambiental e sustentável da Amazônia Legal.
Todos os Habitantes da Amazônia Legal
16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento

Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Análise da Execução Financeira:
A execução orçamentária do programa foi executada integralmente, cumprindo com todas obrigações junto ao Consórcio.

Avaliação dos resultados:
O programa 098 trata da Gestão do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, o qual tem como
principal objetivo integrar esforços comuns aos Estados Amazônicos, objetivando acelerar o desenvolvimento econômico, ambiental e
sustentável da Amazônia Legal.
O Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal (CAL) é uma autarquia na modalidade de associação
pública, criada por leis estaduais estabelecidas em 2017, e constituído em 29 de março de 2019, tendo como associados os nove estados
da Amazônia Legal: Acre, Amapá. Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.
Desta forma diversas ações foram implementadas por meio do Consórcio e da participação do Estado de Roraima como consorciado do
Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, objetivando acelerar o desenvolvimento econômico,
ambiental e sustentável da Amazônia, por meio da integração de esforços comuns dos Estados Amazônicos, alcançado seus objetivos
pela participação do Estado no Consórcio, por meio do cumprimento das obrigações estabelecidas no Contrato de Rateio do referido
Consórcio.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

Necessidade de readequação orçamentária, uma vez que a mesma estava na Unidade
Orçamentária 16302 e teve que ter seus recursos remanejados para Unidade Orçamentária 16101
para ser executado

Participação Social:

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

2484-Implementação de Políticas Públicas para o Desenvolvimento
Sócioeconômico da Amazônia Legal
Atividade
16302-Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia
Legal
Política Implementada
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

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

Estado de Roraima
A ação visava implementar a política do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal no Estado de Roraima, o qual
conforme demonstra nos relatório de gestão referente a 2021, demonstra a efetiva participação do Estado no Consórcio, por meio do
cumprimento de agendas realizadas e do cumprimento das obrigações estabelecidas no Contrato de Rateio do referido Consórcio.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

COORDENAÇÃO DO CONSÓRCIO NO
ESTADO DE RORAIMA

100

A participação efetiva do
Estado nas pautas e agendas
do Consórcio, por meio da
Coordenação Estadual do
Consórcio em Roraima.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Apesar do sistema apresentar este resultado referente a execução orçamentária e financeira, a mesma não corresponde com a realidade,
haja vista que devido ter ocorrido alteração do PAT durante o exercício, devido a mudança de Unidade Orçamentária, a execução da ação
foi 100% efetivada, tendo sua dotação integralmente empenhada, liquidada e paga, conforme demonstrado no Programa orçamentário.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

03-Inclusão Social
Finalístico
12-Prevenção, Combate a Sinistro e Defesa Civil ao Cidadão
Prestar socorro à população, prevenir e minimizar desastres.
População do Estado de Roraima
19102-Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima
INDICADORES

Descrição

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2021

Anual

Percentual

80

95

85

Taxa de
Ocorrências
atendidas no
Estado

Apurado
2021

89,00

Data Apuração

31/12/2021

Fórmula:
Atendimentos
Realizados /
Solicitações de
Atendimentos
X100
Fonte:
DIE/CBMRR

Análise de Indicadores do Programa:
O CBMRR, nos ultimos anos, tem envidado esforços para tornar o seu serviço prestado ao cidadão do estado de Roraima cada vez mais
excelente. Nesse sentido, tem empregado recursos na aquisição de materiais, equipamentos, viaturas, capacitação de pessoal, dentre
outras medidas, todas com a finalidade de atender um número cada vez maior de solicitações. Os indicadores mostram que o percentual
de atendimentos das ocorrencias solicitadas foi de 89% para o ano de 2021, o que mostra uma evolução na busca de atingir a excelência.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Sem recomendações.

Análise da Execução Financeira:
Quanto ao planejamento PPD o índice foi regular, pois ficou somente 24,15% acima do que deveria ser o ideal. Isso se deu por conta do
repasse de recursos que chegaram se que se tivesse a previsão para a entrada dos mesmos, e isso acaba por impactar os índices. No
caso da execução COFD, verifica-se que foi "Deficiente", mas ao observarmos os valores que foram suplementados, percebe-se que
foram quase 170% da dotação inicial. Os ingressos mais relevantes foram na fonte 108, por conta dos convênios firmados com o
MJ/SENASP, na fonte 308 relativo à suplementação por superávit, idem na fonte 650. Esses créditos adicionais elevaram o valor da
Dotação final da PAOE e automaticamente rebaixaram o índice de execução COFD.

Avaliação dos resultados:
É possível afirmar que o programa alcançou o seu principal objetivo durante o exercício, que é prestar atendimento e socorro ao cidadão
de Roraima. Embora algumas PAOE tenham tido um resultado ruim, a instituição foi capaz de se manter em pleno funcionamento,
prestando à sociedade roraimense os seus serviços com excelência. Isso foi possivel por conta de todas as atividades realizadas com
base no que foi planejado através deste programa, principalmente através da PAOE 2050, e apesar de ter deixado de executar algumas
tarefas que estavam previstas nao comprometeu a eficiencia dos seus serviços e nem deixou de entregar à população o cuidado e amparo
prometidos. Entretanto, alguns ajustes precisam ser feitos no programa para que possa refletir com mais fidelidade o seu desempenho.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Administrativas

A instituição carece de pessoal para atender plenamente as demandas no setor administrativo.

Gerenciais

Necessário melhorar o planejamento estratégico da Instituição.

Participação Social:
Atualmente a Instituição nao possui mecanismos que promovam a participação social. Entretanto, existem projetos nesse sentido.

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

2016-Execução das Atividades de Defesa Civil
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Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

Atividade
19102-Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima
Operações Realizadas
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:
Durante o exercício de 2021 foram realizadas 4 operações pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Promover a execução das atividades de
Defesa Civil do Estado.

100

Realizadas atividades de
prevenção e auxílio à
comunidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Para o exercício 2021 foram alocados no orçamento da PAOE 2016 recursos provenientes da fonte 101 e 175, no montante de
1.461.963,00. Porém, cerca de 80% na fonte 175, valores que foram disponibilizados somente a partir do 2º semestre, o que dificultou a
execução. Outro fato a considerar é que esta PAOE está ligada necessidade de recursos no caso de catastrofes ou acontecimentos que
gerem demanda, o que nao ocorreu, sendo as atividades realizadas em sua maioria, apenas de prevençao.
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
Ocorrencias Atendidas
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

5.385,00
Total:

5.385,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
10.000,00

5.385,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
53,85

Análise da Meta Física:
Verifica-se um índice DEFICIENTE quanto a realização da meta física prevista. Ocorre que o além de ter havido uma diminuição no
numero de ocorrencias em relação a 2020, o CBMRR ainda nao consegue mensurar de forma fidedigna esses numeros, mas já estamos
revendo esses numeros para o próximo PPA, haja visto que somente esse ano conseguimos dispor de dados estatísticos fidedignos.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Promover atividades de prevenção e o
atendimento à população do Estado nas
situações de auxílio e emergências.

100

Aquisição de material
permanente;
Aquisição de material de
consumo;
Pagamento de diárias;
Pagamento de serviços.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Observa-se um índice altamente deficiente no planejamento, o que se justifica principalmente por conta dos aportes recebidos durante o
exercício na fonte 108, bem como a suplementação por superavit na fonte 308. Já com relação à execução, o índice se apresenta regular,
tendo em vista que nao houve tempo hábil para a o empenho dos recursos dos convenios que receberam aporte durante o 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
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Nao houve execução de atividades nesta PAOE.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Promover a melhoria das instalações do
CBMRR na capital e Interior.

0

Nao houve execução de
atividades nesta PAOE

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Nao houve execução de atividades nesta 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

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:
Nao houve execução de atividades nesta PAOE.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA
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% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

Promover a construção das unidades do
CBMRR

0

Nao houve execução de
atividades nesta PAOE.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Nao houve execução de atividades nesta PAOE.
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
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:
Nao houve execução de atividades nesta PAOE.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Promover a ampliação nas unidades do
CBMRR

0

Nao houve execução de
atividades nesta PAOE.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Durante o exercício 2021 nao foi realizada nenhuma ampliação.
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:
Durante o exercício foi realizada a operacionalização do FREBOM, através do empenho dos recursos nas diversas atividades do CBMRR.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA
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% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

Promover a modernização e reequipamento
do CBMRR.

100

Aquisição de bens móveis e
permanentes;
Pagamento de hora-aula;
Pagamento de serviços
prestados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Verifica-se que o Planejamento PPD teve um desempenho "Deficiente", tendo índice apurado de 58,10%. O que ocorre é que o montante
empenhado nesta PAOE durante o exercício acabou ficando abaixo do planejado, pois com a entrada de recursos por meio de convênios
e também do Fundo da Segurança Pública, preferiu-se preservar estes recursos para utilizar no exercício seguinte. Outro ponto relevante
para o baixo desempenho da execução financeira foi a dificuldade que se teve em fazer contratações para determinados bens, uma vez
que muitos fornecedores, por conta dos efeitos da pandemia Covid-19 não puderam fornecer os materiais e equipamentos necessários,
como ambulâncias, por exemplo. Isso também explica o baixo índice da Execução COFD, que se mostrou "Altamente Deficiente", tendo
em vista que a Dotação final da LOA foi cerca de 148% superior à dotação inicial por conta da suplementação do superávit do exercício
anterior.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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 na
Rede de
Educação
Profissional

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2021

Anual

Percentual

40

80

75

Apurado
2021

68,00

Data Apuração

31/12/2021

Fórmula: Número
de Matrículas
Efetuadas no Ano
Base / Número de
vagas ofertadas X
100
Fonte: Censo
Escolar 2018SEED

Análise de Indicadores do Programa:
A Meta Física PPA 2020-2023/LOA exercício 2021 estava prevista para benefício de 787 Aluno (Pessoa) no total o programa tem
atendido 533 alunos matriculados na rede Estadual de Ensino Profissionalizante . Diante dos interesses em relação a demanda do
exercício Considerando que os anos de 2020 e 2021 que foram marcados pela situação pandêmica da Covid 19 e que, igualmente aos
demais Estados da Federação, o Governo de Roraima editou o Decreto Nº 28.578/2020 e Decreto Nº 28.635 - E/2020, que suspendeu as
aulas presenciais, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação a partir do mês de março de 2020. Além disso, o Conselho Estadual de
Educação de Roraima ¿ CEE/RR publicou o Parecer CEE/RR Nº 29/2020, Parecer CEE/RR Nº 11/2021 e Parecer CEE/RR Nº 51/2021
dirimindo orientações para que a condução das aulas não presenciais durante este período. Na rede Estadual de Educação Profissional
em 2021 não foram ofertadas vagas para efetivação de novas matriculas, permanecendo apenas os alunos remanescente dos cursos
concomitantes e subsequentes devidamente matriculados nas Escolas da Rede Estadual de Ensino Profissional. Atualmente a Educação
Profissional ofertam cursos no CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PROFESSOR ANTONIO DE PINHO LIMA CEEPPAPL e a demais Unidades educacional que ofertam o Itinerário Formativo de Educação Profissional e Tecnológica ¿ EPT,
localizadas na capital Boa Vista e nos municípios de Mucajaí, Caracaraí e Rorainópolis, denominadas, respectivamente como: EMTI ¿
América sarmento Ribeiro (Boa Vista) ; Escola Major Alcides Rodrigues dos Santos (Boa Vista) ; CEM IV - Colégio Militarizado Jaceguai
dos Reis Cunha (Boa Vista) , EMTI - Padre José Monticone (Mucajaí) , EMTI - José Vieira de Sales Guerra (Caracaraí) e EMTI - José de
Alencar (Rorainópolis), com oferta dos Curso Técnico em Recursos Humanos; Curso Técnico em Serviços Jurídicos; Curso Técnico em
Manutenção Automotiva; Curso Técnico em Refrigeração e Climatização.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Considerando sobretudo por conta do caráter prático dos cursos, para compor as ações de fortalecimento da Formação Técnica e
Profissional, como requisito para o cumprimento da Meta 24 do Plano Nacional de Educação ¿ PNE e, considerando, ainda, que a Lei nº
13.415/2017 que modificou o art. 36 da Lei 9.394/1996 (LDB), recomendando que o currículo de Ensino Médio seja composto pela Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) e por itinerários formativos, dentre eles o da Formação Técnica e Profissional ¿ FTP, recomenda-se:
- Que o Centro de Educação Profissional Antônio de Pinho atenda os estudantes de Ensino Médio, com a oferta do Itinerário da Formação
Técnica e Profissional, ofertando cursos técnicos em caráter concomitantes, de forma itinerante, para atender escolas mais distantes e na
própria dependência daquela Instituição de ensino;
- Que todas as escolas do programa Ensino Médio em tempo Integral ¿ EMTIs ofertem, além da formação geral e do Itinerário Formativo
propedêutico, ofertem também um itinerário da Formação Técnica e Profissional, conforme matriz curricular das referidas escolas;
- Que haja investimentos em reformas e ampliações das dependências destas instituições, bem como a aquisição de material de consumo
e didático/pedagógico, de acordo com a demanda dos cursos ofertados;
- Que seja instituído um cronograma de formação inicial e continuada para todos os profissionais da educação das EMTIs;
- Que sejam realizadas parcerias com as instituições que ofertam cursos de formação profissional e tecnológica, que tenham relação com
os Projetos Pedagógicos das escolas da rede que ofertam cursos técnicos, para que as metas do PNE sejam alcançadas.
- Melhor redimencionamento dos recursos orçamentários e financeiro, inclusão de novas ações que melhor identifique o objetivo do
programa.

Análise da Execução Financeira:
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A execução financeira do programa tem índice de deficiência quando comparado com Dotação Inicial LOA, referente ao planejamento
indicado pela dotação Inicial em relação com o valor empenhado COFD em relação a Dotação Final e os valores remanejados na
execução financeira do Programa durante ao exercício. Tal índice se Justificativa conforme a Fonte de créditos apresentados pelos
procedimentos de: INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO
PATRIMONIAL por Suplementação no valor de R$ 786.55,75 na PAOE 2199, naturezas das despesas 33.90.39, fonte 374, referente aos
recursos oriundos da apuração do superávit financeiro do Programa: Pronatec, da conta corrente 7851-4. REMANEJAMENTO DE
RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES" por Anulação no valor de 158.400,00 na
PAOE 2199, Natureza da Despesa 33.90.39 Fonte 101 para Suplementação PAOE 2194, 2322, 2202, 2323, 2359, 2364, 3318, Natureza
da Despesa 33.90.39, 44.90.51, 44.90.52, Fonte 101. Para atender ao Processo 00256/21-25 - Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de locação de veículos tipo Caminhão Baú; Contrapartida referente aos Termos de Compromissos 202000491-6;
202000493-6 e 2021000163-6 - Adquirir mobiliários de sala de aula; Processo 02390/20-06 - Contratação de empresa para aquisição de
condicionadores de Ar e Ventiladores Escolares, Termo de Compromisso PAR nº 202002517-5 e Emenda Parlamentar nº 7124001/2019;
Processo 00292/21-99 - Reforma da Escola Estadual Dom Pedro II, localizada no município de Iracema, Termo de Compromisso PAR nº
202101573-1; Reforma do Colégio Estadual Militarizado tenente João Azevedo Cruz, município de Boa Vista/RR; Processo nº 000294/2114 - Construção da Escola Estadual Cachoeirinha do Rio Branco e da Escola Estadual Caicubi, Termo de Compromisso PAR nº
2021015721- e 202101567-1 e Processo nº 000291/21-26 - Construção da Escola Estadual Petrolina do Norte, localizada no município de
Caracaraí; Termo de Compromisso PAR nº 202101574-1. "REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO,
ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Anulação 100.000,00 na PAOE 2199, Natureza da despesa 33.90.30, fonte 101 para
Suplementação na PAOE 2194, 2202, 2322, 3318, 4211, Natureza da Despesa 33.90.39, 44.90.52 e 44.90.51, Fonte 101 para atender aos
Processo nº Processo nº 000628/21-78 - Contratação de empresa especializada para implantação do Programa Solução de Robótica
Educacional para atender as Escolas de Ensino Médio da Rede Pública do Estado de Roraima; Contrapartida Termo de Compromisso nº
202001767-5 - Adquirir equipamentos e recursos tecnológicos; Contrapartida Termo de Compromisso nº 202001768-5 - Adquirir
equipamentos e recursos tecnológicos; Contrapartida Termo de Compromisso nº 202103202-4 - Adquirir Caminhão frigorífico;
Contrapartida Termo de Compromisso nº 202101571-1 - Construir Escola Estadual dos Quinhentos; Contrapartida Termo de Compromisso
nº 202101565-1 - Construir Escola Nova Km 55. Conforme Ofício nº 38/2021/GAB/SEED/RR. REMANEJAMENTO DE RECURSOS
ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Suplementação no valor de r$ 20.000,00 na PAOE
2199 natureza da despesa 33.90.39 fonte 101, para atender a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
cobertura securitária, para atender estagiários não remunerados da Educação Profissional. REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE
PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Anulação no valor de R$ 132.000,00 na PAOE 2197,
Natureza da Despesa 33.90.39 Fonte 101 para Suplementação PAOE 2194, 2322, 2202, 2323, 2359, 2364, 3318, Natureza da Despesa
33.90.39, 44.90.51, 44.90.52, Fonte 101. Para atender ao Processo 00256/21-25 - Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de locação de veículos tipo Caminhão Baú; Contrapartida referente aos Termos de Compromissos 202000491-6; 202000493-6 e
2021000163-6 - Adquirir mobiliários de sala de aula; Processo 02390/20-06 - Contratação de empresa para aquisição de condicionadores
de Ar e Ventiladores Escolares, Termo de Compromisso PAR nº 202002517-5 e Emenda Parlamentar nº 7124001/2019; Processo
00292/21-99 - Reforma da Escola Estadual Dom Pedro II, localizada no município de Iracema, Termo de Compromisso PAR nº 202101573
-1; Reforma do Colégio Estadual Militarizado tenente João Azevedo Cruz, município de Boa Vista/RR; Processo nº 000294/21-14 Construção da Escola Estadual Cachoeirinha do Rio Branco e da Escola Estadual Caicubi, Termo de Compromisso PAR nº 2021015721- e
202101567-1 e Processo nº 000291/21-26 - Construção da Escola Estadual Petrolina do Norte, localizada no município de Caracaraí;
Termo de Compromisso PAR nº 202101574- 1.

Avaliação dos resultados:
Foi atendido ao longo do exercício 2021 O Centro Estadual de Ensino Profissional Professor Antonio de Pinho Lima-CEEPPAPL ofertou
de componentes curriculares alunos que possuem pendências. fez atendimento a 196 aptos a realização de estágio Profissional
Supervisionado-EPS referentes as formas concomitantes e subsequentes; além da oferta do CEEPPAL a Rede de Ensino
Profissionalizante ofertou cursos aos 98 alunos matriculados nas Escola do EMTI. Considerando que os anos de 2020 e 2021 foram
marcados pela pandemia da Covid 19, o que impossibilitou a oferta de Formação Técnica e Profissional, sobretudo por conta do caráter
prático dos cursos, para compor as ações de fortalecimento da Formação Técnica e Profissional, como requisito para o cumprimento da
Meta 24 do Plano Nacional de Educação ¿ PNE e, considerando, ainda, que a Lei nº 13.415/2017 que modificou o art. 36 da Lei
9.394/1996 (LDB), recomendando que o currículo de Ensino Médio seja composto pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e por
itinerários formativos, dentre eles o da Formação Técnica e Profissional ¿ FTP, recomenda-se: - Que o Centro de Educação Profissional
Antônio de Pinho atenda os estudantes de Ensino Médio, com a oferta do Itinerário da Formação Técnica e Profissional, ofertando cursos
técnicos em caráter concomitantes, de forma itinerante, para atender escolas mais distantes e na própria dependência daquela Instituição
de ensino; - Que todas as escolas do programa Ensino Médio em tempo Integral ¿ EMTIs ofertem, além da formação geral e do Itinerário
Formativo propedêutico, ofertem também um itinerário da Formação Técnica e Profissional, conforme matriz curricular das referidas
escolas; - Que haja investimentos em reformas e ampliações das dependências destas instituições, bem como a aquisição de material de
consumo e didático/pedagógico, de acordo com a demanda dos cursos ofertados; - Que seja instituído um cronograma de formação inicial
e continuada para todos os profissionais da educação das EMTIs; - Que sejam realizadas parcerias com as instituições que ofertam cursos
de formação profissional e tecnológica, que tenham relação com os Projetos Pedagógicos das escolas da rede que ofertam cursos
técnicos, para que as metas do PNE sejam alcançadas. - Que seja feita a contratação de supervisores de EPS. Lembrando que o
supervisor de estágio somente pode orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente (inciso III, do art. 9º da Lei
11.788/2008), como também deve ser funcionário do seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de
conhecimento desenvolvida no curso do estagiário
(inciso III do art. 9º da Lei 11.788/2008).

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

Falta de dotação orcamentária para melhor gerir as atividades em razão de Anulação e
Suplementação para atender demandas na execução financeira orçamentaria.

Tecnológicas

Equipamentos tecnológico obsoletos.

Outras

Situação pandêmica e restrições quanto a oferta de cursos e estágios de forma presencial

Administrativas

Falta de profissionais com Especialização tecnológica

Participação Social:
Em razão da situação de pandemia ........

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:

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

533,00
Total:

533,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
787,00

533,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
67,73

Análise da Meta Física:
O índice apresentado se justifica pela execução das atividades de Manutenção e Fortalecimento da Educação Profissional com oferta de
atividades pedagógicas para atender o quantitativo de 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

Reformar e ampliar os espaços físicos dos
Centros Estadual de Educação Profissional

0

Não ouve execução

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O índice de deficiência apresentado se justifica quando da locação de recursos no planejamento para o exercício de 2021 quando da
elaboração do PAT para efetivação da Dotação Inicial LOA com reserva orçamentária de r$ 300.000,00 e no que representa no
planejamento %PPD comparado com empenhado em relação a Dotação Inicial, e o Empenhado em relação a Dotação Final - Valor de r$
168.000,00 Contingenciado na execução financeira da ação. Justificativa pelos procedimentos de:
"REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Anulação no
valor de r$ 132.000,00, Natureza da Despesa 33.90.39 Fonte 101 para Suplementação PAOE 2194, 2322, 2202, 2323, 2359, 2364, 3318,
Natureza da Despesa 33.90.39, 44.90.51, 44.90.52, Fonte 101. Para atender ao Processo 00256/21-25 - Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de locação de veículos tipo Caminhão Baú; Contrapartida referente aos Termos de Compromissos
202000491-6; 202000493-6 e 2021000163-6 - Adquirir mobiliários de sala de aula; Processo 02390/20-06 - Contratação de empresa para
aquisição de condicionadores de Ar e Ventiladores Escolares, Termo de Compromisso PAR nº 202002517-5 e Emenda Parlamentar nº
7124001/2019; Processo 00292/21-99 - Reforma da Escola Estadual Dom Pedro II, localizada no município de Iracema, Termo de
Compromisso PAR nº 202101573-1; Reforma do Colégio Estadual Militarizado tenente João Azevedo Cruz, município de Boa Vista/RR;
Processo nº 000294/21-14 - Construção da Escola Estadual Cachoeirinha do Rio Branco e da Escola Estadual Caicubi, Termo de
Compromisso PAR nº 2021015721- e 202101567-1 e Processo nº 000291/21-26 - Construção da Escola Estadual Petrolina do Norte,
localizada no município de Caracaraí; Termo de Compromisso PAR nº 202101574- 1.

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:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1,00

1,00
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00
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Análise da Meta Física:
xxxxxxxxxxxxxx

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Manter as atividades desenvolvidas no Centro
Estadual de Educação Profissional

85

Contratação de serviços de
fornecimento de agua e luz e
contratação de Empresa para
prestação de serviços de
vigilância e limpeza

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O índice de deficiência apresentado se justifica quando da locação de recursos no planejamento para o exercício de 2021 quando da
elaboração do PAT para efetivação da Dotação Inicial LOA com reserva orçamentária de r$ 460.000,00 e no que representa no
planejamento %PPD comparado com empenhado em relação a Dotação Inicial, e o Empenhado em relação a Dotação Final - Valor de r$
811.112,75 disponível na execução financeira da ação. Justificativa pelos procedimentos de: INCORPORAÇÃO DE RECURSOS
PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL por Suplementação no valor de r$ 786.55,75
na PAOE 2199, naturezas das despesas 33.90.39, fonte 374, referente aos recursos oriundos da apuração do superávit financeiro do
Programa: Pronatec, da conta corrente 7851-4. REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE
GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Anulação 158.400,00 na PAOE 2199, Natureza da Despesa 33.90.39 Fonte 101 para Suplementação
PAOE 2194, 2322, 2202, 2323, 2359, 2364, 3318, Natureza da Despesa 33.90.39, 44.90.51, 44.90.52, Fonte 101. Para atender ao
Processo 00256/21-25- Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos tipo Caminhão Baú;
Contrapartida referente aos Termos de Compromissos 202000491-6; 202000493-6 e 2021000163-6 - Adquirir mobiliários de sala de aula;
Processo 02390/20-06 - Contratação de empresa para aquisição de condicionadores de Ar e Ventiladores Escolares, Termo de
Compromisso PAR nº 202002517-5 e Emenda Parlamentar nº 7124001/2019; Processo 00292/21-99 - Reforma da Escola Estadual Dom
Pedro II, localizada no município de Iracema, Termo de Compromisso PAR nº 202101573-1; Reforma do Colégio Estadual Militarizado
tenente João Azevedo Cruz, município de Boa Vista/RR; Processo nº 000294/21-14 - Construção da Escola Estadual Cachoeirinha do Rio
Branco e da Escola Estadual Caicubi, Termo de Compromisso PAR nº 2021015721- e 202101567-1 e Processo nº 000291/21-26 Construção da Escola Estadual Petrolina do Norte, localizada no município de Caracaraí; Termo de Compromisso PAR nº 202101574-1.
REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Anulação
100.000,00 na PAOE 2199, Natureza da despesa 33.90.30, fonte 101 para Suplementação na PAOE 2194, 2202, 2322, 3318, 4211,
Natureza da Despesa 33.90.39, 44.90.52 e 44.90.51, Fonte 101 para atender aos Processo nº Processo nº 000628/21-78 - Contratação de
empresa especializada para implantação do Programa Solução de Robótica Educacional para atender as Escolas de Ensino Médio da
Rede Pública do Estado de Roraima; Contrapartida Termo de Compromisso nº 202001767-5 - Adquirir equipamentos e recursos
tecnológicos; Contrapartida Termo de Compromisso nº 202001768-5 - Adquirir equipamentos e recursos tecnológicos; Contrapartida
Termo de Compromisso nº 202103202-4 - Adquirir Caminhão frigorífico; Contrapartida Termo de Compromisso nº 202101571-1 - Construir
Escola Estadual dos Quinhetos; Contrapartida Termo de Compromisso nº 202101565-1 - Construir Escola Nova Km 55. Conforme Ofício
nº 38/2021/GAB/SEED/RR.REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE
REGIÕES por Suplementação no valor de r$ 20.000,00 na PAOE 2199 natureza da despesa 33.90.39 fonte 101, para atender a
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cobertura securitária, para atender estagiários não remunerados da
Educação Profissional.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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
Profissionais
Qualificados para
a Educação
Básica

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2021

Anual

Percentual

63

85

75

Apurado
2021

76,00

Data Apuração

31/12/2021

Fórmula: Número
de profissionais da
Educação Básica
Qualificados/
Número total de
profissionais da
Rede Estadual de
Ensino da
Educação Básica
X 100
Fonte: Censo
Escolar 2018 SEED

Análise de Indicadores do Programa:
SEED: Quando da Elaboração e Revisão do PPA 2020-2023 para exercício 2021 o Programa previa meta de 75% tendo como objetivo
atender um publico alvo de 9.163 profissionais da área da Educação.
A Secretaria de Estado de Educação-SEED através do Centro Estadual de Formação dos Profissionais da Educação - CEFORR,
disponibilizou na PAOE-2196 referente as ações de Capacitação e habilitação foi ofertada vagas para atender 3.629 profissionais de
acordo com a oferta de vaga 2.093 profissionais se capacitaram, com índice de aproveitamento de 58%.
Para a PAOE-2355 Qualificação de Profissionais para Educação Básica da Rede Estadual de Ensino, para atender ao publico alvo desta
ação foram ofertadas 12.960 vagas, as quais 12.310 foram efetivadas tendo como índice de atendimento de 95%. ao final do exercício
diante da ofertas e demandas foram efetivados 14.403 atendimentos. ao final do exercício o programa apresenta índice apurado de 76%
alcançando assim as metas prevista no PPA para 2021.
Diante da análise e dos resultados apurados considerando a oferta de cursos do Centro Estadual de Formação Profissional de Educação
de Roraima - CEFORR, ressaltamos que as metas previstas foi superada com atendimento de maior numero de profissionais da educação
básica Estadual e atendimento a rede municipal de todos os Munícipios do interior do Estado. O índice apresentado pelo indicador do
programa é satisfatório, atendendo assim os objetivos do programa quando da qualificando os Profissionais da Rede Estadual da
Educação Básica e os demais servidores da área educacional.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Que haja articulação e orientação dos setores responsáveis, com o CEFORR, acerca dos recursos financeiros e operacionalização dos
mesmos no decorrer do ano de 2022.

UNIVIRR: Vale ressaltar que é de suma importância a qualificação dos profissionais da Fundação UNIVIRR, uma vez, que esta Fundação
está presente em Boa Vista e nos 14 municípios do Estado de Roraima, formando pessoas.

Análise da Execução Financeira:
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O índice de deficiência de 260,26 % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial valor de 285.353,00) e de 8,93% COFD (Empenhado
em relação a Dotação Final - Valor Contigenciado) se justifica pela necessidade de remanejamento dos recursos programado no Plano
Anual de trabalho através dos procedimentos de anulação e Suplementação e para atender aos Objetivos administrativos da SEED, com
base no PAT/LOA com referência a dotação orçamentária inicial e aqueles suplementados anulados e empenhados no exercício conforme:
INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL por
Suplementação no valor de r$ 7.716.878,55 na PAOE 2196, naturezas das despesas 33.90.30, 33.90.33, 33.90.36 e 33.90.39, fontes 308
e 374, referente aos recursos oriundos da apuração do superávit financeiro dos Termo de Compromisso 7609/2013 da conta corrente 7179
-X, Termo de Compromisso 2017000612 - PNAIC da conta corrente 7596-5, Programa: Base Nacional Comum Curricular - BNCC da conta
corrente 7853-0.
INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL por
Suplementação no valor de r$ 900,00 na PAOE 2196, natureza da despesa 33.90.93, fonte 308, referente aos recursos oriundos da
apuração do superávit financeiro do Termo de Compromisso 201700995 - ROBÓTICA da conta corrente 7789-5.
"REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES Anulação no valor
de R$ de 126.400,00 na PAOE 2196, Natureza da Despesa 33.90.30, 33.90.33, 33.90.39, Fonte 145 para Suplementação PAOE 2194,
2202, 2322, 2323, 4111, 4311, 2359, 2452, 2364, 3318, Natureza da Despesa 33.90.30, 33.90.39, 33.90.47, 44.90.52 e 44.90.51, Fonte
145. Para atender ao Processo 03195/20-68 - Aquisição de equipamentos e utensílios de cozinha; Processo 00257/21-98 - Contratação de
empresa especializada no fornecimento de cargas de gás; Processo 00256/21-25 - Contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de locação de veículos tipo Caminhão Baú; Processo 011005/16-08 - Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de manutenção predial preventiva e corretiva de pintura; Processo 00463/21-80 - Aquisição de TOTEM (suporte para álcool em
gel); Processo 00267/21-41 - Eventual contratação de empresa para aquisição de quadros brancos; Processo 00457/21-87 Pagamento de
taxas municipais diversas; Contrapartida referente aos Termos de Compromissos 202000491-6; 202000493-6 e 2021000163-6 - Adquirir
mobiliários de sala de aula; Processo 02390/20-06 - Contratação de empresa para aquisição de condicionadores de Ar e Ventiladores
Escolares, Termo de Compromisso PAR nº 202002517-5 e Emenda Parlamentar nº 7124001/2019; Processo 00292/21-99 - Reforma da
Escola Estadual Dom Pedro II, localizada no município de Iracema, Termo de Compromisso PAR nº 202101573-1; Processo nº 03169/2058 - Contratação de empresa especializada ne elaboração de peças técnicas e gráficas; Reforma do Colégio Estadual Militarizado tenente
João Azevedo Cruz, município de Boa Vista/RR; Processo 00294/21-14 - Construção da Escola Estadual Cachoeirinha do Rio Branco e da
Escola Estadual Caicubi. REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE
REGIÕES por Suplementação no valor de R$ 3.600,00 na PAOE 2196, Natureza da despesa 33.90.39, fonte 101 para atender ao
Processo nº 017101.000459/21-02 - Pagamento de inscrição no IX Curso sobre SIOP - Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento
Público. REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por
Suplementação no valor de R$ 197.103,99 na PAOE 2196, natureza da despesa 33.90.92, fonte 100 para atender ao Processo nº
07229/15-62 - Contratação de empresa especializada em aluguel de palco em estrutura metálica, tenda em estrutura tubular de ferro,
arquibancada, quiosques, estruturas cênica e outros. REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO,
ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Suplementação no valor de r$ 457.019,99 na PAOE 2196 natureza da despesa 33.90.92 fonte
100, para atender a Despesas de exercícios anteriores referente à contratação de empresa para fornecimento de lanches para atender as
necessidades da SEED. Conforme SEI nº 17101.004125/2021.14 REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA
MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Anulação no valor de R$ 728.399,80 da PAOE 2196 natureza da despesa
33.90.30 fonte 308, para suplementação na PAOE 2196 natureza da despesa 33.90.39 fonte 308, para atender Despesas com
hospedagem e refeição de cursista e participante da Ação: Realizar Formação continuada para profissionais da equipe pedagógica da
rede estadual de educação e professores, gestores e agentes penitenciários vinculadas a política de educação prisional do Estado do
TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 2017000612.

UNIVIRR: Observa-se que em 2021, o índice foi altamente deficiente, considerando o Decreto nº. 28.635-E, de 22/03/2020 ¿ Declara
estado de calamidade pública em todo o território do Estado de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada
pelo COVID-19 (Corona Vírus), Decreto nº. 28.694-E, de 08/04/20, que declara estado de calamidade pública em todo o território do
Estado de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (Corona Vírus).
O valor aprovado para este programa 029, foi de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) para custear as despesas com habilitação e
capacitação dos profissionais da UNIVIRR, sendo que a execução financeira ficou comprometida devido aos vários impedimentos
conforme acima referenciado levando em consideração as limitações orçamentárias e à epidemia causada pelo COVID-19 (Corona Vírus).

Avaliação dos resultados:
SEED: Para o alcance das metas o resultado do indicador do Programa foi evidenciado, pelas atividades gerenciais do Centro Estadual de
Formação Profissional de Educação de Roraima - CEFORR atendendo as ações propostas no planejamento institucional, bem como
novas demandas propostas pelos Municípios do interior do Estado em 2021 foram ofertadas 3.629 vagas para Capacitação dos
profissionais da Educação, as ofertas de vagas estão distribuídas em 37 cursos. Diante da oferta de vagas foram capacitados 2.093
profissionais, representando 58% da oferta de vagas as demandas atendidas. Para atender as demandas de Qualificação de Profissionais
para Educação Básica a SEED através do CEFORR ofereceu 12.960 vagas para qualificação nos Programa de desenvolvimento de
competências Socioemocionais, I FEIRA VIRTUAL DE CIÊNCIAS, Pesquisa e Inovação em Roraima/ FEVIC-RR XXVIII edição da feira
estadual de ciências de Roraima / FECIRR, Diagnóstico formação continuada CEFORR, INSTITUTO LEPE, Plano de Educação Ambiental
do CEFORR, Ensino Híbrido e Apresentação das ações para o segundo semestre o que estabelece as metas do PNE e PEE, diante da
oferta com 12.960 de vagas, 12.310 profissionais foram qualificados, o que representa aproveitamento de 95% das vagas oferecidas para
a ação. O resultado do programa o apurado nas ações de Capacitação e Qualificação de Profissionais para a Educação teve
aproveitamento de 76% de efetivação no atendimento ao publico alvo e ao objetivo do Programa.
UNIVIRR: Informamos que os recursos orçamentários liberados ao longo do exercício de 2021, não foram executados, pois as limitações
orçamentárias e à epidemia causada pelo COVID-19 (Corona Vírus) prejudicaram a execução da ação 2394, Decretos estes que
impactaram decisivamente a execução programada (Habilitação e capacitação de Profissionais da UNIVIRR)

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

Falta de articulaço entres recursos orcamentários

Administrativas

Restrição na Execução orçamentaria e falta de recursos financeiros

Técnicas

escassez de profissionais (colaboradores) e falta de materiais tecnológicos de ponta.
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Financeiras

Falta de recursos

Gerenciais

Morosidade nos Tramites Processuais.

Licitatórias

Falta de Dotação orçamentária e locação de recursos.

Ambientais

Melhorias no espaço físico do CEFORR

Tecnológicas

Falta de equipamentos, falta de Sistema de Gestão e gerenciamento de pessoal

Judiciais

Ações judiciais (DRH e CSL)

Administrativas

UNIVIRR - Os trabalhos administrativos da UNIVIRR, foram dificultados por restrições
orçamentário/financeiro, somadas as limitações referentes à epidemia causada pelo COVID-19
(Corona Vírus).

Tecnológicas

Escassez de Ferramentas para suprir as necessidades da UNIVIRR nos Polos dos municípios do
Estado de Roraima.

Participação Social:
Atendimento aos munícipios através de Regime de através do Regime de Colaboração, firmado entre CONSED e UDIME
interação com diversos setores/instituições, como: Sebrae, Exercíto Brasileiro, ACNUR, Unicef, Fraternidade, Prefeituras Municipais, MEC,
UFRR, UERR, SESI, IFRR, entre outros. Entendemos que existiu uma rede de colaboração para os atendimentos do CEFORR no ano
letivo de 2021.
UNIVIRR: A participação do público alvo ficou comprometida, devido à não execução do programa, considerando as várias dificuldades,
principalmente o estado de Calamidade Pública para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pelo COVID-19 (Corona
Vírus).

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

2.093,00
Total:

2.093,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1.800,00

2.093,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
116,28

Análise da Meta Física:
Quando da Elaboração e Revisão do PPA 2020-2023 para exercício 2021 Para a PAO 2196 previa meta de atendimento de 1.800,00
Profissionais do total de 9.163 profissionais da Rede Estadual de Ensino. A Secretaria de Estado de Educação-SEED através do Centro
Estadual de Formação dos Profissionais da Educação - CEFORR, disponibilizou na PAOE-2196 referente as ações de Capacitação e
habilitação foi ofertada vagas para atender 3.629 profissionais de acordo com a oferta de vaga 2.093 profissionais se capacitaram, com
índice de aproveitamento de 58%. Diante da análise e dos resultados apurados considerando a oferta de cursos do Centro Estadual de
Formação Profissional de Educação de Roraima - CEFORR, atendendo assim os objetivos da ação ofertou 37 cursos para atender o
cumprimento das metas do PNA e PPA concluindo assim que as metas planejadas e executadas obteve índice satisfatório com acréscimo
do publico alvo em razão dos atendimentos aos profissionais da rede Municipal de todos os Munícipios do interior do Estado.

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.

50

Pagamento de: Diárias,
Treinamento e Capacitação de
Pessoal, Pagamento de
reconhecimento de dívidas de
exercícios anteriores:
Fornecimento de Alimentação,
Serviços de Agua e Esgoto e
Locação de Máquinas e
Equipamentos.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O índice de deficiência de 303,13%PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial) e de 8,93% COFD (Empenhado em relação a
Dotação Final - Valor Contigenciado) se justifica pela necessidade de remanejamento dos recursos programado no Plano Anual de
trabalho através dos procedimentos de anulação e Suplementação e para atender aos Objetivos administrativos da SEED, com base no
PAT/LOA com referência a dotação orçamentária inicial e aqueles suplementados anulados e empenhados no exercício conforme:
INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL por
Suplementação no valor de r$ 7.716.878,55 na PAOE 2196, naturezas das despesas 33.90.30, 33.90.33, 33.90.36 e 33.90.39, fontes 308
e 374, referente aos recursos oriundos da apuração do superávit financeiro dos Termo de Compromisso 7609/2013 da conta corrente 7179
-X, Termo de Compromisso 2017000612 - PNAIC da conta corrente 7596-5, Programa: Base Nacional Comum Curricular - BNCC da conta
corrente 7853-0.
INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL por
Suplementação no valor de r$ 900,00 na PAOE 2196, natureza da despesa 33.90.93, fonte 308, referente aos recursos oriundos da
apuração do superávit financeiro do Termo de Compromisso 201700995 - ROBÓTICA da conta corrente 7789-5.
"REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES Anulação
126.400,00 na PAOE 2196, Natureza da Despesa 33.90.30, 33.90.33, 33.90.39, Fonte 145 para Suplementação PAOE 2194, 2202, 2322,
2323, 4111, 4311, 2359, 2452, 2364, 3318, Natureza da Despesa 33.90.30, 33.90.39, 33.90.47, 44.90.52 e 44.90.51, Fonte 145. Para
atender ao Processo 03195/20-68 - Aquisição de equipamentos e utensílios de cozinha; Processo 00257/21-98 - Contratação de empresa
especializada no fornecimento de cargas de gás; Processo 00256/21-25 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de locação de veículos tipo Caminhão Baú; Processo 011005/16-08 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
manutenção predial preventiva e corretiva de pintura; Processo 00463/21-80 - Aquisição de TOTEM (suporte para álcool em gel); Processo
00267/21-41 - Eventual contratação de empresa para aquisição de quadros brancos; Processo 00457/21-87 Pagamento de taxas
municipais diversas; Contrapartida referente aos Termos de Compromissos 202000491-6; 202000493-6 e 2021000163-6 - Adquirir
mobiliários de sala de aula; Processo 02390/20-06 - Contratação de empresa para aquisição de condicionadores de Ar e Ventiladores
Escolares, Termo de Compromisso PAR nº 202002517-5 e Emenda Parlamentar nº 7124001/2019; Processo 00292/21-99 - Reforma da
Escola Estadual Dom Pedro II, localizada no município de Iracema, Termo de Compromisso PAR nº 202101573-1; Processo nº 03169/2058 - Contratação de empresa especializada ne elaboração de peças técnicas e gráficas; Reforma do Colégio Estadual Militarizado tenente
João Azevedo Cruz, município de Boa Vista/RR; Processo 00294/21-14 - Construção da Escola Estadual Cachoeirinha do Rio Branco e da
Escola Estadual Caicubi."
"REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por
Suplementação no valor de r$ 3.600,00 na PAOE 2196, Natureza da despesa 33.90.39, fonte 101 para atender ao Processo nº
017101.000459/21-02 - Pagamento de inscrição no IX Curso sobre SIOP - Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento Público.
"REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por
Suplementação no valor de r$ 197.103,99 na PAOE 2196, natureza da despesa 33.90.92, fonte 100 para atender ao Processo nº
07229/15-62 - Contratação de empresa especializada em aluguel de palco em estrutura metálica, tenda em estrutura tubular de ferro,
arquibancada, quiosques, estruturas cênica e outros. REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO,
ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Suplementação no valor de r$ 457.019,99 na PAOE 2196 natureza da despesa 33.90.92 fonte
100, para atender a Despesas de exercícios anteriores referente à contratação de empresa para fornecimento de lanches para atender as
necessidades da SEED. Conforme SEI nº 17101.004125/2021.14REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA
MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Anulação no valor de r$ 728.399,80 da PAOE 2196 natureza da despesa
33.90.30 fonte 308, para suplementação na PAOE 2196 natureza da despesa 33.90.39 fonte 308, para atender Despesas com
hospedagem e refeição de cursista e participante da Ação: Realizar Formação continuada para profissionais da equipe pedagógica da
rede estadual de educação e professores, gestores e agentes penitenciários vinculadas a política de educação prisional do Estado do
TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 2017000612.
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
50,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Em 2021 a UNIVIRR, deixou de cumprir com a meta física devidamente planejada no PPA para o exercício 2021, considerando os vários
fatores dentre eles a calamidade pública em todo o território do Estado de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia
causada pelo COVID-19 (Corona Vírus).

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Habilitação e Capacitação de Profissionais da
UNIVIRR.

0

Não houve atividades
realizadas devido às
restrições ocorridas no
exercício.

261

Estado de Roraima

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Execução Financeira deste programa ficou comprometida considerando os vários fatores dentre eles a calamidade pública em todo o
território do Estado de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (Corona Vírus).
Ação:
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

12.310,00
Total:

12.310,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
5.708,00

12.310,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
215,66

Análise da Meta Física:
Quando da Elaboração e Revisão do PPA 2020-2023 para exercício 2021 Para a PAOE-2355 a Meta Física Prevista era atente 7.708
diante da demanda foram para Qualificação de Profissionais para Educação Básica da Rede Estadual de Ensino, foram ofertadas 12.960
vagas, as quais 12.310 foram efetivadas tendo como índice de atendimento de 95%. ao final do exercício diante da ofertas e demandas
foram efetivados 12310 atendimentos. ao final do exercício a PAOE apresenta índice apurado de 215,66% superando assim as metas
prevista no PPA para 2021 em razão do atendimento ao publico da r rede municipal de todos os Munícipios do interior do Estado o que
não estava previsto quando da elaboração do PAT e Revisão do PPA 2020-2023. Diante da análise e dos resultados apurados
considerando a oferta de cursos do Centro Estadual de Formação Profissional de Educação de Roraima - CEFORR, atendeu rede
municipal de todos os Munícipios do interior do Estado, ressaltamos que as metas previstas foi superada com atendimento de maior
numero de profissionais da. podemos considerar que a PAOE atendeu os objetivos do programa quando da qualificando os Profissionais
da Rede Estadual da Educação Básica e os demais servidores da área educacional do Estado.

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.

0

Não houve execução
financeira - não pagamento de
despesas

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira no exercício Dotação Final LOA de R$ 7.853,00 igual Dotação Inicial LOA R$ 7.853,00 com saldo
disponível sem reserva de empenho e ausência de liquidação.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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
2021

Incremento Anual
dos Serviços de
Atend em Práticas
Esportivas para os
Alunos e de Lazer
à Comunidade

Anual

Percentual

8

60

60

Apurado
2021

60,00

Data Apuração

31/12/2021

Fórmula: Número
de atendimentos
das atividades
desportivas aos
Discentes,
comunidade
desportistas e
atividades de lazer
no ano / Número
de atendimentos
no ano anterior X
100
Fonte: SEED

Análise de Indicadores do Programa:
O indicador do Programa mesmo com a situação de pandemia do COVID-19 alcançou a meta prevista em razão da demanda das
Federações de Desporto em utilizar os espaços físicos Públicos com projetos sociais de forma presencial. Assim para manter atividades
voltadas ao atendimentos do publico alvo Comunidade, alunos e professores de educação física escolar foram realizadas oficinas remotas
voltadas a esse público, bem como manter as cedências das Unidades Esportivas, tomando todos os cuidados previstos seguindo as
normas de prevenção dos Protocolos da Organização Mundial de Saúde.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Para melhoria das ações do IDR recomenda se maior celeridade processual e disponibilidade orçamentaria.

Análise da Execução Financeira:
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O índice de deficiência de 518,10 % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial valor de 2.276.456,00) e de 68,86% COFD
(Empenhado em relação a Dotação Final - Valor R$ 17.127.145,19) se justifica pela necessidade de remanejamento dos recursos
programado no Plano Anual de trabalho através dos procedimentos de anulação e Suplementação e para atender aos Objetivos
administrativos do I SEED, com base no PAT/LOA com referência a dotação orçamentária inicial e aqueles suplementados anulados e
empenhados no exercício conforme:
"INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECAD.DE RECURSOS DO TESOURO E
DIRETAM.ARRECAD por Suplementação no valor de r$ 1.318.080,00 na PAOE 2275, Natureza da despesa 33.50.41, fonte 101.
Referente a recursos oriundos de INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECAD.DE RECURSOS
DO TESOURO EDIRETAM.ARRECAD. Para atender a celebração de Convênio entre a Secretaria de Estado de Educação e Desporto
(SEED/RR) e a Ligar de Futebol Amador Jardim Caranã (LIFAJC) para realização de campeonatos comunitários de futebol amador em
Boa Vista-RR. r Suplementação no valor de r$ 4.331.043,50 na PAOE 2363 natureza da despesa 33.90.39, fonte 108, para atender o
Convênio nº. 890488/2019 - Reforma do Ginásio Poliesportivo de Rorainópolis, Convênio nº. 890489/2019 - Reforma do Ginásio
Poliesportivo de São Luiz do Anauá, Convênio nº. 890490/2019 - Reforma do Ginásio Poliesportivo de São João da Baliza, Convênio nº.
890491/2019 - Reforma do Ginásio Poliesportivo de Caroebe, Convênio nº. 890493/2019 - Reforma do Ginásio Poliesportivo do Cantá,
Convênio nº.890494/2019 - Reforma do Ginásio Poliesportivo de Pacaraima, Convênio nº. 890495/2019 - Reforma do Ginásio
Poliesportivo de Alto Alegre e Convênio nº. 890497/2019 - Reforma do Ginásio Poliesportivo de Iracema.
"REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por
Suplementação no valor de r$ 879.730,00 na PAOE 2275, Natureza da Despesa 33.90.30, Fonte 100 para Aquisição de Material
Esportivo para atender aos eventos esportivos comunitários a serem realizados pelo Instituto do Desporto de Roraima (IDR).
REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Suplementação
no valor de r$ 1.170.549,06 na PAOE 2277, natureza da despesa 33.90.30 e 33.90.92, fonte 100. Para atender despesas com os
processos nº 003423/20-90 - Aquisição de material de piscina e produtos químicos para manutenção da piscina olímpica do Governo do
Estado de Roraima, que atenderão aos eventos esportivos e projetos realizados pelo Instituto do Desporto de Roraima - IDR e Processo nº
010499/15-05 - Serviços de engenharia para executar a manutenção preventiva e corretiva nas áreas internas e externas do Parque
Anauá. Suplementação no valor de r$ 190.705,00 na PAOE 2277, natureza da despesa 33.90.92, fonte 101 para atender ao Processo nº
017101.011142/16-70 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o interior
e Processo nº 017101.009849/16-07 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica
para a Capital. Suplementação 587.000,00 na PAOE 2277 natureza da despesa 33.90.39 fonte 100, para atender a contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da Secretaria de Estado
da Educação e Desporto. Suplementação no valor de r$ 1.447.360,00 na PAOE 2277, Natureza da despesa 33.90.30 e 33.90.39, fonte
100 para atender processo nº 17101.006685/2021.03, cujo objeto trata de Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva com materiais e mão de obras para atender a demanda das Unidades
Desportivas da Secretaria de Estado da Educação e Desporto - SEED.
REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Anulação no
valor de r$ 60.120,00 da PAOE 2275 natureza da despesa 33.90.30, 33.90.31, 33.90.36, 33.90.39 e 33.90.40 fonte 100, para
suplementação na PAOE 2275 e 2353 natureza da despesa 33.90.14 fonte 100, para atender Despesas com Diárias do Desporto.
Anulação 478.937,65 da PAOE 2277 natureza da despesa 33.90.39 fonte 100, para suplementação na PAOE 2353 e 4211 natureza da
despesa 33.90.30 e 33.90.92 fonte 100, para atender Aquisição de Vestuário e Uniformes para atender os participantes dos Jogos
Escolares de Roraima JERs, Jogos Escolares da Juventude JEJ e Jogos Escolares Brasileiros JEBs e Despesas de exercício anterior
referente contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos,
máquinas e equipamentos, com gerenciamento de peças genuínas e/ou originais, suprimentos, acessórios e serviços de manutenção,
combustíveis, lubrificantes, pneus, serviços de guincho 24hrs, alinhamento e balanceamento, por meio de sistema informatizado, com
utilização de tecnologia de cartão magnético, via web e em tempo real, em rede especializada de serviços através Adesão à Ata de
Registro de Preços nº 015/2019, na condição de carona. Anulação 3.903,20 da PAOE 2277 natureza da despesa 33.90.39 e 33.90.92
fonte 100, para suplementação na PAOE 2277 natureza da despesa 33.90.30 fonte 100, para atender a Processo nº 003423/20-90 Aquisição de material de piscina e produtos químicos , para manutenção da piscina olímpica do Governo do Estado de Roraima que
atenderão aos Eventos Esportivos e Projetos realizados por este Instituto. Anulação no valor de r$ 3.000,00 da PAOE 2353 natureza da
despesa 33.90.30 fonte 100, para suplementação no valor de r$ 3.000,00 na PAOE 2353 natureza da despesa 33.90.30, fonte 100, para
atender a Contrapartida do Termo de Convênio nº. 904545/2020 referente a aquisição de material esportivo para realização dos Jogos
Escolares de Roraima.

Avaliação dos resultados:
Considera se que o resultado é satisfatório mesmo com a situação calamitosa em razão da Pandemia COVID-19, nas quais todas ações
planejadas pelo Instituto de Desporto foram executada com redimensionamento de recursos e atividades para atender ao Publico alvo com
Recreação e lazer (Projeto/2 atividades realizada) em Rorainópolis , Recreação e lazer em Caracaraí, Apoio a ações do Governo do
Estado tais como: Recreação e lazer em Rorainópolis, Caracaraí, São Luis Normandia e Boa Vista; 265 cedências unidades Desportivas
em Boa Vista/Interior; Seletiva Escolar de Modalidades Individuais (projetos) Boa Vista Seletiva Escolar de Lutas (projeto) Boa Vista,
Seletiva Escolar de Modalidades Coletivas (projeto) Boa Vista, Oficinas Remotas(projetos/ 8atividades realizada) Boa Vista, Clinicas
Esportivas de Voleibol (projetos/ 2 atividades realizada) Caracaraí/ Rorainópolis, Clinica Esportiva de vôlei de Praia (projetos/ 2 atividades
realizada) Caracaraí/ Rorainópolis, Jogos Escolares da Juventude (evento) Rio de Janeiro e Open Escolar de Judô (evento) Boa Vista.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Administrativas

Morosidade nos processos administrativos relativo a aquisição e contratação de serviços

Tecnológicas

Computadores insuficientes para os servidores, internet com muita oscilação, ausência de suporte
técnico para as ações como as oficinas remotas.

Licitatórias

Morosidade no processo licitatório.

Financeiras

Financeiras Falta de recurso para atender as ações e projetos do setor

Orçamentárias

Orçamentárias Orçamento insuficiente para atender os projetos do setor

Participação Social:
Há grande aceitação do Programa por parte do público alvo, uma vez que o Desporto é uma forte ferramenta de inclusão social.

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:

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

24,00
Total:

24,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
24,00

24,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Análise da Meta Física:
A meta prevista aqui foram alcançadas no qual formam atendidas as demandas aos desportistas e Manter e apoiar eventos desportivos e
de Lazer para a comunidade e os realizados por entidades privadas sem fins lucrativos, Foram efetivadas 265 cedências das Unidades
Desportivas para o publico desportista e efetivados eventos de recreação e lazer: 20 em Boa Vista, 2 em Rorainópolis 2 em Caracaraí,
com o total 24 eventos de recreação e lazer.

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.

100

Manutenção de Eventos
desportivos e da comunidade
realizados por entidades
privadas sem fins lucrativos.

2

Apoiar e manter ações e eventos desportivos
e de lazer comunitário.

80

Transferência de recursos
para ação Cultura Convênio
SEED/(LIFAJC)
Pagamento de diárias

procedimento: Abertura de processos para
aquisição de material de consumo diversos,
expediente, material esportivo e
contratação de serviços diversos.
Data Inicial: 01/01/2021 D

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O índice de deficiência de 2.040,34% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial valor de R$ 65.000,00) e de 59,75% COFD
(Empenhado em relação a Dotação Final Valor de 2.219.490,00) se justifica pela necessidade de remanejamento dos recursos não
programado no Plano Anual de Trabalho, por redimensionamento através de procedimentos de anulação e Suplementação visando
atender aos Objetivos administrativos da SEED, com base no PAT/LOA com referência a dotação orçamentária inicial e aqueles
suplementados anulados e empenhados no exercício conforme:
"INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECAD.DE RECURSOS DO TESOURO E
DIRETAM.ARRECAD por Suplementação no valor de r$ 1.318.080,00 na PAOE 2275, Natureza da despesa 33.50.41, fonte 101.
Referente a recursos oriundos de INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECAD.DE RECURSOS
DO TESOURO E
DIRETAM.ARRECAD. Para atender a celebração de Convênio entre a Secretaria de Estado de Educação e Desporto (SEED/RR) e a Ligar
de Futebol Amador Jardim Caranã (LIFAJC) para realização de campeonatos comunitários de futebol amador em Boa Vista-RR,
"REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por
Suplementação no valor de r$ 879.730,00 na PAOE 2275, Natureza da Despesa 33.90.30, Fonte 100 para atender ao PROCESSO SEI
17101.002935/2021.28 - Aquisição de Material Esportivo para atender aos eventos esportivos comunitários a serem realizados pelo
Instituto do Desporto de Roraima (IDR).
REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Anulação no
valor de r$ 60.120,00 da PAOE 2275 natureza da despesa 33.90.30, 33.90.31, 33.90.36, 33.90.39 e 33.90.40 fonte 100, para
suplementação na PAOE 2275 e 2353 natureza da despesa 33.90.14 fonte 100, para atender Despesas com Diárias do Desporto.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2277-Manutenção e Implementação das Unidades Desportivas
Atividade
17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
Unidade Mantida
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
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Região de Planejamento

Meta

Estado

6,00
Total:

6,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
10,00

6,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
60,00

Análise da Meta Física:
Foram realizados as atividades administrativas e as demandas de serviços de apoio e manutenção predial das unidades desportivas do
IDR . Os resultados aqui alcançados foram parcialmente positivos por falta de dotação orçamentária, e disponibilidade financeira para
execução dos serviços de manutenção e conservação
das unidades.

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 e cedidos.

50

Pagamento de Mão de obra
terceirizada-Vigilância;
Pagamento de Agua e Energia
Elétrica; Pagamento de
serviços de manutenção e
conservação de bens e
imóveis; e energia elétrica Exercícios anteriores.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O índice de deficiência de 159,18% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial valor de R$ 1.395.336,00) e de 51,51% COFD
(Empenhado em relação a Dotação Final valor de R$ 4.312.012,41) se justifica pela necessidade de remanejamento dos recursos
programado no Plano Anual de trabalho através dos procedimentos de anulação e Suplementação e para atender aos Objetivos
administrativos da SEED, com base no PAT/LOA/QDD com referência a dotação orçamentária inicial e aqueles suplementados anulados e
empenhados no exercício conforme:
REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Suplementação
no valor de r$ 1.170.549,06 na PAOE 2277, natureza da despesa 33.90.30 e 33.90.92, fonte 100. Para atender despesas com os
processos nº 003423/20-90 - Aquisição de material de piscina e produtos químicos para manutenção da piscina olímpica do Governo do
Estado de Roraima, que atenderão aos eventos esportivos e projetos realizados pelo Instituto do Desporto de Roraima - IDR e Processo nº
010499/15-05 - Serviços de engenharia para executar a manutenção preventiva e corretiva nas áreas internas e externas do Parque
Anauá.
REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Suplementação
no valor de r$ 190.705,00 na PAOE 2277, natureza da despesa 33.90.92, fonte 101 para atender ao Processo nº 017101.011142/16
-70 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o interior e Processo nº
017101.009849/16-07 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a
Capital.
REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Suplementação
587.000,00 na PAOE 2277 natureza da despesa 33.90.39 fonte 100, para atender a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da Secretaria de Estado da Educação e Desporto.
REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Anulação
3.903,20 da PAOE 2277 natureza da despesa 33.90.39 e 33.90.92 fonte 100, para suplementação na PAOE 2277 natureza da despesa
33.90.30 fonte 100, para atender a Processo nº 003423/20-90 - Aquisição de material de piscina e produtos químicos , para manutenção
da piscina olímpica do Governo do Estado de Roraima que atenderão aos Eventos Esportivos e Projetos realizados por este Instituto.
REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Anulação
478.937,65 da PAOE 2277 natureza da despesa 33.90.39 fonte 100, para suplementação na PAOE 2353 e 4211 natureza da despesa
33.90.30 e 33.90.92 fonte 100, para atender Aquisição de Vestuário e Uniformes para atender os participantes dos Jogos Escolares de
Roraima JERs, Jogos Escolares da Juventude JEJ e Jogos Escolares Brasileiros JEBs e Despesas de exercício anterior referente
contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas
e equipamentos, com gerenciamento de peças genuínas e/ou originais, suprimentos, acessórios e serviços de manutenção, combustíveis,
lubrificantes, pneus, serviços de guincho 24hrs, alinhamento e balanceamento, por meio de sistema informatizado, com utilização de
tecnologia de cartão magnético, via web e em tempo real, em rede especializada de serviços através Adesão à Ata de Registro de Preços
nº 015/2019, na condição de carona.
REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Suplementação
no valor de r$ 1.447.360,00 na PAOE 2277, Natureza da despesa 33.90.30 e 33.90.39, fonte 100 para atender processo nº
17101.006685/2021.03, cujo objeto trata de Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de
manutenção predial preventiva e corretiva com materiais e mão de obras para atender a demanda das Unidades Desportivas da Secretaria
de Estado da Educação e Desporto - SEED.

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

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:
Mesmo com à impossibilidade de realização dos Jogos Escolares de Roraima no formato tradicional devido ás limitações impostas pela
pandemia do COVID-19 e o cancelamento dos Jogos Escolares da Juventude pelo Comitê Olímpico Brasileiro e com a necessidade de
adequação das estratégias para realização das metas proposta e alcance dos resultados com índice de positivo de 100% em relação as
metas estabelecidas, foram realizadas seletiva Escolar de Modalidades Individuais, Seletiva Escolar de Lutas Seletiva Escolar de
Modalidades Coletivas, Clinicas Esportivas de Voleibol em Caracaraí e Rorainópolis Open Escolar de Judô e seletivas Estaduais por
modalidade que culminou com a participação de 229 participantes da Delegação e Roraima nos Jogos Escolares Brasileiros.

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.

50

Pagamento de diárias;
Pagamento de serviços de
arbitragem

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O índice de deficiência de 11,28% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial) e de 3,94% COFD (Empenhado em relação a
Dotação Final) se justifica pela necessidade de remanejamento dos recursos programado no Plano Anual de trabalho através dos
procedimentos de anulação e Suplementação e para atender aos Objetivos administrativos da SEED, com base no PAT/LOA com
referência a dotação orçamentária inicial e aqueles suplementados anulados e empenhados no exercício conforme:
REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Anulação no
valor de r$ 3.000,00 da PAOE 2353 natureza da despesa 33.90.30 fonte 100, para suplementação no valor de r$ 3.000,00 na PAOE 2353
natureza da despesa 33.90.30, fonte 100, para atender a Contrapartida do Termo de Convênio nº. 904545/2020 referente a aquisição de
material esportivo para realização dos Jogos Escolares de Roraima.
REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Suplementação
na PAOE 2353, natureza da despesa 33.90.30 e 33.90.36, fonte 101 para atender ao Processo nº 017101.000519/21-32 - Aquisição de
uniforme esportivo - tipo kit esportivo para atividades desportivas, através de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 004/2021/SEGEP/MA
e Processo nº 017101.000424/21-28 - Credenciamento de Pessoa Física para prestação de serviços de Árbitros, Auxiliares e Assistentes
nas áreas do desporto coletivo e individual, para atender os Jogos Escolares e demais eventos esportivos realizados pelo Instituto do
Desporto de Roraima - IDR.
REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Suplementação
no valor de r$ 43.320,00 na PAOE 2353 natureza da despesa 33.90.14 fonte 100, para atender Despesas com Diárias do Desporto.
Conforme SEI nº 17101.004125/2021.14
REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Suplementação
no valor de r$ 413.829,00 na PAOE 2353 natureza da despesa 33.90.30 fonte 100, para atender Aquisição de Vestuário e Uniformes para
atender os participantes dos Jogos Escolares de Roraima JERs, Jogos Escolares da Juventude JEJ e Jogos Escolares Brasileiros JEBs.
REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Suplementação
no valor de r$ 67.000,00 na PAOE 2353 natureza da despesa 33.90.92 fonte 100 para atender Despesas de exercício anterior com
credenciamento de árbitros, auxiliares e assistentes, que atuaram na arbitragem de competições dos Jogos Escolares de RoraimaProcesso nº 06208/17-19.

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

1,00
Total:

1,00

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
10,00

1,00

10,00

Análise da Meta Física:
Meta realizada em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura - SEINF das quais foram executados abertura e licitação de obras de
reforma e revitalização de unidades desportivas da meta planejada foram cumpridas 10% com obras de revitalização de uma unidades
desportiva.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Realizar reforma de Unidades e Setores
Desportivos

25

Pagamento de Serviços de
Manutenção e conservação de
bens e imóveis - Desp.
exercícios anteriores

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O índice de deficiência de 163.110,49% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial valor de R$ 5.000,00) e de 98,61% COFD
(Empenhado em relação a Dotação Final valor de 8.270.873,78) se justifica pela necessidade de remanejamento dos recursos programado
no Plano Anual de trabalho através dos procedimentos de anulação e Suplementação e para atender aos Objetivos administrativos da
SEED, com base no PAT/LOA com referência a dotação orçamentária inicial e aqueles suplementados anulados e empenhados no
exercício conforme:
REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Suplementação
216.000,00 na PAOE 2363, natureza da despesa 33.90.92, fonte 100. Para atender o Processo nº 008198/17-38 - Contratação de
empresa especializada para execução dos serviços de reforma parcial do Ginásio Hélio Campos.
Suplementação no valor de r$ 3.703.310,43 na PAOE 2363 natureza da despesa 33.90.39, fonte 100, para atender as despesas com
Reforma geral no Ginásio Poliesportivo no município de Rorainopolis, São Luiz, São João da Baliza, Caroebe, Cantá, Pacaraima, Alto
Alegre e Iracema.
INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS CELEBRADOS NA ESFERA INTERGOVERNAMENTAL por
Suplementação no valor de r$ 4.331.043,50 na PAOE 2363 natureza da despesa 33.90.39, fonte 108, para atender o Convênio nº.
890488/2019 - Reforma do Ginásio Poliesportivo de Rorainópolis, Convênio nº. 890489/2019 - Reforma do Ginásio Poliesportivo de São
Luiz do Anauá, Convênio nº. 890490/2019 - Reforma do Ginásio Poliesportivo de São João da Baliza, Convênio nº. 890491/2019 Reforma do Ginásio Poliesportivo de Caroebe, Convênio nº. 890493/2019 - Reforma do Ginásio Poliesportivo do Cantá, Convênio
nº.890494/2019 - Reforma do Ginásio Poliesportivo de Pacaraima, Convênio nº. 890495/2019 - Reforma do Ginásio Poliesportivo de Alto
Alegre e Convênio nº. 890497/2019 - Reforma do Ginásio Poliesportivo de Iracema.
REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Suplementação
no valor de r$ 15.519,85 na PAOE 2363, Natureza da Despesa 33.90.39, Fonte 100 para atender Despesa com Reforma dos Ginásios
Poliesportivos pertencentes a SEED.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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
2021

Anual

Percentual

0

11.11

14.29

Taxa de Eventos
Culturais

Apurado
2021

Data Apuração

82,05

09/02/2022

Fórmula: Número
de projetos e
ações no
ano/Número de
projetos e ações
no ano anterior X
100
Fonte:
SECULT/RR

Análise de Indicadores do Programa:
(Registrar os benefícios gerados para o público alvo, diante do índice apurado no ano de 2021.)
Os benefícios gerados para o público alvo, foram a aproximação da produção e difusão cultural com a sociedade roraimense, através de
eventos culturais com impacto positivos nas cadeias de produção cultural. promoveu e estimulou o intercâmbio dos artistas e fazedores de
cultura com outros grupos artísticos e profissionais no Estado.
(Explique também os resultados apurados pelo indicador, explicando os motivos de sucesso ou de fracasso na análise do indicar).
O resultado do sucesso, deve-se aos valores e compromissos da Secretaria de Estado da Cultura, que através das diretrizes e políticas
públicas para a promoção de atividades artístico-culturais, tem buscado ampliar e qualificar os resultados de apoio e incentivo voltados
para a difusão de bens culturais em todo o Estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Disponibilização de um maior vulto de recursos orçamentários e financeiros.

Análise da Execução Financeira:
(os recursos financeiros liberados foram suficientes?)
Os recursos financeiros liberados foram insuficientes, mesmo antes do PPA 2020/2023, já ficou claro e evidenciado que este programa
precisa de mais recursos em decorrência da demanda artística e cultural que provem do Estado e dos Municípios, além do crescente
números de novos artistas que ora buscam esta Secretaria para credenciamento, difusão e produção cultural.
(os recursos foram liberados ao longo do exercício em fluxo compatível com a programação?)
Com o cenário ainda incerto em relação às limitações impostas pela pandemia às atividades no início de 2021, em especial a realização de
eventos culturais, que muitas vezes representam grande risco de contaminação pela Covid19, a atuação de espetáculos e festejos, foram
bastante impactadas, por serem majoritariamente presenciais, com isso os recursos liberados não foram compatíveis com a programação.

Avaliação dos resultados:
O Programa manteve o alinhamento com os objetivos estratégicos do governo e do órgão, apesar de todos os impactos humanos, sociais
e econômicos causados pela crise sanitária provocada pelo coronavirus, os resultados alcançados pelo Programa ao longo do ano de
2021 foram satisfatórios e garantiram a execução da política pública estadual de Cultura.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

Insuficiências de recursos orçamentários para o alcance dos resultados.

Financeiras

insuficiências de recursos financeiros para o alcance dos resultados.

Tecnológicas

Faltas de equipamentos atualizados de informática (Computadores e Software), Modernização do
parque tecnológico no setor público especificamente nesta SECULT.

Participação Social:
269

Estado de Roraima
Sim.
Conselho Estadual da Cultura.

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

32,00
Total:

32,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
32,00

32,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Análise da Meta Física:
Após a queda parcial e acentuada da crise pandêmica em 2021, tivemos um bom desempenho da ação devido a demanda significativa
pelos artistas em retomar a difusão cultural, essa demanda teve uma grande influência na variação do produto, assim como na obtenção
dos resultados alcançados.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Fortalecer, apoiar projetos, atividades e
eventos culturais do Estado de Roraima no
âmbito local, regional, nacional e internacional.

80

Eventos Culturais

2

Estimular e fortalecer a difusão cultural
artística nos municípios

2.05

Foi feito transf. de Recursos

3

Implantar o Sistema de Indicadores Culturais
do Estado de Roraima

0

Falta de Projeto.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Essa ação, sempre foi prejudicada, inicia-se deficitária, conforme orçamento inicial, havendo sempre a necessidade de suplementação de
recursos orçamentários e financeiros, diante dessa necessidade fica configurada a incompatibilidade com o montante financeiros liberados,
ocorrendo assim a ocilação entre o planejado e o executado.
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
2,00

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 execução devido a falta de projetos.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Realização de reforma e restauração de
unidades e áreas de lazer componentes do
Patrimônio Cultural

0

Faltou Projetos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve execução devido a falta de projetos
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
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Não houve levantamento de bens culturais a serem tombados, assim como nao houve inventário de bens móveis e imóveis.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Levantamento de bens culturais a serem
tombados, através de inventários bens móveis
e imovéis

0

Não houve levantamento de
bens culturais a serem
tombados, assim como nao
houve inventário de bens
móveis e imóveis.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve levantamento de bens culturais a serem tombados, assim como nao houve inventário de bens móveis e imóveis.
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

0,00
Total:

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
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Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
49,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Não houve abertura de editais para apoio financeiro a projetos a Instituições Privadas sem fins lucrativos.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Fortalecer o apoio aos segmentos culturais

0

Não houve projetos culturais.

2

Fortalecimento do Sistema Estadual de
Biblioteca Pública

0

Não houve abertura de
processo para o deslocamento
da biblioteca itinerante.

3

Melhoria na qualidade da Produção Cultural

0

Não houve abertura de
processo para contratação de
empresa qualificada na área.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve abertura de editais para apoio financeiro a projetos a Instituições Privadas sem fins lucrativos.
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:
Recursos ineficientes e falta de projetos.

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

Falta de Projetos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Falta de recursos e projetos.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3545-Ampliação de Unidades e Áreas de Lazer Componentes do Patrimônio
Cultural
Projeto
34101-Secretaria de Estado da Cultura
Unidade Ampliada
Unidade

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
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Não houve execução devido a falta de recursos e projetos.

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

Falta de Projeto.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve execução devido a falta de recursos e projetos.
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

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 abertura de processo para contratação de serviços diversos.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Fomentar e incentivar a produção cultural do
estado.

0

Não houve abertura de
processo para contratação de
serviços diversos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve execução nesta ação devido a não abertura de processo.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3564-Ação de Enfrentamento Emergencial Decorrente do Coronavírus
(COVID - 19)
Projeto
34601-Fundo Estadual da Cultura
Serviço Implementado
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
4.517,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Não houve transferência de recursos da União para o Estado..

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

1 - Ações emergências destinadas ao setor
Cultural.

0

Não houve abertura de
processo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve transferência de recursos da União para o Estado.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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
2021

Anual

Percentual

10.19

40

40

Apurado
2021

98,94

Data Apuração

31/12/2021

Fórmula: Número
de Reeducandos
Reitegrados /
Total de
Reeducandos no
Sistema Prisional
X 100
Fonte: SEJUC

Análise de Indicadores do Programa:
SEJUC: Destarte, no ano de 2021 foram reintegrados 3.944 (três mil novecentos e quarenta e quatro) apenados, um número acima do
esperado, em decorrência da retomada na realização de projetos remição e reintegração em atividades de oficina e de ensino básico,
somada aos alvarás de soltura expedidos pelo Poder Judiciário.
Foram realizados ainda, de maneira perene, os projetos de Corte e Costura; Projeto Renascer; Oficinas de lanternagem, pintura,
mecânica, elétrica, manutenção predial, posto de lavagem, hortaliças, jardinagem, marcenaria e serralheria, sendo sabido que o contínuo
labor em remição de pena corrobora para a consecução de expressivos resultados na reintegração dos apenados.
A hodierna praxe laborativa desta Secretaria assim tem buscado, progressivamente na reserva do possível, assumir o status
ressocializador da natureza social do problema criminal, constituído nos princípios de corresponsabilidade e de solidariedade social entre o
infrator e as normas do Estado social contemporâneo.
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/2021, os recursos orçamentários disponibilizados à
época foram insuficientes, onde após a abertura do orçamento houve suplementações e remanejamento de recursos para atender as
despesas com reprogramações de obras em andamento, incorporação de recursos provenientes de superávit financeiro apurado no
balanço patrimonial para atender os Convênios firmados com a Secretaria, e repasses do FUNPEN 2016, 2017, 2018, 2019, e 2020, para
atender as despesas com construção, reforma, ampliação e aparelhamento das Unidades Prisionais, mediante Plano de Aplicação
autorizado pelo Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN.
Execução: Quanto a este item verificamos que em se tratando das despesas liquidadas em relação a empenhada, tivemos nível de 87%
de recursos liquidados, o que reforça que a SEJUC teve compromisso em utilizar os recursos disponíveis, ficando despesas inscritas em
Restos a Pagar Processados e Não Processados. No entanto, analisando os recursos empenhados supracitadas, verificamos que em
torno de 68% dos recursos liquidados foram utilizados para o custeio da alimentação dos internos do sistema prisional do exercício de
2021, indenização e reconhecimento de dívida de exercícios anteriores. O restante dos recursos foram utilizados em Convênios firmados,
e na manutenção mínima desta secretaria, restringindo-se a fornecimento de energia, água, combustível, locação e manutenção de
veículos entre outros. Já quando falamos em fontes advindas de repasse Fundo a Fundo, temos mais dificuldade, haja vista, a
complexidade das obras que estão em construção ou reforma dentro do sistema prisional, assim como as aquisições de materiais e
equipamentos, onde alguns são de uso controlado e dependem de autorização do Exército Brasileiro. Realização do curso de Formação
Profissional, com pagamento de hora aula, aquisição de materiais e equipamentos.

Avaliação dos resultados:
SEJUC: O programa desenvolveu-se de forma satisfatória, pois mesmo com o cenário causado pela Pandemia do Covid 19, conseguimos
dar andamento nas reformas e construções das Unidades Prisionais, aquisição de veículos, armamento, uniformes, material para o Curso
de Formação dos Policiais Penais, realização do Curso de Formação Profissional dos Policiais Penais, a posse de 423 novos Policiais
Penais, para o bom desenvolvimento das atividades dentro do Sistema Prisional do Estado, e cumprindo com os mínimos previstos na Lei
de Execuções Penais - LEP.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

SEJUC: Baixo orçamento, sendo priorizado os serviços essenciais para a manutenção do Sistema
Penitenciário do Estado.

Administrativas

SEJUC: Insuficiência de efetivo operacional e administrativos para atendimento das demandas
apresentadas.
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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

3.944,00
Total:

3.944,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1.792,00

3.944,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
220,09

Análise da Meta Física:
SEJUC: REINTEGRADOS: Conforme informações do Departamento do Sistema Penitenciário - DESIPE, é curial consignar que o
Departamento tem por finalidade supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais desta unidade da Federação, com consonância
com o exarado no artigo 74 da Lei nº 7.210/84 - Lei de Execução Penal, a reintegração assim abrange um leque de possibilidades que
coadunam para a reintegração do indivíduo à sociedade, com um caráter ressocializador como meio balizador para que, após a liberação
extramuros, persista a reintegração, o que não é o único e nem o principal objetivo da pena, mas sim, uma das finalidades que deve ser
perseguida na medida do possível.
Destarte, no ano de 2021 foram reintegrados 3.944 (três mil novecentos e quarenta e quatro) apenados, um número acima do esperado,
em decorrência da retomada na realização de projetos de remição e reintegração em atividades de oficina e de ensino básico, somada aos
alvarás de soltura expedidos pelo Poder Judiciário.
Foram realizados ainda, de maneira perene, os projetos de Corte e Costura; Projeto Renascer; Oficinas de lanternagem, pintura,
mecânica, elétrica, manutenção predial, posto de lavagem, hortaliças, jardinagem, marcenaria e serralheria, sendo sabido que o contínuo
labor em remição de pena corrobora para a consecução de expressivos resultados na reintegração dos apenados.
A hodierna praxe laborativa desta Secretaria assim tem buscado, progressivamente na reserva do possível, assumir o status
ressocializador da natureza social do problema criminal, constituído nos princípios de corresponsabilidade e de solidariedade social entre o
infrator e as normas do Estado social contemporâneo.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Inclusão do reeducando à sociedade.

70

SEJUC: Foram aberto
processos licitatórios, mas
devido as dificuldades
encontradas no exercício, não
foram concluidos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
SEJUC: Planejamento e Execução: No decorrer do exercício foram incorporados recursos de Convênios firmados com a SEJUC, mas
devido as dificuldades enfrentadas no exercício, e a morosidade nos processos licitatórios, não foi possível dar andamento na execução
financeira, pois alguns processos ainda encontram se em andamento, as ações foram realizadas por meio de doações e parcerias com
outras Instituições, e com os recursos gerados pelas oficinas.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2123-Manutenção do Sistema de Prisional
Atividade
26101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania
Pessoa Custodiada
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
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Região de Planejamento

Meta

Estado

3.986,00
Total:

3.986,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
4.480,00

3.986,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
88,97

Análise da Meta Física:
SEJUC: Conforme informações do Departamento do Sistema Penitenciário - DESIPE, é curial consignar que o Departamento tem por
finalidade supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais desta unidade da Federação, com consonância com o exarado no artigo
74 da Lei nº 7.210/84 - Lei de Execução Penal, considerando que a meta custodiados em 2021 foi de 4.480 (Quatro mil quatrocentos e
oitenta), é curial consignar que no exercício havia 3.986 (três mil novecentos e oitenta e seis) presidiários em cumprimento de pena e/ou
prisão, sendo que, destes, 3.067 (três mil e sessenta e sete) estavam encarcerados. Ressaltamos que o número de encarcerados é
menor em razão das prisões domiciliares cumpridas por presos(as) sentenciados(as) em regime aberto, bem como pessoas monitoradas
eletronicamente, além da imposição de outras medidas cautelares que colocam o encarceramento em ultima ratio e, consequentemente,
amenizam a superlotação prisional. Vale ressaltar que mesmo com os entraves burocráticos, pandemia da COVID-19, crise migratória que
o Estado de Roraima vem enfrentando, a SEJUC tem atendido a população carcerária com os mínimos previstos na LEP, com recursos
próprios e através de doações de outras instituições, ou mesmo a família do apenado. O Departamento de Justiça Direitos Humanos e
Cidadania - DJDHC desempenhou seu papel com as assistências psicológicas, médicas e agendamento de serviços sociais - a exemplo
da emissão de CPF, de RG e comprovação de vida para os beneficiados com assistência do INSS, entrega de medicação entre outros.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Manutenção do Sistema Prisional em
consonância com a LEP Nº 7210 - Lei de
Execuções Penais.

80

SEJUC: Abertura de
processos licitatórios para a
Manutenção do Sistema de
Custódia em consonância com
a LEP N.º 7210 - Lei de
Execuções Penais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
SEJUC: Planejamento: Após a abertura do orçamento houve incorporação de recursos provenientes de superávit financeiro apurado no
balanço patrimonial para atender os Convênios firmados com a Secretaria. e remanejamento de recursos para atender outras despesas.
Execução: Quanto a este item verificamos que em se tratando das despesas, tivemos nível de 68,86% de recursos liquidados, o que
reforça que a SEJUC teve compromisso em utilizar os recursos disponíveis, ficando também despesas inscritas em Restos a pagar não
processados. No entanto, analisando os recursos empenhados nas fontes 100 e 101, verificamos que de 85% foram utilizados para o
custeio da alimentação dos internos do sistema prisional do exercício de 2021. O restante dos recursos foram utilizados em Convênios
firmados, e na manutenção mínima desta secretaria, restringindo-se a fornecimento de energia e água, combustível, locação e
manutenção de veículos, serviços de videomonitoramento, aquisição de kit de higiene, indenização e reconhecimento de dívida de
exercícios anteriores, e despesas com o Curso de formação dos Policiais Penais do Estado, entre outros.
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

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: A Meta foi altamente deficiente em razão dos recursos destinados para Reforma da antiga Cadeia Pública Masculina de Boa
Vista, terem sido remanejados para a reprogramação financeira referente a conclusão da Construção do Presídio de Rorainópolis Convênio n.º 0213.280-80/2009/CEF/MJ.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
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CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Reformas de Unidades Prisionais

0

SEJUC: Os recursos
destinados para Reforma da
antiga Cadeia Pública
Masculina de Boa Vista, foram
remanejados para a
reprogramação financeira
referente a conclusão da
Construção do Presídio de
Rorainópolis - Convênio n.º
0213.280-80/2009/CEF/MJ,
onde os recursos restantes
não seriam suficientes,
impossibilitando a abertura de
processos licitatórios para
execução da Ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
SEJUC: A Meta foi altamente deficiente em razão dos recursos destinados para Reforma da antiga Cadeia Pública Masculina de Boa
Vista, terem sido remanejados para a reprogramação financeira referente a conclusão da Construção do Presídio de Rorainópolis Convênio n.º 0213.280-80/2009/CEF/MJ, onde os recursos restantes não seriam suficientes para execução da ação.
Ação:

3304-Construção de Unidades Prisionais

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

Projeto
26101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania
Unidade Construída
Percentual

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:
SEJUC:Construção do Presídio de Rorainópolis - Convênio n.º 0213.280-80/2009/CEF/MJ, onde encontra se em em fase de conclusão.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Construção de Unidades Prisionais.

80

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, em
exercícios anteriores, estando
a obra em execução efetiva,
ficando apenas sem execução
a Construção de um sistema
de tratamento de água na
Penitenciária de Monte Cristo
- PAMC.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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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, e uma suplementação de recursos para atender a
Reprogramação financeira da Construção da Cadeia de Rorainópolis, e a Construção de um sistema de tratamento de água na
Penitenciária de Monte Cristo - PAMC.
Execução: Devido os entraves burocráticos e de pandemia da COVID-19, a execução da obra foi paralisada, mas os recursos foram
devidamente liquidados e inscritos em restos a pagar conforme a execução da construção, haja vista, o encerramento do exercício
financeiro de 2021, e com a demora na liberação dos recursos para aConstrução de um sistema de tratamento de água na Penitenciária
de Monte Cristo - PAMC, foi inviável a sua execução.

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

5,00
Total:

5,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
8,00

5,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
62,50

Análise da Meta Física:
SEJUC: Nesta ação tivemos uma meta regular, onde 71,48% dos recursos foram remanejados para a reforma da Cadeia Pública
Feminina, e devolução de saldo de convênio, deixando de executar as aquisições previstas na ação, sendo formalizado apenas o processo
de aquisição de scanner de mesa, extintores, motocicletas e devolução de saldo de Convênios. Vale ressaltar que algumas aquisições
previstas foram aprovadas no Plano de Aplicação com os recursos do Fundo Penitenciário Nacional, deixando de ser executada na Ação,
e 3 Unidades Prisionais ainda estão em fase de construção, impossibilitando o seu aparelhamento.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Aparelhamento de Unidades Prisionais

62.5

SEJUC: Abertura do processo
licitatório para aquisição de
scanner de mesa, extintores
de incêndio, e motocicleta, a
fim de atender as Unidades
Prisionais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
SEJUC: Planejamento: Nesta ação tivemos uma Avaliação altamente deficiente, devido o remanejamento de 71,48% dos recursos,
reforma da Cadeia Pública Feminina, e devolução de saldo de convênio, deixando de executar as aquisições previstas na ação.
Execução: Quanto a execução financeira houve a devolução dos saldos dos convênios, e foi firmado o contrato para aquisição de scanner
de mesa, extintores, motocicletas, ficando despesas inscritas em Restos a pagar não processados aguardando o recebimento do material.

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

2386-Operacionalização do Fundo Penitenciário do Estado de Roraima FUNPER
Atividade
26601-Fundo Penitenciário do Estado de Roraima
Fundo Operacionalizado
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
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Região de Planejamento

Meta

Estado

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Análise da Meta Física:
SEJUC: Nas últimas reformulações dos Planos de Aplicação referentes aos repasses de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, foram previstas
35 Ações para utilização dos recursos, as quais, 12 (doze) já foram finalizadas, 10 (dez) estão em execução e as demais encontram-se em
fase de instrução processual e/ou licitação. Cabe ressaltar, que três das ações finalizadas são a Reforma e Ampliação da Cadeia Pública
Masculina de Boa Vista-CPMBV, Reforma e Ampliação da Cadeia Pública Feminina de Boa Vista-CPFBV e da Penitenciária Agrícola de
Monte Cristo-PAMC. Das ações em execução, 3 (três) também são destinadas às obras de Construção, Reforma e Ampliação das
Unidades Prisionais do Estado, como a Cadeia Pública de Monte Cristo-CPMC, Prisão Especial para Policiais e Autoridades e do Centro
de Progressão Penitenciária-CPP, que mesmo em meio a todos os entraves burocráticos e de pandemia da COVID-19, avançamos nestas
obras. Neste sentido, visando o aparelhamento das Unidades Prisionais de Roraima, tivemos também no período, as aquisições de
armamentos, como, 34 (trinta e quatro) fuzis 5,56 e 40 (quarenta) espingardas calibre 12, 115 (cento e quinze) computadores, 5 (cinco)
viaturas para escolta, 312 (trezentos e doze) coletes balísticos, bem como, materiais para utilização no curso de formação dos policiais
penais de Roraima, oriundos do Concurso Público realizado pela SEJUC, como, material de expediente, alvos e obréias, material para
confecção de suportes para alvos, munições treina .40, calibre 12 e 5,56 e as não letais calibre 12 com projétil de borracha.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Operacionalizar o Fundo Penitenciário do
Estado.

70

SEJUC: Abertura de
processos para aquisições de
material permanente e
consumo, além das obras de
Construções, Reformas e
Ampliações dos
estabelecimentos penais.

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 regular, pois, nas últimas reformulações dos Planos de Aplicação referente aos repasses 2016, 2017, 2018, 2019,
e 2020, foram previstas 35 Ações para utilização dos recursos, as quais, 12 (doze) já foram finalizadas, 10 (dez) estão em execução e as
demais encontram-se em fase de instrução processual e/ou licitação. Cabe ressaltar, que três das ações finalizadas são a Reforma e
Ampliação da Cadeia Pública Masculina de Boa Vista-CPMBV, Reforma e Ampliação da Cadeia Pública Feminina de Boa Vista-CPFBV e
da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo-PAMC. Das ações em execução, 3 (três) também são destinadas às obras de Construção,
Reforma e Ampliação das Unidades Prisionais do Estado, como a Cadeia Pública de Monte Cristo-CPMC, Prisão Especial para Policiais e
Autoridades e do Centro de Progressão Penitenciária-CPP, que mesmo em meio a todos os entraves burocráticos e de pandemia da
COVID-19, avançamos nestas ações. Ressaltamos, que desse montante da dotação final, temos o valor
previsto com 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 2021
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 Pessoas
Atendidas

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2021

Semestral

Percentual

81.81

57

69

Anual

Percentual

21.13

21.18

Anual

Percentual

9

7.5

Apurado
2021

Data Apuração

109,49

31/12/2021

19.99

9,50

31/12/2021

8.5

8,64

31/12/2021

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
Taxa de Crimes
Ocorridos
Fórmula: Número
de Crimes
Ocorridos / Total
da População x
100
Fonte: NEAC

Análise de Indicadores do Programa:
DETRAN-RR: A taxa de infração registrada no Estado teve um resultado de 9,51% em relação aos veículos registrados em nossa base
de dados. O índice de 2021 diminui se comparado ao ano anterior, o DETRAN-RR buscou otimizar sempre 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.
PM: Ao analisar o indicador do programa, concluiu-se que o objetivo ultrapassou o esperado, sendo considerado um bom desempenho,
em comparação a quantidade de pessoas previstas no PAOE, que foi de 41.217 (quarenta e um mil e duzentos e dezessete), pois este
índice de apuração do sistema não condiz com a realidade atual do Estado, haja vista ter superado a quantidade de pessoas à serem
atendidas previstas na revisão do programa PPA 2020-2023.
Policia Civil: 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 2021 obteve uma alta no número de BO
registrados, mas não podemos desconsiderar o aumento desordenado da migração venezuelana no Estado em números reais de
ocorrências.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
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DETRAN-RR: Hoje todas as atividades do Detran-RR têm como base o plano de metas e resultados de cada área, que são guiadas pelas
diretrizes e resultados, aplicando metodologias de acompanhamentos dos projetos, processos e atividades, assim é obtido maior controle
sobre os recursos que são utilizados proporcionando maior eficiência através de indicadores que norteiam as melhorias a serem
alcançadas.
PM: Formular um indicador que possa mensurar e analisar eficientemente os programas, para que possamos mostrar o que realmente
necessitamos.
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.
Maior liberação orçamentária extra-pessoal para que seja possível a realização de investimentos em ações planejadas pela PMRR,
evitando assim a burocracia de remanejamentos e suplementações de recursos.

Análise da Execução Financeira:
SEJUC: A execução financeira Deficiente, onde todos os recursos utilizados das dotações orçamentárias, foram com a folha de pagamento
dos jetons do Conselho Penitenciário - COPEN e do Conselho Antidrogas - CONEAD, onde devido a Pandemia enfrentada pela Covid 19,
tivemos dificuldades para executar as outras ações.
DETRAN-RR: Devido a Construção da Sede o Órgão teve que rever as ações prioritárias, ajustando seu cronograma de desembolso
financeiro durante o Exercício de 2021, ocasionando abertura de créditos adicionais, remanejamento entre as ações a fim de executar os
projetos e atividades inerentes ao Departamento Estadual de Trânsito.
PM: A liberação dos recursos não foi satisfatória para atender todas as demandas da Polícia Militar, porém o orçamento supriu os
contratos essenciais para manutenção, tais como locação de viaturas para emprego no policiamento ostensivo, aquisição de combustível,
aquisição de ração para subsistência dos semoventes equinos (cavalos), fornecimento de água potável e tratamento de esgotos para as
unidades do interior, serviço de energia elétrica para as unidades do interior, pagamento de serviço voluntário remunerado, bem como o
pagamento de diárias do exercício e de exercícios anteriores e com os recursos do Fundo de Reaparelhamento e Aperfeiçoamento da
PMRR foram adquiridos conjunto de medalhas, materiais de higiene e limpeza, equipamentos e materiais de informática (Rack e Mini Rack
), cadeiras tipo Secretária, recarga de água mineral, papel A4, arquivos deslizantes, máquina de recarga de munições e bebedouros
industriais, empresas especializadas em sistema de busca no sítio de compras governamentais, serviços de videomonitoramento, serviços
de pagamentos de tarifas bancárias e taxas de coleta de lixo.
O orçamento disponibilizado não é suficiente para que Polícia Militar faça investimentos e aumente o alcance de suas ações,
principalmente porque a criminalidade é crescente em nosso Estado e de conhecimento público, visíveis com a imigração venezuelana, o
aumento das facções criminosas e o tráfico de drogas. Entretanto, dentro do proposto, e com os meios que dispõe o desempenho da
PMRR foi classificado bom no que se refere execução de despesa e contratos essenciais à manutenção da ordem e segurança pública,
permitindo que a Policia Militar ofereça a sociedade um serviço de qualidade e confiança.
Destacamos que os processos referentes às emendas parlamentares não foram executados, em virtude da falta de requisito
obrigatório(cotação de preço) para instrução do processo licitatório e por mudança da meta para utilização em outra ação.
Apesar de haver necessidade de investimentos nas estruturas físicas pertencentes a PMRR, 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.
Policia Civil: A execução financeira apresentou variadas oscilações dentre as ações analisados. Os valores empenhados em sua maioria
foram Regular, quanto ao planejamento houveram remanejamentos e suplementações em decorrência da necessidade. Também
houveram limitações decorrentes de dificuldades logísticas atreladas a fornecedores, com índice elevado de licitações desertas e
fracassadas, bem como pedidos de repactuação e cancelamento de contratos, em razão da elevação de custos, impedindo a execução
programada.
SESP: A análise financeira referente às Ações de responsabilidade da SESP foi altamente deficiente, mesmo apresentando índices
regulares para ampliação da dotação inicial das ações do programa, principalmente em relação aos recursos de Convênio e a do Fundo
Estadual de segurança (FESP). Embora o retorno gradativo das atividades administrativas presenciais, suspensas em cumprimento aos
Decretos nº 28.587-E de 16 de março; Decreto nº 28.635-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de
8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16 de abril de 2020, para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19, tenha
proporcionado a ampliação e melhor andamento das atividades administrativas o que permitiu novas aquisições e oferta de novos
serviços, outros fatores contribuíram para obtenção de índices insatisfatórios na análise financeira. O contingenciamento orçamentário que
afeta de forma significativa os trâmites processuais de aquisição de materiais e serviços, ao disponibilizar valores consideravelmente
inferiores do programado, tendo que recorrer a suplementações para dar continuidades às atividades, influenciando diretamente no
desenvolvimento das ações programadas por esta unidade orçamentária, remanejamentos para cobrir despesas com reconhecimento de
dividas que comprometem seriamente as previsões, problemas relacionados à implantação dos programas, problemas de ordem
burocrática na instrumentalização de processos de aquisição de bens e serviços, alta de preços de veículos relacionados à escassez do
produto no mercado. Esses fatores contribuíram significativamente para obtenção dos índices insatisfatórios tanto na Secretaria de Estado
da Segurança Pública (19101), quanto na Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago (19104 - APICS) e Fundo Estadual de
segurança (19604 - FESP).
APICS: A análise financeira referente à ação 2315 - ACADEMIA DE POLICIA INTEGRADA CORONEL SANTIAGO - APICS foi regular, se
deu por conta do retorno das atividades administrativas com adoção de medidas de segurança necessárias, para fins de prevenção e
enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19.

Avaliação dos resultados:
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SEJUC: Os resultados foram satisfatórios, 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, realização de solenidade de livramento condicional, de ordem da Vara de Execução Penal da Comarca
de Boa Vista. As ações previstas pelo Conselho Estadual de Políticas sobre as Drogas - CONEAD, para o exercício de 2021, foram
comprometidos em decorrência da suspensão para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19. Através do
partamento de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania ¿ DJDHC, foram realizados o Apoio aos familiares dos presos, atendimento ao
público, escuta qualificada com fortalecimento de vínculo familiar (Amparo familiar), visitas domiciliares, institucionais, realizações de
estudos de caso para elaborações de relatórios sociais/informativos, acolhimento familiar/individual/em grupo para escuta sensível
(qualificada), acolhimento familiar com reeducando para fortalecimento de vinculo familiar, além de várias demandas atendidas nas
unidade prisionais, atendendo no total de 484 pessoas.
DETRAN-RR: Dentre todas as ações planejadas para este programa segue atendendo os objetivos propostos e público-alvo apesar de
haver dificuldades relacionadas a recursos humanos, materiais e infraestrutura.
PM: Dentre todas as ações planejadas para este programa, a PMRR deixou de realizar as ações sociais, modernização do sistema de
informações e ampliação de quartéis e casas de apoio. As ações sociais não foram executadas, tendo em vista que Programa Educacional
de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) foi desenvolvido através da modalidade de ensino a distância devido a epidemia
causada pelo COVID-19 (Coronavírus). Na ação de modernização do sistema de informações houve o remanejamento do orçamento para
atender outras demandas essenciais para a realização das atividades prestadas pela PMRR porém a meta prevista foi atendida pelo
Fundo Estadual de Segurança Pública - FESP. No que tange a ação de ampliação de quartéis e casas de apoio a meta deixou de ser
executada e o valor disponível remanejado para utilização no processo instruído de reforma do 6º PEL da 4ª CIPFRON e CIRETRAN em
ALTO ALEGRE, em atendimento a Decisão Judicial e outras despesas essenciais a manutenção das atividades da PMRR. As demais
ações seguem atendendo os objetivos propostos e público alvo apesar de haver dificuldades relacionadas a recursos humanos, materiais
e infraestrutura. Os contratos essenciais foram executados para a manutenção da atividade policial cumprindo todas as fases da despesa,
sem pendências de execução
Policia Civil: A análise dos resultados um fator a ser considerado é a continuação da COVID 19 que impacta negativamente no atingimento
das metas estabelecidas pela instituição. Como consequência direta temos a diminuição do índice de elucidação dos crimes que ficou bem
a baixo das metas estabelecida.
SESP: Os resultados foram insatisfatórios em decorrência da retomada gradativa das atividades administrativas presenciais, suspensas
em cumprimento aos Decretos nº 28.587-E de 16 de março; Decreto nº 28.635-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março,
Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16 de abril de 2020, para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia
causada pela Covid-19, além do contingenciamento de valores e a canalização de recurso para priorização de despesas correntes
necessárias para o funcionamento das unidades, que causaram certa descontinuidade das ações. No entanto, foi possível implantar o
Programa Policia na Rua, ao qual é destinado grande parte dos recursos da Ação 2398. Porém a captação de recursos por meio de
convênios na Ação 2399, Fundo Estadual de segurança Pública (FESP) no exercício de 2021, continuam direcionados para as causas dos
problemas das ações. Todavia, as receitas superaram a previsão.
APICS: Os resultados foram mais satisfatórios que o exercício anterior, pois com a retomada gradativa das atividades administrativas
presenciais, suspensas em cumprimento aos Decretos nº 28.587-E de 16 de março; Decreto nº 28.635-E de 22 de março; Decreto nº
28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16 de abril de 2020, para fins de prevenção e
enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19, além do contingenciamento de valores e a canalização de recurso para priorização de
despesas correntes necessárias para o funcionamento da unidade, obtivemos resultados bem próximos do esperado, devido a parcerias
com os órgãos do sistema de segurança quanto da execução de seus cursos e formação de pessoal

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Administrativas

Falta de mão-de-obra técnica para Celebração, Execução e Prestação de Contas e a alta
rotatividade alta de pessoal administrativo.

Financeiras

As transferências de recursos da União, estão condicionados ao atendimento ao disposto no art.
41, inciso II da Portaria Interministerial n° 424, de 30 de dezembro de 2016.

Licitatórias

A dificuldade na execução de processos licitatórios, pois o tempo entre a licitação e efetiva
contratação e longo e faz com que os fornecedores acabam declinando no fornecimento.

Técnicas

Os normativos e regulamentos para o uso de recursos causam atraso na execução em virtude de
restrições para utilização dos recursos.

Administrativas

FESP- Em razão da insuficiência de efetivo administrativo para Atendimento das demandas
apresentadas adota a descentralização de determinadas atividades, as quais dependem das
instituições.

Ambientais

FESP - Necessidade de licenciamento ambiental para realização de obras.

Financeiras

FESP - Foram recebidos repasses financeiros dos quais garnde parte permanecem bloqueados
pelo órgão repassador, Ministério de Justiça e Segurança Pública, até a aprovação dos Planos de
Ação.

Gerenciais

FESP -Insuficiente número de pessoal capacitado para planejamento, acompanhamento e
execução de planejamento e consequente instrução processual adequada.

Licitatórias

FESP - A execução de processos que envolvem obras e reformas está prejudicada em razão da
ausência de regularização de imóveis e documentação básica de propriedade.

Orçamentárias

FESP - O ingresso de recurso no final do exercício acaba impedindo a execução dos recursos
pelo exíguo tempo para regularização orçamentária e instrumentação das contratações.

Tecnológicas

FESP - Indisponibilidade de acesso à internet com velocidade e segurança compatíveis com as
necessidades da instituição em todas as unidades.

Técnicas

FESP - Os normativos e regulamentos para o uso de recursos por parte do Ministério de Justiça e
Segurança Pública, causam atraso na execução em virtude de restrições para utilização dos
recursos.

Orçamentárias

Pouco orçamento disponibilizado para as despesas extra-pessoal destinado à Polícia Militar,
dificultando investimento em ações finalísticas.

Administrativas

Rotatividade de pessoal, tendo em vista a necessidade de remanejamento para executar as
atividades fins do policial por falta de um quadro administrativo especifico. Burocracia interna e
externa
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Financeiras

Necessidade de liberação de recursos por parte dos órgãos concedentes

Gerenciais

Falta de capacitação técnica voltada para qualificação dos profissionais que desempenham as
atividades do Departamento Financeiro

Licitatórias

Dificuldades na execução dos processos, principalmente na falta de requisito obrigatório(cotação)
p/ instrução do processo licitatório, bem como burocracias externas dos demais órgãos de
controles.

Tecnológicas

Indisponibilidade de acesso à internet com velocidade e segurança compatíveis com as
necessidades da instituição em todas as unidades operacionais e administrativas.

Técnicas

Devido ao serviço ordinário e finalístico da instituição ser o policiamento ostensivo, há dificuldade
de encontrar policiais capacitados para executar atividade administrativa específica.

Administrativas

P. Civil: Efetivo em número insuficiente para atender as demandas, inclusive no tocante à correta e
regular instrução processual.

Financeiras

P. Civil: Limitações quanto à disponibilidade financeira, que criam um elevado passivo relativo à
dividas de exercícios anteriores.

Judiciais

P. Civil: Algumas demandas judicias, que exigem que os poucos servidores parem as atividades
que estão em desenvolvimento para que possam ser respondidas em tempo hábil.

Licitatórias

P. Civil: Mudanças na legislação que exigem nova regulamentação comprometeram a eficiência
operacional.

Orçamentárias

P. Civil: Restrições orçamentárias, com bloqueios que impediram a correta e regulação execução,
havendo necessidade de estabelecimento de prioridades por parte da gestão.

Tecnológicas

P. Civil: Instabilidade nos links de acesso à internet, inexistência de sistemas para gestão de
pessoal e patrimônio.

Técnicas

P. Civil: Falta de capacitação adequada e atualizada que possibilite o maior ganho de eficiência
operacional.

Orçamentárias

OGE : Restrições orçamentárias, sobretudo peças de divulgação para a realização de campanhas
do serviço de ouvidoria ¿ gráficas, certificações.

Tecnológicas

OGE : Aquisição de equipamentos de informática, tais como: computadores, nobreaks, aparelhos
de telefone, servidor de armazenamento básico.

Outras

OGE: Falta de retorno de resposta as manifestações de ouvidoria, encaminhadas à algumas
secretarias.

Participação Social:
DETRAN-RR: Através da ouvidoria do órgão, foi possível ouvir os usuários e atender, dentro da medida do possível, suas solicitações,
graças ao alcance um maior número de público-alvo, com a ampliação dos canais de comunicação com a população, principalmente pelas
das redes sociais que o usuário utilizou para expo o seu descontentamento em caso de problemas com serviços e conheça as ações
realizadas pelo DETRAN-RR.
Resultando na alteração do foco nas ações da Autarquia, melhorando os atendimentos dos serviços à população.
Importante salientar que é por meio da Ouvidoria que o cidadão tem assegurado seu canal de acesso à governança, podendo apresentar
manifestações, a partir de situações concretas.
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.
Policia Civil: Apesar das restrições decorrente da COVID houveram algumas ações sociais no decorrer do ano como a emissão de
carteiras de identidade em vários municípios de forma gratuita.
SESP: Essa participação ocorre de forma constante através do disk denúncia e através do Centro Integrado de Operações de Segurança
Pública (CIOPS), responsável por atender aos chamados de emergências policiais criando uma ponte de ligação entre a sociedade e a
segurança pública.
APICS: No período em análise essa participação aumentou em decorrência da retomada gradativa das atividades administrativas
presenciais, o que resultou em aumento do número de treinados/capacitados por esta unidade

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
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

271,00
Total:
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1.200,00

271,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
22,58

Análise da Meta Física:
A Avaliação altamente deficiente apresentada na régua de parâmetros, se deve ao fatos que em virtude das medidas prevenção ao Covid 19, não foram realizados atendimentos pessoalmente na capital e interior do Estado, sendo todos os atendimentos realizados pela
Ouvidoria Geral do Estado ocorreram de forma digital, via canais disponíveis para esta ação.
A Ouvidoria Geral do Estado de Roraima no exercício 2021 realizou 271 (duzentos e setenta e um) atendimentos sendo estes na sua
maioria na capital, o resultado ficou muito abaixo da meta prevista, e só foram possíveis de se alcançar mediante ao esforço dos
profissionais envolvidos nos atendimentos via trabalho remoto "homer office" e quando necessário presencialmente, foram realizados com
as devidas medidas de proteção individual tanto para o cidadão, como para o agente público envolvido no atendimento da demanda, em
virtude da restrições impostas para prevenir a disseminação do vírus COVID - 19

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Atendimento ao cidadão

22.58

Pessoa Atendida

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Orçamento inicial da Ouvidoria Geral do Estado de Roraima no exercício de 2021 foi na ordem de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais),
dos quais R$ 51.400,00 (cinquenta e um mil e quatrocentos) ficaram contingenciados (boqueado para execução) face a situação de ajuste
financeiro do orçamento 2021, e R$ 13.00,00 (treze mil reais) foram remanejados para atender as ações de apoio Administrativo, não
houveram despesas empenhadas no decorrer do exercício.
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

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:
A análise altamente deficiência nas metas da ação 2398 foram ocasionadas por problemas relacionados a implantação dos programas,
problemas de ordem burocrática na instrumentalização de processos de aquisição de bens e serviços e alta de preços de veículos
relacionados a escassez do produto no mercado (reflexo da Pandemia). Apesar das dificuldades, no mês de novembro de 2021 houve a
implantação parcial do Programa Polícia na Rua, com apenas metade do efetivo planejado. Como se trata de um programa de alto custo a
efetivação no final do exercício de 2021, proporcionou o baixo desemprenho da ação 2398. O Referido projeto terá sua continuidade com
recursos do exercício de 2022.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Apoio ao palnejamento e implementação dos
programas e politicas de segurança pública e
na manutenção dos sistemas de
monitoramento e comunicação da segurança
pública.

33.33

Apesar das dificuldades, no
mês de novembro de 2021
houve a implantação parcial
do Programa Polícia na Rua,
com apenas metade do efetivo
planejado. Como se trata de
um programa de alto custo a
efetivação no final do
exercício de 2021.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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A analise altamente deficiência na execução financeira desta ação foi devido aos problemas de execução das políticas voltadas para
enfrentamento e combate a violência em nosso estado, os reflexos da pandemia, a elevado a problemas de ordem burocrática na
instrumentalização de processos de aquisição de bens e serviços, que inviabilizaram a implantação do Programa de Vídeomonitoramento.
No entanto, apesar das dificuldades houve a implantação parcial do Programa do Policia na Rua, no mês de novembro de 2021, com
apenas metade do efetivo planejado. Como se trata de um programa de alto custo a efetivação no final do exercício de 2021, proporcionou
o baixo desemprenho da ação 2398.
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

Estado

3,00
Total:

3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
14,00

3,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
21,43

Análise da Meta Física:
O baixo percentual de execução referente aos convênios, se justifica por defasagem dos valores previstos inicialmente em instrumentos
firmados em exercícios anteriores, corroborando, com a morosidade, e o advento da "pandemia". Como a maioria dos bens previstos nos
planos de trabalhos, tratam de aquisição de veículos (viaturas policiais) e material bélico, diversos procedimentos licitatórios fracassados
ou desertos, uma vez que, os veículos tiveram alta de preços relacionados a escassez do produto no mercado ocasionado por falta de
insumos no mercado automotivo, quanto ao material bélico, os fornecedores tratam-se de empresas Exclusivas e reajustam anualmente os
valores ocasionando defasagem dos preços previstos.
Ressaltamos que os depósitos dos repasses, estão condicionados às normas estabelecidas na Portaria Interministerial nº 424, de
dezembro de 2016, que por premissa condiciona a efetivação do repasse financeiro a aceitação do processo licitatório pelo concedente,
conforme exposto Art. 41, inciso II, alínea b:
Art. 41. A liberação de recursos obedecerá ao cronograma de desembolso previsto no instrumento e deverá ocorrer da seguinte forma:
II - a liberação da primeira parcela ou parcela única ficará condicionada à conclusão da análise técnica e ao aceite do processo licitatório
pelo concedente ou mandatária; e (Alterado pela Portaria Interministerial nº 558, de 10 de outubro de 2019)

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Gestão de convênios do sistema de
segurança pública

25

No exercício em tela foi
realizada aquisição de
materiais permanente e
serviços conforme Plano de
Trabalho dos convênios
vigentes, dos quais, apenas 3
(Três) convênios foram
concluídos. As atividades
realizadas proporcionaram
atingir 25% do proposto.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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Foram obtidos índices também insatisfatórios no período, pois os convênios submetem-se as normas de execução estabelecidas na
Portaria Interministerial nº 424, de dezembro de 2016, 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.
Havia a previsão de execução do orçamento no valor de R$ 35.956.559,42 (trinta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e seis mil,
quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos) para o ano de 2021, sendo efetivado o repasse pelo órgão concedente, o
valor de R$ 9.157.457,59 (nove milhões, cento e cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos)
e executado (liquidado e empenhado ¿ inscrito em restos a pagar) o valor de R$ 9.136.829,35 (nove milhões, cento e trinta e seis mil,
oitocentos e e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos), no ano de 2021, que representa execução no percentual de 25,41%.
O percentual de execução de 25,41% se justifica em razão dos instrumentos terem sido firmados nos anos de 2018 e 2019, havendo uma
defasagem dos valores previstos inicialmente, corroborando, com a morosidade, foi o advento da "pandemia", considerando que a maioria
dos bens previstos nos planos de trabalhos, tratam de aquisição de veículos (viaturas policiais), ocasionando uma falta generalizada de
semicondutores, que tem levado à paralisação de diversas fábricas, em especial, as fábricas responsáveis pela manufatura de automóveis
em território nacional, causando uma falta desses componentes, no mercado automotivo, que tem sofrido para atender à demanda,
priorizando a venda ao consumidor final (pessoa física), em detrimento da venda à pessoas jurídicas, dentre as quais o Poder Público,
fazendo com que diversos procedimentos licitatórios restem fracassados ou desertos.

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

Estado

44.432,00
Total:

44.432,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
33.067,00

44.432,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
134,37

Análise da Meta Física:
No caso da ação 2049, a PMRR executou os processos de locação de viaturas para emprego no policiamento ostensivo, aquisição de
combustível, aquisição de ração para subsistência dos semoventes equinos (cavalos), fornecimento de água potável e tratamento de
esgotos para as unidades do interior, serviço de energia elétrica para as unidades do interior, pagamento de serviço voluntário
remunerado, bem como o pagamento de diárias do exercício e de exercícios anteriores.
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 de ocorrências policiais (ROP)
com resultados eficientes, bem como ocorreram diligências que foram resolvidas no local, sem necessidade de confecção de ROP ou com
a lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência - TCO. Considerando a alta demanda de atendimentos de ocorrências devido o
crescimento populacional ocasionado pela entrada de milhares de imigrantes no Estado de Roraima, o gráfico encontra-se deficiente em
razão do quantitativo da meta física prevista, pois este índice de apuração do sistema não condiz com a realidade atual do Estado, haja
vista ter superado a quantidade de pessoas à serem atendidas previstas na revisão do programa PPA 2020-2023.

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.

134.37

A PMRR manteve os
contratos de locação de
viaturas para emprego no
policiamento ostensivo,
aquisição de combustível,
aquisição de ração para
subsistência dos semoventes
equinos (cavalos),
fornecimento de água potável
e tratamento de esgotos para
as unidades do interior,
serviço de energia elétrica
para as unidades do interior,
pagamento de serviço
voluntário remunerado, bem
como o pagamento de diárias
do exercício e de exercícios
anteriores, totalizando 44.432
pessoas atendidas nas mais
diversas ocorrências, tais
como infrações de trânsito,
contra a pessoa, contra o
patrimônio, contravenções
penais, entre outros.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
No que se refere à execução financeira foram empenhados, liquidados e pagos os processos instruídos na ação, cujas empresas são
Agropecuária Garrote Ltda ¿ aquisição de ração equina, ACB Locadora de Veículos Eireli ¿ locação de viaturas, LINK CARD fornecimento de combustíveis, Roraima Energia S.A e Companhia de Água e Esgotos de Roraima - CAERR, com fornecimento de energia
elétrica e água para os destacamentos de polícia do interior do Estado, bem como pagamento de serviço voluntário remunerado e o
pagamento de diárias do exercício e de exercícios anteriores, razão pela qual os índices apurados pelo sistema Fiplan, indicam que os
recursos foram operacionalizados de modo eficiente.
Deixou-se de executar Emenda Parlamentar para aquisição de cavalos por falta de requisito obrigatório (cotação) para instrução do
Processo licitatório, bem como os valores suplementados para aquisições/serviços através de Convênios tendo em vista que as Licitações
foram fracassadas/desertas e demais burocracia administrativa na instrução processual. Além disso, foi imprescindível recorrer aos
remanejamentos orçamentários e suplementações para ajustar o orçamento em busca de melhor desenvolvimento desta ação.
A execução Orçamentária e financeira avaliada do que foi empenhado em relação a dotação inicial, apresenta um índice deficiente de
70,97%, pelos fatores acima expostos.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2173-Ações Sociais da PMRR
Atividade
19103-Polícia Militar do Estado de Roraima
Pessoa Atendida
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

698,00
Total:

698,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
8.150,00

698,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
8,56

Análise da Meta Física:
Em virtude da epidemia causada pelo COVID-19 (Coronavírus), a aquisição de material de consumo e serviço previstos para implementar
os projetos sociais, foram postergados em razão da impossibilidade de desenvolver as metas previstas para a ação, uma vez que as aulas
ocorreram através da modalidade de ensino a distância, ficando todo saldo orçamentário sem execução nesta ação, sendo remanejado
para atender ao Processo de Reforma do 6º PEL da 4ª CIPFRON e CIRETRAN em ALTO ALEGRE (em atendimento a Demanda Judicial)
e para as demais despesas essenciais para a realização das atividades prestadas pela PMRR.
Deixou-se de executar o valor suplementado de Convênio para aquisições de material didático, material de expediente e material de
formatura para o PROERD, tendo em vista que não houve tempo hábil para conclusão do processo licitatório dentro do exercício.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

ATIVIDADES SOCIAIS INTEGRANDO A
SOCIEDADE COM A PMRR

8.56

A execução no sistema
FIPLAN mostrou-se altamente
deficiente devido a quantidade
de atendimento de pessoas
atendidas ter sido menor do
que o previsto, sendo
realizado 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 698
pessoas por conta de esforços
dos policiais militares que
integram a Coordenadoria de
Polícia Comunitária e Direitos
Humanos (COPCDH), sendo
assim, mostra-se necessário
que essa ação receba
recursos para continuidade
das atividades desenvolvidas
através dos Projetos Sociais
da PMRR.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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Em virtude da epidemia causada pelo COVID-19 (Coronavírus), a aquisição de material de consumo e serviço previstos para implementar
os projetos sociais, foram postergados em razão da impossibilidade de desenvolver as metas previstas para a ação, uma vez que as aulas
ocorreram através da modalidade de ensino a distância, ficando todo saldo orçamentário sem execução nesta ação, sendo remanejado
para atender ao Processo de Reforma do 6º PEL da 4ª CIPFRON e CIRETRAN em ALTO ALEGRE (em atendimento a Demanda Judicial)
e para as demais despesas essenciais para a realização das atividades prestadas pela PMRR.
Deixou-se de executar o valor suplementado de Convênio para aquisições de material didático, material de expediente e material de
formatura para o PROERD, tendo em vista que não houve tempo hábil para conclusão do processo licitatório dentro do exercício.
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

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
14,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
1,00

7,14

Análise da Meta Física:
Apesar do percentual realizado em relação a meta física prevista ter sido Altamente Deficiente foi utilizado todo o orçamento previsto nesta
ação, sendo necessário ainda suplementação de recursos advindos de outras ações para complementar a execução e contratação
referente a prestação de serviço de engenharia, reforma do 6º PEL da 4ª CIPFRON e CIRETRAN em ALTO ALEGRE (em atendimento à
Determinação Judicial), sendo contratada a Empresa BV8 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
No tocante ao recurso proveniente da Emenda Parlamentar foi solicitado para Assembléia Legislativa de Roraima- ALERR a mudança da
meta para atender a demanda referente a Manutenção e Conservação Predial.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

REFORMA DE QUARTEIS E CASAS DE
APOIO

7.14

Em 2021, foi realizado a
prestação de serviço de
engenharia, reforma do 6º
PEL da 4ª CIPFRON e
CIRETRAN em ALTO
ALEGRE, da 2ª medição
realizada no período de
18.06.21 a 15.09.2021 pela
Empresa BV8
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
No que se refere à execução financeira foi empenhado, liquidado e pagos os valores referentes as medições realizadas pela Empresa
BV8 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA referente a reforma do 6º PEL da 4ª CIPFRON e CIRETRAN em ALTO ALEGRE, ficando o
saldo de empenho não utilizado inscrito em Restos a Pagar Não Processados
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

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
289

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

Estado de Roraima
20,00

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
O orçamento da ação foi remanejado para atender as demais despesas essenciais para a realização das atividades prestadas pela PMRR,
tendo em vista que a demanda foi atendida pelo Fundo Estadual de Segurança Pública - FESP.
A finalidade para esta ação consiste na aquisição de equipamentos de processamento de dados e implantação de sistemas para
operacionalizar a atividade policial.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, entre outros. 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.
Tal ação é importante para a estratégia de policiamento urbano e rural, a fim de garantir a preservação e manutenção de ordem pública,
fazendo com que a PMRR desempenhe suas atividades nos locais de maior atuação criminosa.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE
AO DESENVOLVIMENTO DE INTELIGÊNCIA
DA PMRR.

0

Diante da necessidade de
atender outras atividades
consideradas urgentes, 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:
O orçamento da ação foi remanejado para atender as demais despesas essenciais para a realização das atividades prestadas pela PMRR.
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

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
9,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
11,11

Análise da Meta Física:
O orçamento da ação foi remanejado para atender a reforma do 6º PEL da 4ª CIPFRON e CIRETRAN em ALTO ALEGRE em atendimento
à Determinação Judicial. Houve a contratação da empresa MCA Construtora EIRELI para construção do Quartel do Grupamento de
Intervenções Rápidas Ostensivas - GIRO através de recursos oriundos de Convênio. 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.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA
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% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

CONSTRUÇÃO DE QUARTÉIS E CASAS DE
APOIO DA PMRR

11.11

Foi emitido Empenhos para
Empresa MCA Construtora
EIRELI, sendo inscrito em
Restos a Pagar Não
Processados em virtude do
encerramento do exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:

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
1,00

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 o orçamento foi utilizado parte para Reforma do 6º
PEL da 4ª CIPFRON e CIRETRAN em ALTO ALEGRE, em atenção a determinação judicial, sendo o restante do orçamento remanejado
para atender as demais despesas essenciais a realização das atividades prestadas pela PMRR. 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.

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, tendo em vista a
necessidade de
remanejamento dos recursos
para atender outras demandas
da PMRR.

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. Ressaltase 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:

2315-Formação, Aperfeiçoamento e Especialização dos Profissionais da
Segurança Pública e Defesa Social
Atividade
19104-Academia de Polícia Integrada
Profissional Formado
Pessoa

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

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

1.040,00

291

Estado de Roraima
Total:

1.040,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1.300,00

1.040,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
80,00

Análise da Meta Física:
O índice regular obtido na Ação 2315 se deu por conta do retorno das atividades administrativas com adoção de medidas de segurança
necessárias, para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Administração de Recursos humanos da
APICS

47

Todos os recursos utilizados
foram destinados ao
pagamento dos servidores da
instituição.

2

Suporte biopsicossocial, técnico,
administrativo e logistico para formação dos
servidores do sitema de segurança pública.

54

Os recursos foram destinados
à continuidade dos serviços
desenvolvidos pela instituição,
como o pagamento das
despesas contínuas para
garantir a eficácia no retorno
das atividades administrativas
o que proporcionou a
capacitação de 1040 (um mil e
quarenta) profissionais no
exercício de 2021.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Para o exercício de 2021, a execução financeira desta ação foi deficiente, em virtude do retorno gradual das atividades presencias que
haviam sido suspensas em cumprimento aos Decretos nº 28.587-E de 16 de março; Decreto nº 28.635-E de 22 de março; Decreto nº
28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril; Decreto n º 28.712-E de 16 de abril de 2020, para fins de prevenção e
enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2048-Polícia Judiciária Civil
Atividade
19105-Polícia Civil do Estado de Roraima
Crimes Elucidados
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

2.761,00
Total:

2.761,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
6.000,00

2.761,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
46,02

Análise da Meta Física:
No exercício de 2021 tendo como indicador da ação os crimes elucidados tivemos uma atuação deficiente tendo em vista que a previsão
era de 6.000 sendo realizado apenas 2761.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

1 - Realização de Ações Policiais

46.02

Realização de Ações Policiais

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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Estado de Roraima
A previsão orçamentária inicial para 2021 foi de R$505.001 tendo como dotação final R$4.714.686,00, resultando em um planejamento
altamente deficiente em decorrência de recebimento de fonte 108, tendo sido empenhando R$ 1.791.769,72 o resultou em uma execução
altamente deficiente de 38% com relação ao planejado.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2367-Reforma de Unidades da Polícia Civil
Atividade
19105-Polícia Civil 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
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Quanto as Unidades reformadas, não houve reforma com recursos da unidade Polícia Civil.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Reforma de unidades da Policia Civil

0

Reforma de unidades da
Policia Civil

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Sem execução
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

17.795,00
Total:

17.795,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
16.000,00

17.795,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
111,22

Análise da Meta Física:
A ação de Perícia Criminal corresponde aos laudos emitidos pelos institutos que compõem a instituição como o Instituto de Medicina Legal,
Instituto de Criminalista e Instituto de Identificação. Estava previsto a emissão de 16.000 laudos e que no ano de 2021 foram emitidos
17.795 laudos, deixando a meta física 101,22%.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

293

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

Perícia Criminal

111.22

Realizar procedimentos
técnicos ciêntíficos para
emissão de laudos periciais
nos institutos de
Criminalística, Identificação e
Medicina Legal.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Analisando o planejamento da ação a mesma apresentou resultado deficiente de 57,16%, analisando a execução da ação a mesma
apresentou deficiência de 42,81%, o que não prejudicou as ações desempenhadas pelos institutos tendo um resultado produtivo com
relação aos laudos emitidos.
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

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:
Para o ano de 2021 foi prevista a construção de duas unidades policias, sendo construída a delegacia de Pacaraima, dessa forma a meta
física foi deficiente.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Despesas com construção de novas unidades
policiais

50

Construção de 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
37.533,09%. Já a execução a ação apresentou ótimo resultado com 92,83%. A construção da Delegacia de Pacaraima ocorreu dentro da
normalidade.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2046-Emissão e Renovação da Carteira Nacional de Habilitação
Atividade
19301-Departamento Estadual de Trânsito de Roraima
Carteira de Habilitação Expedida
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

37.296,00
Total:

37.296,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
47.000,00

37.296,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
79,35

Estado de Roraima
O Órgão não atingiu a meta prevista, mesmo a instituição adotando medidas para atender a demanda da população.
Alguns fatores como as medidas de proteção adotadas contra a pandemia da COVID ¿ 19, fatores econômicos, como aumeto da inflação
e endividamento da população, figuram como influências externas que contribuiram para o não alcance da meta.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Emissão e Renovação de Carteira Nacional de
Habilitação - CNH e Permissão Internacional
para Dirigir - PID.

79.35

A Emissão e Renovação da
Carteira Nacional de
Habilitação passar por varias
etapas, a Primeira Habilitação
passar pela Avaliação
Oftalmológica e Psicológica
nas Clínicas credenciadas
pelo Detran -RR, pela
formação do condutor nas
Auto Escolas e pelas Provas
Práticas e Teóricas sendo
aprovada e só então é emitida
a CNH. A RenNovação passar
pela Avaliação Oftalmológica
para ser emitida a CNH e a
Segunda via é preciso solicitar
pela Site do Detran-RR ou
presencialmente na Sede
deste Órgão ou mesmo em
uma Ciretran de cada
município.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Os recursos destinados para as ações foram suficientes para os investimentos propostos, os desembolsos dos recursos financeiros
ocorreram a partir da Receita Arrecadada durante o exercício financeiro de 2021.
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

160.996,00
Total:

160.996,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada

189.000,00

160.996,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
85,18

Análise da Meta Física:
O licenciamento do veículo é anual e o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos,
encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infração (art. 131, §2º,
do CTB).
Conforme dito a emissão do Certificado de Licenciamento Anual só pode ser feita se não houver débitos, o que ocorre é um grande
número de veículos com pendências, em que o proprietário só procura regularizar em situações de transferência de propriedade ou
apreensão do veículo.
Para combater a inadimplência a autarquia se utiliza de ações repressivas, como as blitzes, que podem resultar na apreensão do veículo e
por meio da Divisão da Divida Ativa ¿ DIDA é realizada a cobrança de débitos referentes a multas e licenciamento obrigatório, via
SERASA.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

295

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

Gerenciamento, Manutenção e Suporte
Técnico do Sistema GETRAN para Controle
de Veículos, Habilitação, Licenciamento,
Multas, Taxas e Serviços Prestados pelo
DETRAN-RR

90

O atendimento ao público foi
estruturado foram implantadas
mais três unidades
descentralizadas: Unidade
descentralizada Casa do
Cidadão (Conjunto Cidadão),
Unidade descentralizada
Garden Shopping (Bairro
Caçari) a única unidade
descentralizada que oferece
os serviços de vistoria de
veículos pesados e leves e
Unidade descentralizada Pátio
Roraima Shopping todas com
horários diferenciados
tornando os serviços do
Departamento Estadual de
Trânsito mais acessível a
população.

2

Placas Mercosul

100

O objetivo da mudança foi
padronizar a identificação dos
veículos que circulam nos
países que fazem parte do
Mercosul. Foram necessárias
o Credenciamentos de
Empresas estampadora de
Placas Mercosul para atender
a Legislação vigente.

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 2021.
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

294,00
Total:

294,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
210,00

294,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
140,00

Análise da Meta Física:
As ações educacionais realizadas tanto na capital Boa Vista, como nos municípios, combinadas com as ações repressivas, fiscalização
nos Centros de Formação de Condutores, nos Cursos Especializados (Ex: transporte escolar, produtos perigosos, veículos de emergência)
e veículos de aprendizagem, bem como o atendimento as solicitações de entidades públicas e privadas para apoio em eventos como:
corridas, caminhadas, ações educativas, controle de tráfego, resultaram na superação da meta prevista.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Fiscalização do Trânsito.

100

Com uma fiscalização
dinâmica mostra se muito
eficiente para driblar a
divulgação em redes sociais
dos locais de atuação da
fiscalização. Realizaram
também blitz fixas onde as
equipes se postam em pontos
estratégicos de modo a
fiscalizar os condutores que
trafegam na via publicas.

2

Realização de Campanhas Educativas no
Trânsito

100

Ações Educativas na Capital e
nos Interiores com entrega de
material educativo.

3

Sinalização viária nos Municípios do Estado
de Roraima.

.01

Não foi possível da
continuidade do PROJETO.
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Estado de Roraima
4

Capacitação dos servidores nas atividades do
Trânsito.

100

Os servidores foram
capacitados nas suas diversas
áreas de atuação.

5

Disponibilizar Junta Médica e Psicológica a
Sociedade

100

Abertura de Processo para
Credenciamento de Médicos e
Psicólogos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O desembolso dos recursos financeiros ocorreram conforme a receita arrecadada durante o Exercício Financeiro de 2021.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3526-Construção de Unidades do DETRAN
Projeto
19301-Departamento Estadual de Trânsito 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
1,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Foi iniciada, em dezembro de 2021, a primeira etapa da construção da sede administrativa, sendo a obra prevista para ser concluida em
duas etapas.
Justifica-se a execução do percentual de 20% pelo cronograma de execução previamente estabelecido.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Construção de Unidades do DETRAN/RR

20

Execução Da Etapa 1 De
Serviços De Reforma,
Adequação E Ampliação Do
Departamento Estadual De
Trânsito (Detran) Unidade Boa
Vista, Roraima esta em
andamento.

2

PROJETO ARQUITETÔNICO DA SEDE DO
DETRAN-RR

100

Projeto Arquitetônico da Sede
do DETRAN totalmente
conclui.

3

Construção das CIRETRANS do DETRAN/RR

.01

A construção das 4(quatro)
não foram construidas, devido
os recursos terem sido
remanejados a construção da
Sede.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O valor inicial destinado no valor 2.640.000,00 ( DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA MIL DE REAIS), mostrou-se insuficiente
para conclusão da Obrada Etapa 1 da construção da SEDE.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2460-Operacionalização do Fundo de Reaparelhamento e Aperfeiçoamento
da PMRR
Atividade
19602-Fundo de Reaparelhamento e Aperfeiçoamento da Polícia Militar
Fundo Operacionalizado
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
297

Estado de Roraima
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 de maneira satisfatória
visto que a arrecadação de recursos foi significativa, pois foram implementadas diversas contratações conforme o previsto.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

REAPARELHAMENTO ATRAVÉS DA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS
INCLUINDO MATERIAIS PERMANENTES
PARA POLÍCIA MILITAR E APERFEIÇOA-LA
ATRAVÉS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO
DO EFETIVO POLICIAL MILITAR DO
ESTADO

100

Foram adquiridos Conjunto de
Medalhas, Materiais de
Higiene e Limpeza,
equipamentos e materiais de
informática (Rack e Mini Rack
), Cadeiras tipo Secretária,
Recarga de água mineral,
Papel A4, Arquivos
Deslizantes, Máquina de
Recarga de Munições e
Bebedouros Industriais e
contratadas empresas
especializadas em sistema de
busca no sítio de compras
governamentais, serviços de
videomonitoramento, serviços
de pagamentos de tarifas
bancárias e taxas de coleta de
lixo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução Orçamentária avaliada do que foi empenhado em relação a dotação inicial, apresenta um índice de 110,73%, devido os
valores do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial não ter sido incluso no dotação inicial.
O índice COFD calculado com base no somatório do orçamento inicial acrescido do superávit apurado em balanço patrimonial gerou um
índice deficiente de 42,66%, devido as limitações na execução do orçamento, a demora nos procedimentos licitatórios, pareceres
técnicos, análises jurídicas que a legislação preceitua, 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, os recursos arrecadados são oriundos das taxas de serviços da
PCRR. Os valores são revestidos em 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. Em 2021 a meta física foi realizada 100%.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
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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.

100

AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO
E MANUTENÇÃO PARA
DESENVOLVIMENTO DA
POLÍCIA CIVIL DE RORAIMA

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O planejamento da ação foi regular de 135%, com relação ao planejamento foi recebido antecipadamente valores que estavam em posse
da SEFAZ o que elevou o planejamento juntamente com a arrecadação. Com relação a execução foi deficiente de 45,19%.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:

2485-Enfrentamento à Criminalidade Violenta
Atividade
19604-Fundo Estadual de Segurança Pública do Estado de Roraima FESP/RR
Projeto Apoiado
Percentual

Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

64,00
Total:

64,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
25,00

64,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
256,00

Análise da Meta Física:
A Meta Física estava estimada em 25% de projetos apoiados com os recursos previstos no PPA 2020-2023, cujo orçamento estimado para
o ano de 2021 era de R$ 7.580.039,20, com o total de 136 unidades de entrega.
Todavia, foi suplementado o orçamento no decorrer de 2021 totalizando R$ 51.281.197,55, referente aos repasses dos anos de 2019 e
2020, quais possibilitaram a entrega de 87 unidades de projetos, no valor total de R$ 29.013.267,71, considerando as unidades de entrega
atingimos o percentual de 63,97% de execução da meta física.
Frisamos que o ano de 2021 fora atípico vivenciado pela continuidade da situação de calamidade pública provocada pela pandemia do
novo Coronavírus (Covid-19), o que repercutiu nos processos de contratação, em especial, pela volatilidade de valores estimados para
maior tendo como consequência fracassos nas licitações.
Faz-se necessário informar que a execução do processos dependem de deliberação técnica dos Planos de Ações encaminhados ao
Ministério da Justiça e Segurança Pública, a fim de desbloquearem os recursos financeiros.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Modernização da infraestrutura das
instituições de segurança pública e defesa
social

40.52

Foram abertos processos para
execução da medida dos
quais teve concluída a
contratação e emissão do
empenho no valor de R$
20.780.602,73 (vinte milhões,
setecentos e oitenta mil
seiscentos e dois reais e
setenta e três centavos).

2

Manutenção e sustenbilidade das ações de
segurança pública e defesa social

16.05

Foram abertos processos para
execução da medida dos
quais teve concluída a
contratação e emissão do
empenho no valor de R$
2.075.503,00 (dois milhões,
setenta e cinco mil quinhentos
e três reais).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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Era prevista receita para o ano-financeiro de 2021 o valor de R$ 7.580.039,20 (sete milhões, quinhentos e oitenta mil trinta e nove reais e
vinte centavos), mas que apenas ao final do exercício nos dias 18 de novembro de 2021 e 31 de dezembro de 2021 foram creditados os
valores de R$ 14.157.297,52 (quatorze milhões, cento e cinquenta e sete mil duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos)
e R$ 1.176.000,00 (um milhão cento e setenta e seis mil reais), respectivamente, impedindo a execução dos recursos pelo exíguo tempo
para regularização orçamentária e intrumentação das contratações.
Todavia, as receitas superaram a previsão alcançando o valor de R$ 51.281.197,55 (cinquenta e um milhões, duzentos e oitenta e um mil
cento e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos), em razão dos valores somados dos Planos de Aplicações de 2019 e de 2020.
Desse total foi empenhado o valor de R$ 29.013.267,71 (vinte e nove milhões, treze mil duzentos e sessenta e sete reais e setenta e um
centavos), ficam inscrito em restos a pagar o valor de R$ 12.199.368,72 (doze milhões, cento e noventa e nove mil trezentos e sessenta e
oito reais e setenta e dois centavos), sendo pago o valor de R$ 2.534.000,00 (dois milhões quinhentos e trinta e quatro mil reais) inscrito
em restos a pagar em 2020.
Portanto, a análise de desempenho da ação se observa a execução no percentual de 56,58% do orçamento aberto no exercício-financeiro
de 2021.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:

2486-Valorização dos Profissionais de Segurança Pública
Atividade
19604-Fundo Estadual de Segurança Pública do Estado de Roraima FESP/RR
Projeto Apoiado
Percentual

Produto:
Unidade de Medida:

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

16,00
Total:

16,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
25,00

16,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
64,00

Análise da Meta Física:
A Meta Física estava estimada em 25% de projetos apoiados com os recursos previstos no PPA 2020-2023, cujo orçamento estimado para
o ano de 2021 era de R$ 1.822.514,80, com o total de 63 unidades de entrega.
Todavia, foi suplementado o orçamento no decorrer de 2021 totalizando R$ 12.403.147,40, relativo aos valores repassados nos anos de
2019 e de 2020, os quais possibilitaram a entrega de 10 unidades de projetos, no valor total de R$ 473.610,60, considerando as unidades
de entregas atingimos o percentual de 15,87% de execução da meta física.
Frisamos que o ano de 2021 fora atípico vivenciado pela continuidade da situação de calamidade pública provocada pela pandemia do
novo Coronavírus (Covid-19), o que repercutiu nos processos de contratação, em especial, pela volatilidade de valores estimados para
maior tendo como consequência fracassos nas licitações.
Faz-se necessário informar que a execução do processos dependem de deliberação técnica dos Planos de Ações encaminhados ao
Ministério da Justiça e Segurança Pública, a fim de desbloquearem os recursos financeiros.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Atenção Biopsicossocial, Saúde e Segurança
no Trabalho / Qualidade de Vida

3.82

Foram abertos processos para
execução da medida dos
quais teve concluída a
contratação e emissão do
empenho no valor de R$
473.610,60 (quatrocentos e
setenta e três mil seiscentos e
dez reais e sessenta
centavos).

2

Ensino, Pesquisa e Extensão

0

Os processos aguardavam
autorização por parte da
Senasp para utilização dos
recursos no pagamento de
hora/aula, os foram
executados com recursos do
Estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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Era prevista receita para o ano-financeiro de 2020 o valor de R$ 1.822.514,80 (um milhão, oitocentos e vinte e dois mil quinhentos e
quatorze reais e oitenta centavos), mas que apenas ao final do exercício nos dias 18 de novembro de 2021 e 31 de dezembro de 2021
foram creditados os valores de R$ 2.528.088,85 (dois milhões, quinhentos e vinte e oito mil oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)
e R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), respectivamente, impedindo a execução dos recursos pelo exíguo tempo para regularização
orçamentária e intrumentação das contratações.
Todavia, as receitas superaram a previsão alcançando o valor de R$ 12.403.147,40 (doze milhões, quatrocentos e três mil cento e
quarenta e sete reais e quarenta centavos), em razão dos valores somados dos Planos de Aplicações de 2019 e de 2020.
Desse total foi empenhado o valor de R$ 473.610,60 (quatrocentos e setenta e três mil seiscentos e dez reais e sessenta centavos), ficam
inscrito em restos a pagar o valor de R$ 363.503,00 (trezentos e sessenta e três mil quinhentos e três reais).
Portanto, a análise de desempenho da ação se observa a execução no percentual de 3,82% do orçamento aberto no exercício-financeiro
de 2021.
Faz-se necessário informar que emerge a necessidade de deliberação dos Planos de Ações encaminhados ao Ministério da Justiça e
Segurança Pública, a fim de desbloquearem os recursos financeiros, bem como, aguardava decisão quanto a utilização dos recursos para
o pagamento de hora-aula.
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

104,00
Total:

104,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
2.330,00

104,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
4,46

Análise da Meta Física:
SEJUC: COPEN: No que concerne a população carcerária, foram realizadas trabalhos voltados a fiscalização e recuperação de apenados
no cumprimento de suas penas, que correspondem as demandas de processos e ofícios enviados pela Vara de Execução Penal para fins
de Parecer de Indulto, Comutação de Pena e de Livramento de Condicional realizados na Sede do Conselho, inspeções nas Unidades
Prisionais, onde se verifica as condições de aplicação de pena, assim como a qualidade da alimentação, fiscalização nos dias de visitas,
atendimentos médicos e jurídicos, e considerando a pandemia enfrentada no ano corrente, no que tange a realização de Reuniões
Extraordinárias, para fins de realização de solenidade de livramento condicional, de ordem da Vara de Execução Penal da Comarca de
Boa Vista, foram realizados o total de 104.
CONEAD: As ações previstas pelo Conselho Estadual de Políticas sobre as Drogas - CONEAD, para o exercício de 2021 ficaram
suspensas como medida de prevenção, e cumprimento aos decretos governamentais, mediante ao enfretamento à Pandemia causada
pelo Covid - 19 (coronavírus).

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Gerenciar ações consultivas e fiscalizadoras
da Execução Penal.

50

SEJUC: Foi aberto o processo
para pagamento dos Jetons
dos Conselheiros do Conselho
Penitenciário - COPEN, mas
devido entraves burocráticos,
deixamos de abrir os
processos para Aquisição de
material de consumo e
expediente.

2

Promover as diretrizes da Política Estadual de
prevenção, fiscalização e repressão ao uso,
abuso e tráfico de substâncias psicoativas
lícitas e ilícitas, em consonância com a política
nacional estabelecida pelo Conselho Nacional
Antidrogas.

50

SEJUC: Foi aberto o processo
para pagamento dos Jetons
dos Conselheiros do Conselho
Estadual Antidrogas CONEAD, mas devido
entraves burocráticos,
deixamos de abrir os
processos para Aquisição de
material de consumo e
expediente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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SEJUC: Planejamento: O Orçamento previsto para a Ação foi quase que exclusivamente para a folha de pagamento dos jetons do
Conselho Penitenciário - COPEN e do Conselho Antidrogas - CONEAD.
Execução:Quanto a execução financeira, todos os recursos utilizados da dotação orçamentária foram com a folha de pagamento dos
jetons do Conselho Penitenciário - COPEN e do Conselho Antidrogas - CONEAD.
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
4,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
SEJUC: Nesta Ação foram previstos através do Departamento de Justiça, Direitos Humanos e da Cidadania- DJDHC, eventos voltados ao
Apoio aos familiares dos presos, Realização do Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal, mas devido a Pandemia pelo Covid 19, foram
suspensas as programações, ficando somente realizado o Apoio aos familiares dos presos, atendimento ao público, e escuta qualificada
com fortalecimento de vínculo familiar (Amparo familiar), visitas domiciliares, institucionais, realizações de estudos de caso para
elaborações de relatórios sociais/informativos, acolhimento familiar/individual/em grupo para escuta sensível (qualificada), acolhimento
familiar com reeducando para fortalecimento de vinculo familiar. orientações/providencias/acolhimento social para funeral, em caso de
óbito. são realizadas articulações junto ao DESIPE, SVI/ADM DAS UNIDADES PRISIONAIS, SERVIÇO SOCIAL/PSICOLOGIA DAS
UNIDADES PRISIONAIS, DO HGR, DA MATERNIDADE, ADVOGADOS, INTITUIÇÕES PARA TRATAMENTO CONTRA DEPENDÊNCIA
QUÍMICA (CASA DO PAI, RECANTO DE DAVI E AGAPÃO) DEFENSORIA PÚBLICA, VEP. além de varias demandas atendidas nas
unidade prisionais, atendendo no total de 484 pessoas. Departamento tem por finalidade a implementação, promoção, execução, proteção
das políticas públicas voltadas a saúde, educação e projetos do Sistema Penitenciário de Roraima, tendo como competências formulação,
articulação de políticas públicas assecuratórias, elaboração de planos, programas e projetos que visem o desenvolvimento integrado com
respeito aos direitos humanos e a cidadania dos servidores, internos e familiares.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Oferecer a garantia e exercício dos Direitos
Civis do Cidadão.

0

SEJUC: Devido a Pandemia
do Covid 19, deixamos de
abrir os processos para
execução da ação, mas as
atividades foram
desenvolvidas pelo
Departamento de Justiça,
Direitos Humanos e da
Cidadania- DJDHC, em
parceria com outras
instituições.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
SEJUC: Devido a Pandemia do Covid 19, deixamos de abrir os processos para aquisição de material de consumo e expediente, não
havendo execução financeira.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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
2021

Anual

Percentual

73

75

75

Apurado
2021

80,00

Data Apuração

09/03/2020

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) ¿ Embora tenha demandado prioridade e atenção constante, em relação ao cenário da pandemia do novo coronavírus, para o
período podemos ressaltar os seguintes pontos constante no Boletim Epidemiológico nº 760: Casos Notificados (402.883); Casos
Confirmados (154.258); Casos Descartados (248.625); Casos Recuperados (151.501); Óbitos por COVID-19 (2.137); Taxa de Letalidade
de (1,39%) com média móvel em clara tendência de baixa. Em relação a Taxa de Ocupação observa-se os seguintes parâmetros e
tipologia de leitos: UTI Adulto (22%), UTI RN/Crianças (21%); Suporte Ventilatório Adulto (0%), Suporte Ventilatório RN/Crianças (-)
Clínicos Adultos (4%) e Clínicos RN/Crianças (31%). Diante dos dados apontados, denota-se que existe clara mitigação do cenário
pandêmico que por consequência paulatinamente amplia outras frentes de serviço relevantes e prioritários entre os quais a possibilidade
de marcação e efetivação de demandas reprimidas referente as cirurgias eletivas, ampliação de leitos disponíveis e oportunização de
redimensionamento de pessoal para outros serviços. Diante desse contexto, avaliamos que o programa teve uma discreta melhoria com
variação de 0,5% em relação ao período anterior alcançando 80% da proposta geral, nesse sentido destacamos as visitas técnicas
realizadas para capacitações e apoio para atividades e Campanhas Nacionais de Vacinação e monitoramento das atividades em salas de
vacina e centrais municipais de abastecimento de imunobiológicos: Distritos Sanitários Especiais Indígenas Leste e Yanomami;
Coordenação Municipal de Imunização de Amajari; Coordenação Municipal de Imunização de Alto Alegre; Coordenação Municipal de
Imunização de Boa Vista; Coordenação Municipal de Imunização de Bonfim; Coordenação Municipal de Imunização de Cantá;
Coordenação Municipal de Imunização de Caracaraí; Coordenação Municipal de Imunização de Caroebe; Coordenação Municipal de
Imunização de Iracema; Coordenação Municipal de Imunização de Mucajaí; Coordenação Municipal de Imunização de Normandia;
Coordenação Municipal de Imunização de Pacaraima; Coordenação Municipal de Imunização de Rorainópolis; Coordenação Municipal de
Imunização de São João da Baliza; Coordenação Municipal de Imunização de São Luiz; Coordenação Municipal de Imunização de
Rorainópolis; Coordenação Municipal de Imunização de Uiramutã. Outrossim, consulta pública ao Sistema de Informações Ambulatoriais
(SIA/SUS) categorização da pesquisa em Gestão Estado Pleno referente ao procedimento nº 0213 Diagnóstico em vigilância
epidemiológica e ambiental demonstram que ocorreram no exercício 19.125 registros dos quais as mais representativas com seus
respectivos quantitativos foram: imunofluorescencia indireta p/ identificação de plasmódios ¿ malária (10.969); análise físico-química de
água (3.298); análise de bactérias patogênicas em água (2.226); identificação do vírus da hepatite b por PCR ¿ quantitativo (928);
imunofluorescencia direta p/ identificação do vírus da influenza (254); teste de elisa IGG p/ identificação de parvovírus ¿ parvovirose (128);
isolamento do vírus da dengue (89); genotipagem do HCV (81); atividade educativa em saúde do trabalhador (75); vigilância da situação
de saúde dos trabalhadores (61); histopatologia p/ identificação de hepatite c (15); histopatologia p/ identificação da hepatite a (15). dentre
as ações registradas constata-se maior demanda nos seguintes municípios: Boa Vista; Rorainópolis; São João da Baliza e Alto Alegre. No
que tange a vigilância sanitária consulta pública ao Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS) na categorização da pesquisa em
Gestão Estado Pleno demonstram que ocorreram os seguintes registros e respectivos quantitativos: inspeção dos estabelecimentos
sujeitos à vigilância sanitária (417); cadastro de estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária (158), licenciamento dos estabelecimentos
sujeitos à vigilância sanitária (90); inspeção sanitária de hospitais (73); análise de projetos básicos de arquitetura (65); aprovação de
projetos básicos de arquitetura (23); inspeção sanitária em saúde do trabalhador (22); inspeção sanitária de serviços hospitalares de
atenção ao parto e à criança (14); inspeção sanitária de serviços de hemoterapia (7); inspeção sanitária de serviços de terapia renal
substitutiva (6); inspeção sanitária de serviços de diagnóstico e tratamento do câncer de colo de útero e mama (2); inspeção sanitária de
instituições de longa permanência para idosos (2); licenciamento sanitário de serviços de alimentação (1); licenciamento sanitário de
hospitais (1); licenciamento sanitário de serviços de terapia renal substitutiva (1)
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
(SESAU) - Ponderados os aspectos da pandemia do novo coronavírus sem mais recomendações para o período.

Análise da Execução Financeira:
(SESAU) ¿ Execução do programa foi de 63,67% não se evidenciando para o período prejuízo quanto aos objetivos propostos pelo
programa que restringisse de forma contínua as atividades finalísticas da vigilância em saúde no exercício analisado. Nesse sentido
embora com tendência de mitigação, ponderamos os aspectos relativos da pandemia decorrente do novo coronavírus devido a ocorrência
das novas mutações.
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Avaliação dos resultados:
(SESAU) ¿ Diante do enfrentamento prioritário a COVID-19 houve a manutenção do desempenho do programa dentro do esperado com
monitoramento ostensivo dos indicadores de saúde que denotou priorização do fortalecimento de ações e esforços coadunados entre
União, Estados e Municípios. Foram programas/ações compreendidos pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica: Doenças e
Agravos não Transmissíveis, Doenças Exantemáticas; DST/HIV/AIDS, Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar, Febre Amarela e
Dengue; Tuberculose, Hanseníase, Hepatites Virais, Malária, Meningite, Coqueluche e Difteria, Programas de PFA, Pólio, Tétano e
Influenza; Zoonoses, Sistema de Informação em Saúde, Vigilância Hospitalar, Programa Nacional de Imunizações, Entomologia, Tracoma,
Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde. Sistemas Gerenciados: Sistema de Informação de Agravos de Notificação, Sistema
Sinan Dengue Online, Sistema de Informação Sobre Nascidos Vivos, Sistema de Informação Sobre Mortalidade, Sistema de Informação
de Vigilância Epidemiologia do Controle da Malária ¿ Sivep Malária/Vetores, Sistema de Notificação e Controle da Dengue, Sistema de
Notificação de Agravo da Influenza- SinanNet Influenza (Módulo Estadual), Sistema de Acompanhamento de Produção (Modulo Estadual),
Sistema de Coleta de Dados ¿ SVSCollect/Geo-Referenciamento e Códigos Garbarge, Sistema de Cadastro de Localidades, Sistema
Tabnet Web, Sistema de Vigilância do Óbito Materno, Infantil e Fetal, Sistema de Gerenciamento de Vigilância Sanitária ¿ INFOVISA.
Foram ações realizadas pela Vigilância Sanitária: Inspeções de Estabelecimentos de Interesse à Saúde na área de Alimentos na Capital,
em conjunto com o núcleo do NSS; Inspeções de Estabelecimentos de Interesse à Saúde na área de Alimentos nos municípios do Interior
do Estado; Inspeções em Estabelecimentos de Interesse à Saúde, com exceção de Alimentos, Medicamentos e Saneantes, na Capital;
Inspeções em Estabelecimentos de Interesse à Saúde, com exceção de medicamentos, alimentos e saneantes, nos demais municípios do
estado; Inspeções de Estabelecimentos Privados de Serviços de Saúde, de competência estadual, na Capital; Inspeções em
Estabelecimentos Públicos de Serviços de Saúde, de competência estadual, na Capital; Inspeções de Estabelecimentos Privados de
Serviços de Saúde, de competência estadual, no interior do estado; Inspeções de Estabelecimentos Públicos de Serviços de Saúde, de
competência estadual, no interior do estado; Análise de Projetos Básicos de Arquitetura ¿ BPA; Coleta de Alimentos para o Programa
Nacional de Alimentos; Coleta de Alimentos Regional para Análise Laboratorial; Coletas de amostras de água destinadas aos Serviços de
Hemodiálise na Capital; Promover ações de capacitação e sensibilização junto aos serviços de saúde do estado para melhorar a qualidade
e a quantidade das notificações nos sistemas de notificação nacional de IRAS, RM e EA; Acompanhar, monitorar e investigar as
notificações de IRAS, RM e EA através dos sistemas de notificação nacional - NOTIVISA e visitas técnicas; Realizar inspeções sanitárias e
visitas técnicas aos serviços de saúde do estado a fim de promover a implantação e implementação de núcleos de segurança do paciente
e controle de infecção hospitalar. Consulta pública ao Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS) na categorização da pesquisa em
Gestão Estado Pleno demonstram que ocorreram os seguintes registros e respectivos quantitativos: inspeção dos estabelecimentos
sujeitos à vigilância sanitária (417); cadastro de estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária (158), licenciamento dos estabelecimentos
sujeitos à vigilância sanitária (90); inspeção sanitária de hospitais (73); análise de projetos básicos de arquitetura (65); aprovação de
projetos básicos de arquitetura (23); inspeção sanitária em saúde do trabalhador (22); inspeção sanitária de serviços hospitalares de
atenção ao parto e à criança (14); inspeção sanitária de serviços de hemoterapia (7); inspeção sanitária de serviços de terapia renal
substitutiva (6); inspeção sanitária de serviços de diagnóstico e tratamento do câncer de colo de útero e mama (2); inspeção sanitária de
instituições de longa permanência para idosos (2); licenciamento sanitário de serviços de alimentação (1); licenciamento sanitário de
hospitais (1); licenciamento sanitário de serviços de terapia renal substitutiva (1)

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Judiciais

(SESAU) ¿ Ponderamos ainda os aspectos relacionados a pandemia do novo coronavírus devido
as suas novas mutações e níveis de transmissão detectadas no período.

Participação Social:
(SESAU) - Conselho Estadual de Saúde constituído e com contrapartida de corpo técnico e alocação orçamentária disponível pela Gestão
para viabilizar sua operacionalidade.
(SESAU) - Ouvidoria Estadual da Saúde constituída e em operação;

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

2176-Implementação de Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental,
Prevenção e Controle de Doenças
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

21,00
Total:

21,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
25,00

21,00

Análise da Meta Física:
304

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
84,00

Estado de Roraima
(SESAU) Foram programas/ações desenvolvidos pelo Departamento de Vigilância Ambiental: VIGIAGUA (Vigilância da Qualidade da Água
para Consumo Humano); VIGIAR (Vigilância em Saúde Ambiental relacionada às populações expostas ao ar contaminado); VIGISOLO
(Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Solo Contaminado); VIGIQUIM (Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada às
Substâncias Químicas); VIGIDESASTRES (Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada aos Desastres Naturais). Ações desenvolvidas
pela da Vigilância Ambiental Relacionadas ao Enfrentamento Emergencial em Saúde Pública de corrente da COVID-19: Apoio e
participação do departamento nas ações referente ao COVID 19, disponibilização de profissionais da DVA para apoiarem as ações de
vigilância em saúde referente à pandemia da COVID-19, participação em reuniões internas e externas sobre temas relacionados a gestão,
saúde e processos de trabalho, participação da DVA nas ações de testagem e de orientação sobre COVID-19, disponibilização de
profissionais para apoio no controle sanitário no aeroporto internacional-RR. Foram programas/ações compreendidos pelo Departamento
de Vigilância Epidemiológica: Doenças e Agravos não Transmissíveis, Doenças Exantemáticas; DST/HIV/AIDS, Doenças de Transmissão
Hídrica e Alimentar, Febre Amarela e Dengue; Tuberculose, Hanseníase, Hepatites Virais, Malária, Meningite, Coqueluche e Difteria,
Programas de PFA, Pólio, Tétano e Influenza; Zoonoses, Sistema de Informação em Saúde, Vigilância Hospitalar, Programa Nacional de
Imunizações, Entomologia, Tracoma, Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde. Sistemas Gerenciados: Sistema de Informação de
Agravos de Notificação, Sistema Sinan Dengue Online, Sistema de Informação Sobre Nascidos Vivos, Sistema de Informação Sobre
Mortalidade, Sistema de Informação de Vigilância Epidemiologia do Controle da Malária - Sivep Malária/Vetores, Sistema de Notificação e
Controle da Dengue, Sistema de Notificação de Agravo da Influenza- SinanNet Influenza (Módulo Estadual), Sistema de Acompanhamento
de Produção (Modulo Estadual), Sistema de Coleta de Dados - SVSCollect/Geo-Referenciamento e Códigos Garbarge, Sistema de
Cadastro de Localidades, Sistema Tabnet Web, Sistema de Vigilância do Óbito Materno, Infantil e Fetal, Sistema de Gerenciamento de
Vigilância Sanitária - INFOVISA. Foram visitas técnicas realizadas para capacitações e apoio para atividades e Campanhas Nacionais de
Vacinação e monitoramento das atividades em salas de vacina e centrais municipais de abastecimento de imunobiológicos: Distritos
Sanitários Especiais Indígenas Leste e Yanomami; Coordenação Municipal de Imunização de Amajari; Coordenação Municipal de
Imunização de Alto Alegre; Coordenação Municipal de Imunização de Boa Vista; Coordenação Municipal de Imunização de Bonfim;
Coordenação Municipal de Imunização de Cantá; Coordenação Municipal de Imunização de Caracaraí; Coordenação Municipal de
Imunização de Caroebe; Coordenação Municipal de Imunização de Iracema; Coordenação Municipal de Imunização de Mucajaí;
Coordenação Municipal de Imunização de Normandia; Coordenação Municipal de Imunização de Pacaraima; Coordenação Municipal de
Imunização de Rorainópolis; Coordenação Municipal de Imunização de São João da Baliza; Coordenação Municipal de Imunização de São
Luiz; Coordenação Municipal de Imunização de Rorainópolis; Coordenação Municipal de Imunização de Uiramutã. Consulta pública ao
Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS) na categorização da pesquisa em Gestão Estado Pleno referente ao procedimento nº
0213 Diagnóstico em vigilância epidemiológica e ambiental demonstram que ocorreram no exercício 19.125 registros dos quais as mais
representativas com seus respectivos quantitativos foram: imunofluorescencia indireta p/ identificação de plasmódios - malária (10.969);
análise físico-química de água (3.298); análise de bactérias patogênicas em água (2.226); identificação do vírus da hepatite b por PCR quantitativo (928); imunofluorescencia direta p/ identificação do vírus da influenza (254); teste de elisa IGG p/ identificação de parvovírus parvovirose (128); isolamento do vírus da dengue (89); genotipagem do HCV (81); atividade educativa em saúde do trabalhador (75);
vigilância da situação de saúde dos trabalhadores (61); histopatologia p/ identificação de hepatite c (15); histopatologia p/ identificação da
hepatite a (15). Dentre as ações registradas constata-se maior demanda nos seguintes municípios: Boa Vista; Rorainópolis; São João da
Baliza e Alto Alegre.

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.

80

(SESAU) - Inspeções para
prevenção e controle de
doenças e assessoria aos 15
Municípios com objetivo de
fortalecer a descentralização
dos serviços inerentes a
vigilância epidemiológica;
Fortalecimento dos sistemas
de notificação com objetivo de
diminuir as subnotificações e
aumentar a eficiência das
informações disponíveis além
do enfrentamento da COVID19. fortalecimento das ações
de prevenção e controle das
DST/HIV e AIDS. Realização
de exames demandados em
materiais inerentes as ações
de vigilância pelo Laboratório
Central - LACEN para o
controle de doenças e agravos
no Estado. 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:
(SESAU) - A execução orçamentária para o período obteve melhor em relação ao exercício anterior com 69,05% de execução. Consulta
pública ao Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS) categorização da pesquisa em Gestão Estado Pleno referente ao
procedimento nº 0213 Diagnóstico em vigilância epidemiológica e ambiental demonstram que ocorreram no exercício 19.125 registros dos
quais as mais representativas com seus respectivos quantitativos foram: imunofluorescencia indireta p/ identificação de plasmódios ¿
malária (10.969); análise físico-química de água (3.298); análise de bactérias patogênicas em água (2.226); identificação do vírus da
hepatite b por PCR ¿ quantitativo (928); imunofluorescencia direta p/ identificação do vírus da influenza (254); teste de elisa IGG p/
identificação de parvovírus ¿ parvovirose (128); isolamento do vírus da dengue (89); genotipagem do HCV (81); atividade educativa em
saúde do trabalhador (75); vigilância da situação de saúde dos trabalhadores (61); histopatologia p/ identificação de hepatite c (15);
histopatologia p/ identificação da hepatite a (15). dentre as ações registradas constata-se maior demanda nos seguintes municípios: Boa
Vista; Rorainópolis; São João da Baliza e Alto Alegre.
Ação:
Tipo de Ação:

2177-Implementação das Políticas de Vigilância Sanitária
Atividade
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Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

20601-Fundo Estadual de Saúde
Município Assessorado
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:
A Vigilância Sanitária é a forma mais complexa de existência da Saúde Pública, pois suas ações, de natureza eminentemente preventiva,
perpassam todas as práticas médico-sanitárias, locais de produção e comércio de alimentos, laboratórios, indústrias de alimentos,
medicamentos, comércio de agrotóxicos, serviços de radiologia, dentre inúmeros estabelecimentos de interesse da vigilância sanitária. O
exercício de 2021 exigiu bastante empenho do Departamento de Vigilância Sanitária - DVS, uma vez que a pandemia Covid teve um surto
na região norte do país nos primeiros meses do ano, e consequentemente afetou o estado de Roraima, necessitou de uma maior força
tarefa da saúde, principalmente de Vigilância em Saúde para o controle da doença, exigindo consequentemente ações pontuais de
vigilância sanitária, como inspeções sanitárias voltadas para o monitoramento dos protocolos de covid 19 nas unidades de saúde,
implementação e gerenciamento dos postos de controle sanitário e fiscalização do tráfego terrestre interestadual e municipal. Foram ações
realizadas pela DVS: Inspeções de Estabelecimentos de Interesse à Saúde na área de Alimentos na Capital, em conjunto com o núcleo do
NSS; Inspeções de Estabelecimentos de Interesse à Saúde na área de Alimentos nos municípios do Interior do Estado; Inspeções em
Estabelecimentos de Interesse à Saúde, com exceção de Alimentos, Medicamentos e Saneantes, na Capital; Inspeções em
Estabelecimentos de Interesse à Saúde, com exceção de medicamentos, alimentos e saneantes, nos demais municípios do estado;
Inspeções de Estabelecimentos Privados de Serviços de Saúde, de competência estadual, na Capital; Inspeções em Estabelecimentos
Públicos de Serviços de Saúde, de competência estadual, na Capital; Inspeções de Estabelecimentos Privados de Serviços de Saúde, de
competência estadual, no interior do estado; Inspeções de Estabelecimentos Públicos de Serviços de Saúde, de competência estadual, no
interior do estado; Análise de Projetos Básicos de Arquitetura ¿ BPA; Coleta de Alimentos para o Programa Nacional de Alimentos; Coleta
de Alimentos Regional para Análise Laboratorial; Coletas de amostras de água destinadas aos Serviços de Hemodiálise na Capital;
Promover ações de capacitação e sensibilização junto aos serviços de saúde do estado para melhorar a qualidade e a quantidade das
notificações nos sistemas de notificação nacional de IRAS, RM e EA; Acompanhar, monitorar e investigar as notificações de IRAS, RM e
EA através dos sistemas de notificação nacional - NOTIVISA e visitas técnicas; Realizar inspeções sanitárias e visitas técnicas aos
serviços de saúde do estado a fim de promover a implantação e implementação de núcleos de segurança do paciente e controle de
infecção hospitalar. Consulta pública ao Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS) na categorização da pesquisa em Gestão
Estado Pleno demonstram que ocorreram os seguintes registros e respectivos quantitativos: inspeção dos estabelecimentos sujeitos à
vigilância sanitária (417); cadastro de estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária (158), licenciamento dos estabelecimentos sujeitos à
vigilância sanitária (90); inspeção sanitária de hospitais (73); análise de projetos básicos de arquitetura (65); aprovação de projetos básicos
de arquitetura (23); inspeção sanitária em saúde do trabalhador (22); inspeção sanitária de serviços hospitalares de atenção ao parto e à
criança (14); inspeção sanitária de serviços de hemoterapia (7); inspeção sanitária de serviços de terapia renal substitutiva (6); inspeção
sanitária de serviços de diagnóstico e tratamento do câncer de colo de útero e mama (2); inspeção sanitária de instituições de longa
permanência para idosos (2); licenciamento sanitário de serviços de alimentação (1); licenciamento sanitário de hospitais (1); licenciamento
sanitário de serviços de terapia renal substitutiva (1).

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

306

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

PREVENÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVOS
SANITÁRIOS COM RISCO À SAÚDE
INDIVIDUAL E COLETIVA.

80

(SESAU) ¿ Inspeções
Sanitárias e acompanhamento
de controle de doenças na
capital e demais Municípios do
Estado. Consulta pública ao
Sistema de Informações
Ambulatoriais (SIA/SUS) na
categorização da pesquisa em
Gestão Estado Pleno
demonstram que ocorreram os
seguintes registros e
respectivos quantitativos:
inspeção dos
estabelecimentos sujeitos à
vigilância sanitária (417);
cadastro de estabelecimentos
sujeitos à vigilância sanitária
(158), licenciamento dos
estabelecimentos sujeitos à
vigilância sanitária (90);
inspeção sanitária de hospitais
(73); análise de projetos
básicos de arquitetura (65);
aprovação de projetos básicos
de arquitetura (23); inspeção
sanitária em saúde do
trabalhador (22); inspeção
sanitária de serviços
hospitalares de atenção ao
parto e à criança (14);
inspeção sanitária de serviços
de hemoterapia (7); inspeção
sanitária de serviços de
terapia renal substitutiva (6);
inspeção sanitária de serviços
de diagnóstico e tratamento
do câncer de colo de útero e
mama (2); inspeção sanitária
de instituições de longa
permanência para idosos (2);
licenciamento sanitário de
serviços de alimentação (1);
licenciamento sanitário de
hospitais (1); licenciamento
sanitário de serviços de
terapia renal substitutiva (1).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
SESAU) Embora com as dificuldades em relação ao cenário da pandemia da COVID-19 não se observou durante o período
descontinuidade preponderante frente as atividades desenvolvidas em relação ao enfrentamento de doenças e agravos principalmente
para o enfrentamento de cenários adversos. Consulta pública ao Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS) na categorização da
pesquisa em Gestão Estado Pleno demonstram que ocorreram os seguintes registros e respectivos quantitativos: inspeção dos
estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária (417); cadastro de estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária (158), licenciamento dos
estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária (90); inspeção sanitária de hospitais (73); análise de projetos básicos de arquitetura (65);
aprovação de projetos básicos de arquitetura (23); inspeção sanitária em saúde do trabalhador (22); inspeção sanitária de serviços
hospitalares de atenção ao parto e à criança (14); inspeção sanitária de serviços de hemoterapia (7); inspeção sanitária de serviços de
terapia renal substitutiva (6); inspeção sanitária de serviços de diagnóstico e tratamento do câncer de colo de útero e mama (2); inspeção
sanitária de instituições de longa permanência para idosos (2); licenciamento sanitário de serviços de alimentação (1); licenciamento
sanitário de hospitais (1); licenciamento sanitário de serviços de terapia renal substitutiva (1).
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

03-Inclusão Social
Finalístico
53-Programa Estadual de Habitação
Permitir o acesso à moradia, visando a redução do déficit habitacional.
Famílias sem moradia própria
18501-Companhia de Desenvolvimento de Roraima
INDICADORES

Descrição

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2021

Apurado
2021

Data Apuração

Taxa de Redução
do Déficit
Habitacional

Anual

Percentual

10.5

1.6

.4

0,04

30/12/2021

Anual

Percentual

0

28

2

4,16

30/12/2021

Fórmula:
(Quantidade de
Habitações
Entregues /
Número de
Pessoas
Cadastradas) X
100
Fonte:
CODESAIMA
Taxa de Moradias
Regularizadas
Fórmula:
(Quantidade de
Moradias
Regularizadas /
Número de
Moradias
Irregulares) x 100
Fonte:
CODESAIMA

Análise de Indicadores do Programa:
CODESAIMA: O indicador de taxa de moradias regularizadas superou o índice previsto para o exercício financeiro de 2021, devido ao
grande sucesso do programa ¿Aqui Tem Dono¿, o qual objetiva a regularização urbana dos conjuntos habitacionais da Companhia, sendo
entregue quase 200 (duzentas) outorgas no período de setembro a dezembro de 2021.
Por sua vez, o indicador de taxa de Redução do Déficit Habitacional foi drasticamente comprometido, em decorrência da contenção de
gastos por contingenciamento orçamentário e por remanejamento dos recursos para áreas mais essências da companhia, ocasionando
uma apuração ALTAMENTE DEFICIENTE. Apesar do início em 2021 do programa ¿Morar Melhor¿, o qual visa à redução do déficit
qualitativo, medido por aqueles domicílios que precisam de melhorias na edificação ou na infraestrutura urbana para atingir níveis de
habitabilidade e o déficit quantitativo, aquele aferido pela quantia de domicílios que devem ser construídos para dar conta do crescimento
populacional. Contudo, o programa não teve tempo hábil para alcançar as metas ainda no exercício financeiro de 2021.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
CODESAIMA: As providências a serem tomadas para que o programa seja o mais efetivo seriam que fossem destinados recursos
suficientes para o alcance dos objetivos planejados.

Análise da Execução Financeira:
CODESAIMA: Apurou-se que os recursos projetados originalmente para o programa foram de 1.648.000,00, sendo 648.000,00 na fonte
101 e 1.000.000,00 na fonte 108, passando-se por uma abertura de crédito suplementar de 6.595.100,00, sendo 6.000.000,00 na fonte
101 e 595.100,00 na fonte 102, chegando à dotação final de 8.099.100,00, dos quais teve o valor de 6.305.249,03 empenhados e
46.900,00 liquidados.
Essas suplementações contribuíram com o alcance do índice de 382,60% apurado no PPD (planejamento), caracterizado como
ALTAMENTE DEFICIENTE. Já a Execução do Programa se mostrou REGULAR com o índice de 77,85% do total planejado para o
programa no exercício de 2021.

Avaliação dos resultados:
CODESAIMA: O resultado foi satisfatório, por mais que não tenha sido possível a execução completa do objetivo do programa, de acordo
com a dotação Final, o mesmo teve uma execução (COFD) regular, ocasionado pela suplementação orçamentária na dotação final.
Embora não tenha sido possível a execução completa do objetivo, de acordo com a dotação Final, o Programa teve parte das metas
alcançadas.

RESTRIÇÕES
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Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

CODESAIMA: Devido ao contingenciamento no orçamento tiveram de ser priorizadas algumas
áreas em detrimento de outras mais essenciais desta Companhia.

Financeiras

CODESAIMA: Em razão de cortes financeiro, não tendo como executar tal despesa.

Administrativas

em razão do DECRETO EXECUTIVO Nº 29.840-E, DE 26 DE JANEIRO DE 2021.

Participação Social:
CODESAIMA: O mecanismo institucionalizado que possibilitou tal participação efetiva da sociedade neste programa fora realizado por
meio de pesquisa de campo com questionário.

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

2301-Apoio das Atividades do Setor Habitacional
Atividade
18501-Companhia de Desenvolvimento de Roraima
Mutuário Atendido
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Boa Vista

183,00
Total:

183,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
300,00

183,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
61,00

Análise da Meta Física:
CODESAIMA:No exercício em questão, foi realizado 61% da meta física prevista. O setor habitacional atendeu 183 moradores dos
conjuntos habitacionais construídos pela Codesaima, resultando na entrega de documentos que garantiram a transferência dos imóveis
que ainda estavam no nome da Companhia, tendo resultado satisfatório.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Manutenção das Atividades do Setor
Habitacional

61

Solicitar Abertura de
Processos e
Acompanhamentos das
Atividades do Programa
Habitacional

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
CODESAIMA: Verificou-se que os recursos planejados originalmente para a ação foram de 170.000,00, ocorrendo no decorrer do exercício
a necessidade de remanejamento de recursos para atender demandas emergências, em face do Decreto nº 29.840-E de 26 de janeiro de
2021, o qual limitava o empenho das dotações orçamentárias. Todavia, houve abertura de crédito suplementar captado por excesso de
arrecadação (fonte 102), o que levou a dotação final ao valor de 390.000,00, sendo empenhado o montante de 159.249,03, utilizado em
gastos do programa ¿Aqui tem dono¿.
Essa suplementação contribuiu com o alcance do índice de 93,68% apurado no PPD (planejamento), caracterizado como ótimo. No
entanto, a Execução (COFD) do Programa se mostrou deficiente com o índice de 40,83%., em razão dos remanejamentos citados.

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

3172-Construção de Unidades Habitacionais
Projeto
18501-Companhia de Desenvolvimento de Roraima
Casa Construída
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
100,00

1,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
1,00

Análise da Meta Física:
CODESAIMA: houve a construção de apenas uma unidade habitacional, devido à contenção de gastos por contingenciamento
orçamentário, por remanejamento de recursos e pela suplementação de recursos em tempo intempestivo, o que impossibilitou a realização
da meta ainda em 2021, tendo a meta física obtido resultado ALTAMENTE DEFICIENTE.
Ressalta-se que com a abertura de crédito suplementar para o programa morar melhor no valor de 6.325.100,00, no período de novembro
ao final de dezembro de 2021, foram realizadas aproximadamente 3.000 inscrições, com 2.100 cadastrados lançados e 895 famílias préselecionadas, para os benefícios do programa. Todavia, apenas uma casa teve sua construção concluída no exercício financeiro de 2021.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Construção de Unidades Habitacionais

1

Solicitar Abertura de
Processos e
Acompanhamentos das
Atividades do Programa
Estadual de Habitação para
Construção de Unidades
Habitacionais

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 415,83%. Já o resultado apurado no COFD (Executado), demonstra um percentual de 79,72% classificado como REGULAR.
No tocante ao PLANEJAMENTO (PPD) da ação, houve suplementação orçamentária na dotação final nas fontes: 101 e 102, ficando está
ação com indicador de eficiência ALTAMENTE DEFICIENTE, resultado obtido pelo fato da dotação orçamentária inicial ser menor que a
dotação final.
Em relação à execução (COFD) da ação, o resultado apurado ocorreu em razão do acréscimo orçamentário gerado pelas suplementações,
as quais possibilitaram o resultado do valor empenhado, comparando-se o empenhado verso a dotação final chega-se ao resultado
apurado na régua de parâmetro.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

03-Inclusão Social
Finalístico
54-Mais Emprego
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

Taxa Relativa de
Empregos
Intermediados
pelo SINE

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2021

Anual

Percentual

15

20

20

Apurado
2021

Data Apuração

6,91

31/12/2021

Fórmula: (Número
de pessoas
colocadas no
mercado de
trabalho no ano /
número de
pessoas
encaminhadas ao
mercado de
trabalho ao ano) X
100
Fonte:
SETRABES

Análise de Indicadores do Programa:
O Programa 54 trata da política de emprego, trabalho e renda, que tem como finalidade proporcionar a geração de renda direcionada ao
empreendedorismo individual e autônomo, através de diversas oficinas de capacitação, do subsidio de linhas de crédito e através de
programas de geração de renda. Tem por finalidade ainda, acolher o cidadão e auxiliá-lo, na emissão da carteira de trabalho, na
qualificação profissional, na intermediação junto ao mercado de trabalho e na garantia dos direitos do trabalhador/cidadão através do
SINE/RR, como também no encaminhamento para recebimento do seguro desemprego. Na análise do indicador verificamos que o
Programa Mais Emprego, oportunizou através da captação, em parceria com as empresas cadastradas no SINE, 1.996 vagas de emprego,
encaminhando 4.600 usuários para entrevistas (2,30/vaga) e efetivando 318 contratações nesse período, através da ação do Sistema
Nacional de Emprego ¿ SINE. O índice do período proporcional previsto deveria alcançar o apurado mínimo de 20 e esse baixo
desempenho se apresenta devido à baixa procura dos serviços do SINE, ou por estarem recebendo outros benefícios como auxilio
emergencial ou o Seguro Desemprego, que neste período assegurou 5.908 trabalhadores, ou ainda pela baixa qualificação dos
entrevistados enviados. Para a melhor analise do Programa sugerimos a criação de um novo indicador com a seguinte fórmula: NÚMERO
DE VAGAS DE CURSOS DISPONIBILIZADAS (INSTITUIÇÕES DE ENSINO) / NÚMERO DE PESSOAS MATRICULADAS
(INSTITUIÇÕES DE ENSINO) X 100, com um índice final no PPA de 50; DESCRIÇÃO: TAXA RELATIVA DE TRABALHADORES, QUE
SERÃO QUALIFICADOS PROFISSIONALMENTE POR INTERMÉDIO DO SINE.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
O programa Mais Emprego, tem por finalidade ampliar as oportunidades de Trabalho e Renda, com o objetivo de atender pessoas em
idade economicamente ativa e desempregadas no Estado de Roraima. Recomendamos que sejam ampliadas as ofertas de qualificação
profissional, e sejam realizadas campanhas de sensibilização aos empresários com relação as qualificações mínimas exigidas para cada
vaga e a inclusão de pessoas com deficiência.

Análise da Execução Financeira:
A execução financeira do programa, foi realizada quase em sua totalidade, atingindo 95,62% da dotação final da LOA. As ações do
programa planejadas na elaboração do PPA 2021 mesmo em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), foram alcançadas de
forma satisfatória. Vale ressaltar que parte do recurso orçamentário que compõe a dotação final do programa, refere-se aos recursos
extraordinários para utilização no enfrentamento e combate a pandemia do coronavírus (COVID-19), na ação 3561 ação de enfrentamento
Emergencial Decorrente do Coronavírus. Somente a ação 2487 teve um baixo desempenho em sua execução, tendo em vista que mais de
50% dos recursos da ação eram destinados a qualificação profissional, provenientes de repasses federais, que só ocorreram no segundo
semestre de 2021, não havendo tempo hábil para execução dentro do exercício.

Avaliação dos resultados:
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O Programa 54 trata da política de emprego, trabalho e renda, que tem como finalidade proporcionar a geração de renda direcionada ao
empreendedorismo individual e autônomo, através de diversas oficinas de capacitação, do subsidio de linhas de crédito e através de
programas de geração de renda. Tem por finalidade ainda, acolher o cidadão e auxiliá-lo, na emissão da carteira de trabalho, na
qualificação profissional, na intermediação junto ao mercado de trabalho e na garantia dos direitos do trabalhador/cidadão através do
SINE/RR, como também no encaminhamento para recebimento do seguro desemprego. Com a continuação da pandemia do Coronavírus
(COVID-19) que iniciou em 2020 e se disseminou também em 2021, ocasionando novas ondas de contágio, foi necessário manter o plano
emergencial para enfrentamento e combate ao vírus, buscando alternativas para manutenção da renda de várias famílias que ficaram em
vulnerabilidade social devido aos efeitos negativos da pandemia, como também foi necessário buscar mão-de-obra temporária para
subsidiar as diversas ações da SETRABES em substituição aos servidores que necessitaram se afastar por ser do grupo de risco e/ou por
terem contraído o vírus, todas essas ações foram possíveis após a aprovação da Emenda Constitucional nº 109, de 15 de março de 2021,
que autorizou a continuidade da execução dos recursos extraordinários da Lei nº 173/2020. Dentre os avanços ocorridos para
fortalecimento da política do trabalho, emprego e renda em 2021, pode-se destacar os preenchimentos de seguros desemprego e os
encaminhamentos de trabalhadores para possível preenchimento de vagas captadas junto ao mercado de trabalho local. Vale ressaltar
que, mesmo com as restrições de funcionamento decorrentes da pandemia, foi possível atender, de forma presencial e eletrônica,
respeitando as normas da Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde (MS), as pessoas que buscaram os serviços do
SINE/RR (seguro desemprego e captação de vagas), atingindo mais de 100% da meta prevista, especialmente para preenchimento e
recebimento de Seguro Desemprego. O SINE/RR, tem realizado um trabalho incansável na busca por parcerias junto as empresas do
Estado, para captação de vagas, como também têm realizado o cadastro e encaminhamento de vários candidatos para possíveis
preenchimento dessas vagas, conseguindo captar 1.996 vagas de emprego das quais 318 foram preenchidas pelos trabalhadores
cadastrados no SINE que foram encaminhados para entrevista nas empresas. Obtiveram resultados também, algumas medidas
relacionadas a ação de Fomento à Geração de Trabalho e Renda, com algumas oficinas e cursos de capacitação para os artesãos por
meio de parcerias voltadas para o artesanato, sendo: 10 oficinas nas áreas de crochê, pintura em tecido, chaveiro e ponteira de caneta e
05 cursos de corte e costura nos clubes de mães do bairro Bela Vista e na Associação do bairro Pedra Pintada, e ainda no município de
Pacaraima, que resultaram em uma maior autonomia financeira e melhoria na renda dessas famílias, (as oficinas foram realizadas com
números reduzidos de participantes devido ao decreto municipal que dispôs sobre as medidas de enfrentamento e combate a pandemia da
COVID-19). Foram realizados ainda, serviços de emissão de carteiras de artesão, emitidas por meio do Sistema de Informações
Cadastrais do Artesanato Brasileiro ¿ SICAB, em conformidade com o Acordo de Cooperação Técnica firmado entre SETRABES e
Programa de Artesanato Brasileiro - PAB. Outra ação desenvolvida dentro do fomento a geração de trabalho, emprego e renda, foi o
Programa Estadual de Auxílio a Trabalhadores Autônomos, criado a parte da aprovação e sanção da Lei Nº 1.488 de 1º de julho de 2021,
como medida de prevenção, combate e enfretamento ao Coronavírus (Covid-19). Esta lei possibilitou beneficiar trabalhadores autônomos
do Estado de Roraima que tiveram suas atividades suspensas, por antecipação ou ampliação do isolamento social, decorrente da
pandemia da COVID-19, por meio de cadastramento e realização de visitas in loco por bairro, onde foram identificados e comprovados o
tipo de empreendedorismo de cada trabalhador para validação do cadastro e posterior recebimento do benefício disposto na lei.
Importante ressaltar ainda, a celebração de Termo de Colaboração com OSCIP, que possibilitou a contratação de cinquenta costureiras
para produção de enxovais para bebês e máscaras caseiras para distribuição as grávidas do ¿Projeto Colo de Mãe (projeto que visa
beneficiar cerca de 6.000 famílias em sua execução), como mais uma medida de enfrentamento e combate a pandemia do coronavírus
(COVID-19), propiciando geração de renda para estas profissionais autônomas que tiveram seu sustento comprometido em decorrência da
pandemia da COVID-19.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Administrativas

Morosidade na tramitação de documentos, falta de definição dos processos de trabalho, baixa
capacidade operacional, capacitação insuficiente da equipe executora, recursos tecnológicos
obsoletos.

Licitatórias

Falta de padronização dos processos licitatórios junto aos diversos órgãos do Estado.

Gerenciais

Falta de instrumentos gerenciais (sistemas informatizados e indicadores atualizados).

Participação Social:
A participação social acontece através do Conselho Estadual do Trabalho - CETERR, Comissão Estadual de Emprego de Roraima COER, Fundo Estadual do Trabalho (FET), além de parcerias firmadas com instituições da sociedade civil organizada.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
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

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
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120,00

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
A ação (2348) teve suas medidas transferidas para a Ação de Fortalecimento da Política do Trabalho (2487), motivo pelo qual não houve
execução da meta física desta ação, vale ressaltar que, resta na ação 2348 apenas a execução financeira de pagamentos relativos a
despesas de exercícios anteriores.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Qualificar os trabalhadores para o Mercado de
Trabalho

30

as metas físicas desta ação
foram transferidas para a ação
2487, tendo sido realizado
apenas as atividades
referentes a execução
financeira de pagamento de
despesas de exercícios
anteriores.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação foi realizada, atingindo 100% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados, no pagamento de
despesas de exercícios anteriores.
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

10.342,00
Total:

10.342,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
4.000,00

10.342,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
258,55

Análise da Meta Física:
Na ação 2350, foram realizados cursos por meio de parcerias voltadas para o artesanato, sendo: 10 oficinas nas áreas de crochê, pintura
em tecido, chaveiro e ponteira de caneta, e 05 cursos de corte e costura realizados nos clubes de mães do bairro Bela Vista e na
Associação do bairro Pedra Pintada, e ainda no município de Pacaraima, que resultaram em uma maior autonomia financeira e melhoria
na renda dessas famílias, qualificando um total de 147 pessoas, as quais poderão desenvolver autonomia financeira e assim
complementar a renda familiar (as oficinas foram realizadas com números reduzidos de participantes devido ao decreto municipal que
dispôs sobre as medidas de enfrentamento e combate a pandemia da COVID-19) e foram emitidas ainda 230 carteiras de artesão através
do Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro - SICAB, em conformidade com o Acordo de Cooperação Técnica firmado
entre SETRABES e Programa de Artesanato Brasileiro - PAB. Outra ação desenvolvida dentro do fomento a geração de trabalho,
emprego e renda, foi o Programa Estadual de Auxílio a Trabalhadores Autônomos, criado a parte da aprovação e sanção da Lei Nº 1.488
de 1º de julho de 2021, como medida de prevenção, combate e enfretamento ao Coronavírus (Covid-19). Esta lei possibilitou beneficiar
9.950 trabalhadores autônomos do Estado de Roraima que tiveram suas atividades suspensas, por antecipação ou ampliação do
isolamento social, decorrente da pandemia da COVID-19, por meio de cadastramento e realização de visitas in loco por bairro, onde foram
identificados e comprovados o tipo de empreendedorismo de cada trabalhador para validação do cadastro e posterior recebimento do
benefício disposto na lei. Em decorrência da propagação da pandemia da COVID-19 em 2021, a ação ultrapassou a meta prevista para o
ano, atingindo 258,17%.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Implementação do Programa Feiras Estaduais

25

Foram emitidas 230 carteiras
de artesãos através do
sistema de informações
cadastrais do artesanato
brasileiro SICAB.
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2

Apoio Técnico e Operacional a Rede Estadual
de economia solidaria

0

Devido a pandemia do COVID
-19 e as medidas de
prevenção em relação à
aglomeração de pessoas não
houve visitas técnicas nos
municípios pela economia
solidária.

3

Clube de Mães e Associações

40

Foram realizados 05 cursos
de corte e costura e 10
oficinas nas áreas de crochê,
pintura em tecido, chaveiro e
ponteira de caneta qualificado
um total de 147 pessoas,

4

Meu Primeiro Negócio

90

Foi criada a Lei Nº 1.488 de 1º
de julho de 2021,que dispõe
sobre a criação do Programa
Estadual de Auxílio a
Trabalhadores Autônomos,
Microempreendedores
Individuais e Agricultores
familiares, no âmbito do
Estado de Roraima,
informamos que na primeira
fase dos cadastros já foi
realizada nas Secretarias, já
na segunda fase, foram
realizadas visitas in loco por
bairro, assim identificando e
comprovando o tipo de
empreendedorismo já fazendo
a aprovação do cadastro,
ressaltamos que a meta é
atender até 10.000 (dez mil)
beneficiários, e alcançamos
uma efetivação de 9.950
beneficiários.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada de forma satisfatória, atingindo 99,05% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados,
no pagamento de despesas com serviços de terceiros pessoas jurídicas, como também com o pagamento do auxílio financeiro aos
beneficiários do Programa Auxílio Empreendedor e ainda com a formalização da parceria com uma OSCIP.
Ação:

3561-Ação de Enfrentamento Emergêncial Decorrente do Coronavírus
(COVID-19)
Projeto
23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
Pessoa Beneficiada
Pessoa

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

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

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:
A Ação 3561 foi criada a partir do segundo semestre de 2020, para implementação dos recursos extraordinários da Lei nº 173/2020,
fomentando a geração de emprego, como parte das ações de enfrentamento e combate a pandemia do coronavírus (COVID-19). Devido a
propagação da pandemia para o exercício de 2021, com as deliberações do poder legislativo e TCU para autorização de reprogramação
dos recursos, a partir do qual será possível dar continuidade nas atividades de enfrentamento à pandemia, por meio dos recursos
extraordinários da Lei nº 173/2020. Ação voltada para o estimulo ao empreendedorismo e a geração de renda, com o objetivo de fomentar
a atividade econômica do Estado. Recurso destinado exclusivamente à pandemia. Importante ressaltar ainda, a celebração de Termo de
Colaboração com OSCIP, que possibilitou a contratação de cinquenta costureiras para produção de enxovais para bebês e máscaras
caseiras para distribuição as grávidas do ¿Projeto Colo de Mãe (projeto que visa beneficiar cerca de 6.000 famílias em sua execução),
como mais uma medida de enfrentamento e combate a pandemia do coronavírus (COVID-19), propiciando geração de renda para estas
profissionais autônomas que tiveram seu sustento comprometido em decorrência da pandemia da COVID-19.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA
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% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

Ações para Geração de Renda no
Enfrentamento a COVID-19.

100

Ação voltada para o estimulo
ao empreendedorismo e a
geração de renda, com o
objetivo de fomentar a
atividade econômica do
Estado. Recurso destinado
exclusivamente à pandemia.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada de forma satisfatória, atingindo 96,46% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados,
no pagamento de despesas necessárias as atividades de combate e enfrentamento da pandemia da COVID-19.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2487-Fortalecimento da Política do Trabalho
Atividade
23604-Fundo Estadual do Trabalho - FET/RR
Pessoa Atendida
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

10.484,00
Total:

10.484,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
9.700,00

10.484,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
108,08

Análise da Meta Física:
Ação 2487 está relacionada ao fortalecimento da política do trabalho no Estado de Roraima e foi efetivada a partir do mês de setembro de
2020, após a criação da Unidade Orçamentária 23.604 - Fundo Estadual do Trabalho, incorporando as medidas relacionadas a ação 2085
e 2348, durante o período de janeiro a dezembro de 2021 foram realizados 10.484 atendimentos aos trabalhadores, por meio dos serviços
essenciais do SINE/RR, tais como: intermediação junto ao mercado de trabalho, encaminhamento para recebimento do seguro
desemprego, emissão de carteira de trabalho. As demais medidas desta ação estão aguardando a portaria do recurso federal referente ao
exercício de 2021 para elaboração do Plano de Ação e Serviços do bloco de gestão e manutenção da unidade de atendimento do
SINE/RR e da qualificação profissional dos trabalhadores e aprovação pelo Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda de Roraima
- CETER/RR. Vale ressaltar que a meta física prevista para essa ação no PPA é de 10.840, o que nos dá um alcance de 96,72% de
realização da meta.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Encaminhamento e colocação do trabalhador
no mercado de trabalho

80

O SINE oportunizou através
da captação, em parceria com
as empresas cadastradas no
SINE, 1.996 vagas de
emprego, encaminhou 4.600
usuários para entrevista de
emprego efetivando 318
usuários.

2

Qualificação dos usuários do SINE para o
mercado de trabalho

20

Foram disponibilizados cursos
de qualificação profissional
pelo SENAI para os usuários
do SINE.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo 7,27% da dotação final da LOA, ação 2487 teve um baixo
desempenho em sua execução, tendo em vista que mais de 50% dos recursos da ação eram destinados a qualificação profissional,
provenientes de repasses federais, que só ocorreram no segundo semestre de 2021, não havendo tempo hábil para execução dentro do
exercício.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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
2021

Taxa de
Atendimento a
Pessoas em Risco
Social

Anual

Percentual

0

90

90

Apurado
2021

72,81

Data Apuração

31/12/2021

Fórmula: (Número
de pessoas
atendidas no
exercício / número
de pessoas
previstas para
atendimento no
exercício) X 100
Fonte:
SETRABES

Análise de Indicadores do Programa:
Os indicadores foram baseados em atendimentos realizados no período, os quais são considerados satisfatórios. Cabe esclarecer que
houve revisão recentemente desses indicadores, a qual considerou a realidade da demanda socioassistencial elevada no estado em
decorrência da crise humanitária na Venezuela, bem como a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional,
declarada pelo Ministério da Saúde, que agravou o índice de vulnerabilidades e risco social. Os serviços de acolhimento são 100%
ofertados na capital, com execução direta do estado de Roraima, não tendo execução por parte do municipal. Os indicadores são válidos,
mensuráveis e de fontes confiáveis para expressar os resultados. E, todas as ações têm sido desenvolvidas objetivando diminuir a taxa de
indicadores, caminhando para a prática de apuração de estatísticas com menos famílias e indivíduos com direitos violados. Considerando
as dimensões territorial e questões transversais na aplicabilidade das políticas públicas de Assistência Social, objetivando assegurar os
direitos sociais para aquelas famílias e indivíduos em situação de risco e vulnerabilidade social, no sentido de resguardar tais direitos e a
superação desses problemas. Os programas e projetos oferecidos são ferramentas que possibilitam o acesso aos serviços, campanhas de
prevenção são realizadas abordando temas importantes para a informação e combate às questões sociais que colocam as pessoas em
situações de vulnerabilidade, importante destacar que os instrumentos de gestão vêm sendo revisados e supervisionados constantemente
como forma de aprimorar o atendimento e estabelecer um fluxo de informações condizente com a realidade.
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 53,92% da dotação final da LOA, isso porque alguns processos
licitatórios tiveram seu andamento prejudicado em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos n. 29874-E de
12 de janeiro de 2021 e n. 29853-E de 01 de fevereiro de 2021, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e
enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19. Vale ressaltar que os processos relacionados aos cofinanciamentos municipais
também tiveram sua execução prejudicada em virtude de vários municípios não apresentarem as documentações necessárias ao repasse
dos recursos. Quanto aos recursos extraordinários recebidos por meio das portarias nº 369/2020, 378/2020 e 468/2020, foi autorizado sua
reprogramação no exercício de 2021, conforme Portaria MC nº 601, de 29 de janeiro de 2021 e a Portaria MC nº 607, de 10 de fevereiro
de 2021, entretanto, considerando as diversas adversidades para efetivação desses recursos no orçamento da SETRABES, sua utilização
foi realizada de forma parcial.

Avaliação dos resultados:
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Estado de Roraima
O Programa de Proteção Social Especial, organiza, no âmbito do SUAS, a oferta de serviços, programas e projetos de caráter
especializado, destinado a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, com violação de direitos, contribuindo para a
reconstrução de vínculos familiares e comunitários, dividindo-se em dois níveis de complexidade: Média e Alta. A proteção de média
complexidade oferta serviços através dos atendimentos nos CREAS municipais, enquanto que a alta complexidade atua nos acolhimentos
em abrigos institucionais. A SETRABES é responsável pela coordenação em nível estadual, acompanhamento, monitoramento e avaliação
das ações realizadas pelos municípios dentro e fora dos CREAS, sendo responsável ainda, por repassar o cofinanciamento federal dos
recursos do PAEFI aos CREAS que adotaram o modelo regionalizado, em Roraima 08 municípios aderiram a esse modelo, são eles: Alto
Alegre, Amajarí, Cantá, Caracaraí, Iracema, Normandia, São João da Baliza e Uiramutã, que devem receber recursos federais e estaduais
para manutenção desses CREAS. Em 2021, foram repassados aos municípios que apresentaram toda a documentação necessária,
conforme pactuação na CIB de 17/03/2020, as parcelas de outubro a dezembro de 2020, oriundas do Fundo Nacional de Assistência
Social (FNAS), as parcelas de março a dezembro de 2020 referentes a contrapartida do Governo do Estado de Roraima por meio do
Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS), como também as parcelas de janeiro a setembro de 2021, oriundas do FNAS e do FEAS, o
que possibilitou que esses municípios realizassem os atendimentos básicos nos CREAS, como a proteção e atendimento a famílias e
indivíduos (PAEFI), proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida e de prestação de
serviços à comunidade, serviço especializado em abordagem social, proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos e suas
Famílias. Outro cofinanciamento devido pelo Estado sob a responsabilidade da SETRABES, que foi pactuado em CIB é o Cofinanciamento
Estadual de Ações Continuadas da Assistência Social, feito em duas parcelas anuais, este cofinanciamento deve ser repassado pelo
FEAS a 13 municípios que se enquadram nos critérios da proteção social especial, tendo sido efetivados em 2021 os repasses a 04
municípios (Amajarí, Bonfim, Caracaraí e São João da Baliza) referentes ao exercício de 2020, e também foram efetivados os repasses a
05 municípios (Alto Alegre, Bonfim, Caracaraí, Rorainópolis e São Luiz do Anauá) referentes ao exercício de 2021, visto que somente
esses municípios apresentaram toda a documentação necessária, conforme pactuação na CIB de 17/03/2020. A proteção Social Especial
de Alta Complexidade tem sua execução sob a responsabilidade do Estado, em virtude da falta de condições e estrutura dos municípios,
existindo atualmente seis abrigos institucionais, mantidos pela SETRABES, são eles: Abrigo Infantil, Abrigo Masculino, Abrigo Feminino,
Abrigo do Idoso, Abrigo de Maria e Casa de Passagem, que possuem capacidade de atendimento, conforme tabela abaixo, e atendem as
demandas de todos os municípios de Roraima, por determinações judiciais são encaminhados crianças, jovens, mulheres e idosos, que
tiveram seus direitos violados e seus vínculos familiares rompidos, para ficar sob proteção do Estado, tendo a SETRABES realizado o
acolhimento de 1.168 pessoas em 2021, totalizando um quantitativo de atendimentos a essas pessoas acolhidas, durante o ano, de
265.223 atendimentos no somatório de todos os abrigos institucionais, garantindo a segurança de acolhida a indivíduos e/ou famílias
afastados temporariamente do núcleo familiar e/ ou comunitário de origem. Por se tratar de um serviço essencial, as atividades nos abrigos
institucionais da SETRABES não foram paralisadas em nenhum período, mesmo com a continuação da pandemia da COVID-19 em todo o
país, vale ressaltar que as medidas para enfrentamento e combate ao vírus, foram mantidas, atendendo as recomendações da OMS e do
Ministério da Saúde, para evitar a propagação do vírus dentro dos abrigos e proteger a saúde dos acolhidos institucionalizados. Com a
continuação da pandemia da COVID-19 em 2021, o Ministério da Cidadania (MC) publicou a Portaria MC nº 601, de 29 de janeiro de 2021
e a Portaria MC nº 607, de 10 de fevereiro de 2021, que autorizou a utilização dos recursos extraordinários das portarias nº 369/2020,
378/2020 e 468/2020, no exercício financeiro de 2021, por meio de reprogramação dos Planos de Ação, apreciados pelo Conselho
Estadual de Assistência Social (CEAS), o que possibilitou a continuação da execução das diversas ações necessárias para manter o
funcionamento dos abrigos durante o período da pandemia, inclusive com a contratação temporária de equipes de referência em
substituição aos servidores que necessitaram se afastar por ser do grupo de risco e/ou por terem contraído o vírus.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Administrativas

Morosidade na tramitação de documentos.

Gerenciais

Necessidade de sistemas informatizados de informações gerenciais específicos para o órgão e
indicadores atualizados.

Licitatórias

Falta de padronização dos processos licitatórios junto aos diversos órgãos de execução e controle
interno do Estado, morosidade na tramitação dos processos licitatórios.

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

1.168,00
Total:

1.168,00

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
1.584,00

1.168,00

73,74

Análise da Meta Física:
A meta física teve seu desempenho satisfatório, atingido 73,74%, a proteção Social Especial de Alta Complexidade tem sua execução sob
a responsabilidade do Estado, em virtude da falta de condições e estrutura dos municípios, existindo atualmente seis abrigos institucionais,
mantidos pela SETRABES, são eles: Abrigo Infantil, Abrigo Masculino, Abrigo Feminino, Abrigo do Idoso, Abrigo de Maria e Casa de
Passagem, que possuem capacidade de atendimento, conforme tabela abaixo, e atendem as demandas de todos os municípios de
Roraima, por determinações judiciais são encaminhados crianças, jovens, mulheres e idosos, que tiveram seus direitos violados e seus
vínculos familiares rompidos, para ficar sob proteção do Estado, tendo a SETRABES realizado o acolhimento de 1.168 pessoas em 2021,
totalizando um quantitativo de atendimentos a essas pessoas acolhidas, durante o ano, de 265.223 atendimentos no somatório de todos
os abrigos institucionais, garantindo a segurança de acolhida a indivíduos e/ou famílias afastados temporariamente do núcleo familiar e/ ou
comunitário de origem. O acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade e risco vem acontecendo gradativamente, garantindo
assim o direito à assistência social para as pessoas em risco pessoal e social. Com o atendimento diário nos equipamentos de
acolhimento institucional, o estado oferta serviços socioassistenciais a todas as localidades, com acolhimento a idosos, mulheres vítimas
de violência, pessoas com deficiência, adolescentes e pessoas em situação de rua, além da garantia de proteção integral com moradia,
alimentação, higiene, vestuário, entre outros, foram realizados os seguintes atendimentos (executados pela equipe técnica e demais
funcionários em atendimento as demandas judiciais): Envio de Relatórios, Plano Individual de Atendimento, Articulação com a Rede de
Serviços e Visitas Domiciliares e Institucionais, Busca Ativa e reintegração familiar.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Custeio dos Equipamentos de Proteção Social
Especial de Alta Complexidade e Média
Complexidade

93

Acolhimento de indivíduos
com medida protetiva a
migrantes ou não em situação
de vulnerabilidade com
direitos violados em 06 (seis)
equipamentos públicos, sendo
estes: Abrigo Infantil
(Acolhimento de Crianças),
Abrigo Masculino/Feminino
(Acolhimento de
adolescentes), Abrigo de
idosos (acolhimento de
idosos), Abrigo de Maria
(Acolhimento de mulheres) e
Casa de Passagem
(Acolhimento de Adultos e
Famílias). Para estes
indivíduos é oferecida uma
equipe técnica de
profissionais, moradia,
transporte, alimentação,
insumos para manutenção da
higiene/limpeza, higiene
pessoal, e itens necessários
de EPI para prevenção do
COVID-19.

2

Fortalecimento das Ações de Prevenção e
Erradicação do Trabalho Infantil

10

Obteve execução de
despesas com diárias e
material gráfico, para ações
do PETI.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo 55,34% da dotação final da LOA, no que tange a qualidade dos
serviços prestados, na parte da execução orçamentária e financeira os processos estão gradativamente em execução e outros tramitam
nos setores responsáveis para sua devida contratação, para posterior execução.
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

79,00
Total:

79,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
134,00

79,00

318

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
58,96

Estado de Roraima
Análise da Meta Física:
A ação 2352 está relacionada ao repasse dos cofinanciamentos federal e estadual aos municípios, a SETRABES é responsável pela
coordenação em nível estadual, acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações realizadas pelos municípios dentro e fora dos
CREAS, sendo responsável ainda, por repassar o cofinanciamento federal dos recursos do PAEFI aos CREAS que adotaram o modelo
regionalizado, em Roraima 08 municípios aderiram a esse modelo, são eles: Alto Alegre, Amajarí, Cantá, Caracaraí, Iracema, Normandia,
São João da Baliza e Uiramutã, que devem receber recursos federais e estaduais para manutenção desses CREAS. Em 2021, foram
repassados aos municípios que apresentaram toda a documentação necessária, conforme pactuação na CIB de 17/03/2020, as parcelas
de outubro a dezembro de 2020, oriundas do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), as parcelas de março a dezembro de 2020
referentes a contrapartida do Governo do Estado de Roraima por meio do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS), como também as
parcelas de janeiro a setembro de 2021, oriundas do FNAS e do FEAS, o que possibilitou que esses municípios realizassem os
atendimentos básicos nos CREAS, como a proteção e atendimento a famílias e indivíduos (PAEFI), proteção social a adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade, serviço especializado em
abordagem social, proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos e suas Famílias. Outro cofinanciamento devido pelo
Estado sob a responsabilidade da SETRABES, que foi pactuado em CIB é o Cofinanciamento Estadual de Ações Continuadas da
Assistência Social, feito em duas parcelas anuais, este cofinanciamento deve ser repassado pelo FEAS a 13 municípios que se
enquadram nos critérios da proteção social especial, tendo sido efetivados em 2021 os repasses a 04 municípios (Amajarí, Bonfim,
Caracaraí e São João da Baliza) referentes ao exercício de 2020, e também foram efetivados os repasses a 05 municípios (Alto Alegre,
Bonfim, Caracaraí, Rorainópolis e São Luiz do Anauá) referentes ao exercício de 2021, visto que somente esses municípios apresentaram
toda a documentação necessária, conforme pactuação na CIB de 17/03/2020.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Cofinanciamento aos Municípios PAEFI

15

Os trâmites dos processos de
repasses aos municípios
cofinanciados, se deu para os
que houve a devida entrega
da documentação completa,
durante o período de janeiro à
dezembro/2021.

2

Cofinanciamento aos Municípios para Medidas
Sócio-Educativas MSE PAEFI/MSE

0

Não foi realizado repasse do
recurso federal para Medidas
Socioeducativas (MSE) ao
fundo do município de Cantá,
único município que aderiu a
esse serviço, porém não
enviou documentação para
realização do repasse,
conforme pactuação na CIB
de 17/03/2020.

3

Cofinanciamento das Ações de Proteção de
Alta e Média Complexidade aos Municípios

10

Os trâmites dos processos de
repasses aos municípios
cofinanciados, se deu para os
que entregaram a devida
documentação completa,
durante o período de janeiro à
dezembro/2021, conforme
pactuação na CIB de
17/03/2020.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo o percentual de 21,74% da dotação final da LOA, os processos
relacionados aos cofinanciamentos municipais tiveram sua execução prejudicada em virtude de vários municípios não apresentarem as
documentações necessárias ao repasse dos recursos.
Ação:

2473-Execução de Atividades na Área de Defesa dos Direitos dos Migrantes e
Refugiados
Atividade
23601-Fundo Estadual de Assistência Social
Pessoa Assistida
Pessoa

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
20,00

0,00

Análise da Meta Física:
319

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Estado de Roraima
ação 2473 está relacionada ao atendimento de imigrantes, esta ação ainda não está sendo executada pela SETRABES, pois os
atendimentos aos imigrantes estão ocorrendo dentro dos abrigos mantidos pela Operação Acolhida, sob a responsabilidade do Exército
Brasileiro. A SETRABES, atende públicos migrantes em seus abrigos institucionais e unidades de atendimento já existentes, sendo que
esses atendimentos são computados, cada qual, em suas ações pertinentes.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Custeio de Unidades de Proteção Social
Especial de Media e Alta Complexidade para
Defesa de Migrantes e Refugiados

0

A medida não foi executada
devido aos atendimentos a
imigrantes ainda estarem
ocorrendo dentro dos abrigos
mantidos pela Operação
Acolhida, sob a
responsabilidade do Exército
Brasileiro.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira desta ação, devido aos atendimentos a imigrantes ainda estarem ocorrendo dentro dos abrigos mantidos
pela Operação Acolhida, sob a responsabilidade do Exército Brasileiro.
Ação:

3559-Ação de Enfrentamento Emergêncial Decorrente do Coronavírus
(COVID-19)
Projeto
23601-Fundo Estadual de Assistência Social
Pessoa Beneficiada
Pessoa

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

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

1.168,00
Total:

1.168,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1.584,00

1.168,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
73,74

Análise da Meta Física:
A ação 3559 foi criada a partir do segundo semestre de 2020, para atender exclusivamente o repasse de recursos extraordinários para
combate e enfrentamento da Pandemia da COVID-19, os atendimentos de alta complexidade às pessoas com violação de direitos,
acolhidas nos abrigos institucionais sob a responsabilidade da SETRABES, são eles: Abrigo Infantil, Abrigo Feminino, Abrigo Masculino,
Abrigo de Maria, Abrigo do Idoso e Casa de Passagem, sendo realizados todos os procedimentos necessários para atender as
recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde (MS) para manter os atendimentos de forma regular nos
abrigos. para enfrentamento e combate ao vírus, foram mantidas, atendendo as recomendações da OMS e do Ministério da Saúde, para
evitar a propagação do vírus dentro dos abrigos e proteger a saúde dos acolhidos institucionalizados. Com a continuação da pandemia da
COVID-19 em 2021, o Ministério da Cidadania (MC) publicou a Portaria MC nº 601, de 29 de janeiro de 2021 e a Portaria MC nº 607, de 10
de fevereiro de 2021, que autorizou a utilização dos recursos extraordinários das portarias nº 369/2020, 378/2020 e 468/2020, no exercício
financeiro de 2021, por meio de reprogramação dos Planos de Ação, apreciados pelo Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS), o
que possibilitou a continuação da execução das diversas ações necessárias para manter o funcionamento dos abrigos durante o período
da pandemia, inclusive com a contratação temporária de equipes de referência em substituição aos servidores que necessitaram se afastar
por ser do grupo de risco e/ou por terem contraído o vírus, nesse período, foram realizados os atendimentos dos 1.168 usuários acolhidos
nessas unidades, de forma a prevenir e minimizar o contágio e disseminação do vírus nos abrigos institucionais.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

320

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

Ações de Proteção Social Especial para
Enfrentamento a COVID-19.

93

Acolhimento de indivíduos
com medida protetiva a
migrantes ou em situação de
vulnerabilidade com direitos
violados, em 06 (seis)
equipamentos públicos. Para
estes indivíduos é oferecida
uma equipe técnica de
profissionais, moradia,
transporte, alimentação,
insumos para manutenção da
higiene/limpeza, higiene
pessoal, e itens necessários
de EPI para prevenção do
COVID-19.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira desta ação, foi realizada parcialmente, atingindo 54,52% da dotação final da LOA. Com a reprogramação dos
recursos da Portaria MC nº 369/2020, por meio da Portaria MC n° 605. E a partir da aprovação pelo CEAS-RR do Plano de
Ação/Aplicação, possibilitou a continuidade dos processos, assim como os profissionais contratados por meio Processo Seletivo
Simplificado estão atuando nas unidades de acolhimento de forma satisfatória.

321

Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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
estabelecimentos
comerciais
visitados no
Estado

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2021

Apurado
2021

Data Apuração

Anual

Percentual

92

92

92

107,19

31/12/2021

Anual

Percentual

100

80

80

81,03

31/12/2021

Fórmula: Número
de
estabelecimentos
comerciais
visitados ao ano /
Total de
estabelecimentos
comerciais
existentes no
Estado X 100
Fonte: IPEM
Taxa de
Atendimento aos
Interesses do
Consumidor
Fórmula: Número
de solicitações
resolvidas /
Número de
solicitações
demandadas X
100
Fonte:
PROCON/SEJUC

Análise de Indicadores do Programa:
IPEM/RR: O objetivo do programa por parte deste IPEM/RR foi atingido de maneira satisfatória, segundo os índices apresentados nas
ações: 2143 (Metrologia) 81,03% e 2144 (Qualidade) 107,,19%, e apresentados no Plano de Trabalho para o exercício de 2021.
SEJUC: Os resultados foram acima da expectativa prevista, pois O Departamento vem atuando de forma efetiva no resguardo dos direitos
dos consumidores, realizando registros e solucionando reclamações.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
IPEM/RR: recomendamos que sejam aportados recursos financeiros estaduais, para cobertura das despesas com custeios e investimentos
nos exercícios subsequentes, pois, há escassez de recursos federais, dificultando o bom funcionamento deste IPEM/RR

Análise da Execução Financeira:
SEJUC: Não houve execução financeira, devido a não incorporação de recursos, comprometendo a abertura dos processos.
IPEM/RR: O objetivo do programa por parte deste IPEM/RR foi atingido de maneira satisfatória, segundo os índices apresentados nas
ações: 2143 (Metrologia) 81,03% e 2144 (Qualidade) 107,19%, e apresentados no Plano de Trabalho para o exercício de 2021,
informamos, que os recursos financeiros aportados para este IPEM/RR, por parte do Governo do Estado de Roraima, foram para cobertura
das despesas com pessoal e despesas bancárias, e por parte dos recursos federais foram através dos convênios 015/2013 e 027/2020.

Avaliação dos resultados:
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IPEM/RR: O objetivo do programa por parte deste IPEM/RR foi atingido de maneira satisfatória, segundo os índices apresentados nas
ações: 2143 (Metrologia) 81,03% e 2144 (Qualidade) 107,,19%, e apresentados no Plano de Trabalho para o exercício de 2021.
SEJUC: Os resultados foram satisfatórios diante do objetivo do programa. Foram realizados atendimentos por meio de reclamações
abertas, sejam presenciais ou por telefone, não contabilizando consultas. Ainda, tivemos audiências de conciliação, ações como
diligências e fiscalizações nos estabelecimentos comerciais. Sendo autuadas empresas com autos de infração e autos de constatação e,
após confeccionou pareceres dos procedimentos que se transformaram em processos. Insta informar ainda que, no setor jurídico foram
realizadas notificações oriundas de reclamações, notificações de fiscalizações, destas sendo passíveis de sanções administrativas. Ainda,
pareceres jurídicos dos processos em trâmite e participações em eventos (cursos, reuniões e ações) pela Coordenadoria de Defesa do
Consumidor. Vale mencionar que, com a divulgação das plataformas digitais deste órgão, tivemos diversos atendimentos onde foram
sanadas dúvidas dos consumidores. Quanto a execução do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, não foi possível devido a não
orçamentação em tempo hábil.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Licitatórias

IPEM/RR: Dificuldade em encontrara empresas para aquisições de padrões de trabalho devido a
complexidade dos mesmos.

Financeiras

IPEM/RR: Redução de Recursos por parte do INMETRO, considerando o saldo dos Recursos
2021.

Técnicas

IPEM/RR: Falta de Recursos para treinamentos dos Técnicos na administração e área Finalística.

Tecnológicas

IPEM/RR: Falta de aquisições de padrões.

Participação Social:
O IPEM/RR possui mecanismos promovendo a participação social como: fiscalização de produtos e fiscalização de instrumentos
regulamentares pelo INMETRO visando proteger o consumidor.

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

Estado

6.642,00
Total:

6.642,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
8.197,00

6.642,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
81,03

Análise da Meta Física:
IPEM/RR: Na elaboração do PPA, ficou prevista a execução de 8.197,00 instrumentos a serem aferidos, por determinação do INMETRO,
houve uma redução nos recursos repassados e sem os ajustes no PT (plano de trabalho) . Porém foram realizadas 6.642,00 aferições em
instrumentos. Ou seja, mesmo com todas as dificuldades financeiras em relação ao que foi determinado pelo Inmetro, no Plano Anual de
Trabalho para 2021, a meta foi satisfatória, todavia, 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.
Em relação ao Plano de Trabalho proposto para o exercício de 2021, sem previsão da ocorrência da Pandemia, atingimos uma taxa
satisfatória (Bom) da meta planejada no PT (Plano Anual de Trabalho) do Inmetro quanto no PPA. Informamos também que devido a
Pandemia, houveram fechamentos de algumas Empresas, dificultando atingir 100% de nossa meta prevista, mesmo assim avaliando que o
índice apresentado foi satisfatório.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA
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% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

Ações de Metrologia Legal

81.03

Aferição de balanças de
pequeno, médio e grande
porte, volumetria, inspeção e
re-inspeção de carga
perigosa, aferição de bicos de
bombas medidoras e
cadastramento, aferição de
tacógrafo, taxímetros,
hidrômetro etc

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
IPEM/RR: Na elaboração do PPA, nossa projeção foi abaixo do esperado, devido a redução nos recursos repassados e sem os ajustes no
PT (plano de trabalho), tivemos ainda a incorporação de recursos de saldo de convênio. Em relação ao Plano de Trabalho proposto para o
exercício de 2021, sem previsão da ocorrência da Pandemia, atingimos uma taxa não satisfatória da meta planejada no PT (Plano Anual
de Trabalho) do Inmetro quanto no PPA. Informamos também que devido a Pandemia, houve fechamento de algumas Empresas,
dificultando atingir 100% de nossa meta prevista.
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:

2144-Serviço de Fiscalização da Qualidade
Atividade

Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

22302-Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima
Inspeção Realizada
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

6.174,00
Total:

6.174,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
5.760,00

6.174,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
107,19

Análise da Meta Física:
IPEM/RR: Na elaboração do PPA, ficou prevista a execução de 5.760,00 Inspeção a serem Realizadas, por determinação do INMETRO,
houve uma redução nos recursos repassados e sem os ajustes no PT (plano de trabalho). Porém, com os esforços da equipe do IPEM/RR,
foram realizadas 6.174,00. Ou seja, mesmo com todas as dificuldades financeiras em relação ao que foi determinado pelo Inmetro, no
Plano Anual de Trabalho para 2021, a meta foi ultrapassada, todavia, o que é plenamente justificável, haja vista os esforços de toda a
equipe do IPEM/RR, o contingenciamento aplicado ao Inmetro e refletido nas metas estabelecidas ao IPEM.
Em relação ao Plano de Trabalho proposto para o exercício de 2021, sem previsão da ocorrência da Pandemia, atingimos uma taxa
satisfatória da meta planejada no PT (Plano Anual de Trabalho) do Inmetro quanto no PPA. Informamos também que devido a Pandemia,
houve fechamento de algumas Empresas, mesmo assim avaliando que o índice apresentado foi satisfatório.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Fiscalização e Aferição de produtos e
serviços.

107

Exames laboratoriais, exame
da conformidade dos
produtos, etc

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
IPEM/RR: Na elaboração do PPA, nossa projeção foi abaixo do esperado, devido a redução nos recursos repassados e sem os ajustes no
PT (plano de trabalho), tivemos ainda a incorporação de recursos de saldo de convênio. Em relação ao Plano de Trabalho proposto para o
exercício de 2021, sem previsão da ocorrência da Pandemia, atingimos uma taxa não satisfatória da meta planejada no PT (Plano Anual
de Trabalho) do Inmetro quanto no PPA. Informamos também que devido a Pandemia, houve fechamento de algumas Empresas,
dificultando atingir 100% de nossa meta prevista.
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.
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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

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:
IPEM/RR: Sede construida e entregue em 2021, não tivemos recursos para ampliação do estacionamento.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO IPEM RR.

0

Falta de Recursos para
ampliação do estacionamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
IPEM/RR: Não houve recurso para esta ação.
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

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:
IPEM/RR: Falta de recursos para construção do posto de Aferição.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Construção do Posto de Aferição.

0

IPEM/RR: Falta de recursos
para construção do posto de
Aferição.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
IPEM/RR: Não houve recurso para esta ação.
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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

2.947,00
Total:

2.947,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
3.000,00

2.947,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
98,23

Análise da Meta Física:
SEJUC: Foram realizados 940 (novecentos e quarenta) atendimentos por meio de reclamações abertas, sejam presenciais ou por telefone,
não contabilizando consultas. Ainda, tivemos 32 (trinta e duas) audiências de conciliação advindas de processos administrativos com
objetivo de solucionar as demandas consumeristas de forma administrativa, antes de atingir o Poder Judiciário.
Outrossim, informamos ainda que houveram no campo da fiscalização, diversas ações realizadas pelo setor, sendo realizadas 308
(trezentos e oito) diligências e fiscalizações nos estabelecimentos comerciais, tais como, supermercados, farmácias, postos de
combustíveis, bancos, dentre outros. Além disso, autuou 10 (dez) empresas com autos de infração e 11 (onze) autos de constatação e,
após confeccionou pareceres dos procedimentos que se transformaram em processos.
Insta informar ainda que, no setor jurídico foram realizadas notificações oriundas de reclamações, 32 (trinta e duas), notificações de
fiscalizações, 11 (onze), destas sendo passíveis de sanções administrativas 07 (sete) processos, encontrando-se em andamento. Ainda,
pareceres jurídicos dos processos em trâmite, 53 (cinquenta e três) e participações em eventos (cursos, reuniões e ações) pela
Coordenadoria de Defesa do Consumidor.
Ademais, em razão da manifestação de interesse das empresas autuadas, totalizamos 08 (oito) TAC's, que destinaram diversos materiais
para melhoria do PROCON, visando o melhor atendimento aos consumidores que procuram este órgão.
Vale mencionar que, com a divulgação das plataformas digitais deste órgão, tivemos diversos atendimentos onde foram sanadas dúvidas
dos consumidores, não sendo contabilizadas como números de atendimentos.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Atendimento aos interesses do Consumidor.

0

SEJUC: Não houve abertura
de processos para aquisição
de material de expediente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
SEJUC: Avaliação altamente deficiente tendo em vista a não execução orçamentaria, mediante as dificuldades na abertura dos processos
licitatórios, em razão do enfrentamento à Pandemia causada pelo Covid - 19 (coronavírus).
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2462-Operacionalização do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor
Atividade
26602-Fundo Estadual de Defesa do Consumidor
Fundo Operacionalizado
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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Sirvo-me do presente, para informar que a unidade orçamentária do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, foi criada pela Lei nº 1.449
de 08 de janeiro de 2021, que Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2021 e dá outras providências.
Cabe justificar, que não foi possível orçamentar os recursos disponíveis na conta do Fundo para lançamento no FIPLAN, visto o processo
de construção da sede do PROCON Estadual de Roraima encontrar-se em tramitação na Secretaria Estadual de Infraestrutura ¿ SEINF, e
aguardando orçamentação do recurso que foi solicitado (Processo sei nº 26101.000995/2021.05) junto à Secretaria de Planejamento ¿
SEPLAN (em 04/02/2021), para início da licitação e posterior construção da referida sede.
Ademais, após a orçamentação, os valores devem ser aprovados pelo Conselho Estadual de Defesa do Consumidor CONDECON, para
em seguida serem lançados no FIPLAN, com isso, é necessário primeiro a finalização na SEINF e SEPLAN, para continuidade dos
trâmites.
Ainda, vale frisar, que o processo de construção se iniciou no Processo Sei nº 26101.000226/2021.07, datado de 11 de janeiro de 2021,
onde foram enviadas as plantas do projeto e decreto de afetação do imóvel.
Desta forma, como o valor depositado no Fundo será destinado para construção e futura mobília do órgão, aguardamos a finalização do
processo junto às Secretarias competentes, para posterior lançamento e utilização dos valores do Fundo.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Operacionalizar o Fundo Estadual de Defesa
do Consumidor - FUNDECON.

0

SEJUC: Não foi possível
orçamentar os recursos
disponíveis na conta do Fundo
para lançamento no FIPLAN,
visto o processo de
construção da sede do
PROCON Estadual de
Roraima encontrar-se em
tramitação na Secretaria
Estadual de Infraestrutura ¿
SEINF, e aguardando
orçamentação do recurso que
foi solicitado (Processo sei nº
26101.000995/2021.05) junto
à Secretaria de Planejamento
¿ SEPLAN (em 04/02/2021),
para início da licitação e
posterior construção da
referida sede. Após a
orçamentação, os valores
devem ser aprovados pelo
Conselho Estadual de Defesa
do Consumidor ¿
CONDECON, para em
seguida serem lançados no
FIPLAN, com isso, é
necessário primeiro a
finalização na SEINF e
SEPLAN, para continuidade
dos trâmites. Desta forma, o
valor depositado no Fundo
será destinado para
construção e futura mobília do
órgão, aguardamos a
finalização do processo junto
às Secretarias competentes,
para posterior lançamento e
utilização dos valores do
Fundo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Sirvo-me do presente, para informar que a unidade orçamentária do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, foi criada pela Lei nº 1.449
de 08 de janeiro de 2021, que ¿Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2021 e dá outras providências¿.
Cabe justificar, que não foi possível orçamentar os recursos disponíveis na conta do Fundo para lançamento no FIPLAN, visto o processo
de construção da sede do PROCON Estadual de Roraima encontrar-se em tramitação na Secretaria Estadual de Infraestrutura ¿ SEINF, e
aguardando orçamentação do recurso que foi solicitado (Processo sei nº 26101.000995/2021.05) junto à Secretaria de Planejamento ¿
SEPLAN (em 04/02/2021), para início da licitação e posterior construção da referida sede.
Ademais, após a orçamentação, os valores devem ser aprovados pelo Conselho Estadual de Defesa do Consumidor ¿ CONDECON, para
em seguida serem lançados no FIPLAN, com isso, é necessário primeiro a finalização na SEINF e SEPLAN, para continuidade dos
trâmites.
Ainda, vale frisar, que o processo de construção se iniciou no Processo Sei nº 26101.000226/2021.07, datado de 11 de janeiro de 2021,
onde foram enviadas as plantas do projeto e decreto de afetação do imóvel.
Desta forma, como o valor depositado no Fundo será destinado para construção e futura mobília do órgão, aguardamos a finalização do
processo junto às Secretarias competentes, para posterior lançamento e utilização dos valores do Fundo.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

03-Inclusão Social
Finalístico
67-Desenvolvimento da Educação Superior
Proporcionar a Formação Acadêmica em Nível Superior.
População em Geral
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
2021

Apurado
2021

Data Apuração

Anual

Percentual

100

100

100

111,70

31/12/2021

Anual

Percentual

35

37

36

18,70

31/12/2021

Anual

Percentual

0

62

62

48,00

31/12/2021

Fórmula: Número
de matrículas
efetivadas /
Número de
matrículas
orfetadas X 100
Fonte: PróReotoria de Ext. e
Cult.-UERR
Taxa de Bacharéis
e Licenciados
Formados
Fórmula: Nº de
concluentes / Nº
de matrículas X
100
Fonte: UERR
Taxa de
Matrículas
Efetivadas nos
Cursos de
Extensão,
Graduação e PósGraduação
Fórmula: Nº de
Matrículas
Efetivadas/Nº de
Matrículas
Ofertadas x 100
Fonte: UNIVIRR

Análise de Indicadores do Programa:
UERR:
1. No semestre 2021.1, foram efetivadas 1.269 matrículas de alunos veteranos e 19 de alunos ingressantes. No semestre 2021.2, foram
matriculados 1.400 acadêmicos veteranos e 388 alunos ingressantes. Perfazendo o total de 1.788 matrículas efetivadas no exercício de
20212. 2
2. Foram realizadas 335 colações de grau de alunos concluintes no ano de 2021, sendo: 210 formandos do campus Boa Vista e 01
formando do campus Rorainópolis no semestre 2021.1 e 89 formandos do campus Boa Vista e 35 formandos do campus Rorainópolis no
semestre 2021.2. De acordo com a fórmula de cálculo, a taxa de bacharéis e licenciados formados em 2021 é de 18,7.
3. Foram realizadas 4.144 matrículas em 43 cursos de extensão universitária, tendo sido disponibilizadas 3.711 vagas, de forma que o
indicador é 111,7.
4. Foi considerado para contagem de vagas ofertadas e matrículas efetivadas a inclusão de todas as ações de extensão do exercício
2021, sendo seminários, congressos, cursos, simpósios, encontros culturais, ciclos de palestras, visitas técnicas, entre outras
modalidades. O número de vagas ofertadas foi computado a partir dos projetos apresentados na PROEC pelos servidores (professores e
técnicos) que submeteram projetos. O número de matrículas efetivadas está de acordo com os relatórios recebidos para as ações
concluídas, e para aquelas que ainda não apresentaram relatórios, deu-se a repetição do número de vagas ofertadas.
UNIVIRR:
Informamos que os recursos orçamentários liberados ao longo do exercício de 2021, foram executados, mesmo com as restrições
sanitárias devido à epidemia causada pelo COVID-19 (Corona Vírus), que prejudicaram a execução das ações do Programa. Diante dos
cenários apresentados, a ação 2396 teve uma execução de 77%. Já a ação 2402 teve uma execução de, apenas, 15%.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
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Recomendações da Unidade Executora do programa:
UERR: A maior dificuldade enfrentada pela Universidade Estadual é de natureza orçamentária e financeira que dificultam a manutenção
das atividades de ensino, pesquisa e extensão e inviabilizam os investimentos necessários em infraestrutura dos campi. A reformulação
orçamentária é imprescindível para o ideal desenvolvimento do Ensino Superior no Estado.

Análise da Execução Financeira:
UNIVIRR: Execução Financeira deste programa ficou comprometida considerando os vários fatores dentre eles a calamidade pública em
todo o território do Estado de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à pandemia causada pelo COVID-19 (Corona Vírus)
UERR: A principal fonte de manutenção da UERR são os repasses efetuados pelo Governo do Estado, e o orçamento institucional do
exercício de 2021 recebeu suplementações orçamentárias para atender às demandas infraestruturais existentes, tendo a execução do
Programa ocorrido 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). O Índice de Planejamento PPD apresenta-se altamente deficiente uma vez que o montante empenhado
foi maior do que o orçado na LOA e isso se deve especialmente à Suplementações Orçamentárias com o objetivo de atender Serviços de
Transformação Digital, Reforma do Prédio da Reitoria da UERR, Fabricação e instalação de móveis planejados e Solução Integrada de
Data Center, bem como de Emendas Parlamentares e aos ajustes orçamentários realizados no exercício. Quanto ao Índice de Execução
COFD Deficiente se deve a execução quase que integralmente nas Fontes 101 e 102. Ressalta-se a relevante participação das Fontes de
Convênios (108 e 308 ) na análise dos resultados obtidos na Execução COFD, uma vez que foi dado a continuidade de alguns convênios
cuja vigência estavam em aberto no exercício de 2021, como por exemplo o Convênio nº 904216/2020 firmado entre a UERR e o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Convênio nº 904217/2020 firmado entre a UERR e o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), Convênio nº 904216/2020 firmado entre a UERR e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) e o Convênio nº 831707/2016 PARFOR Segunda Licenciatura e Formação pedagógica. Bem como a incorporação de
recursos provenientes de superávit apurado no Balanço Patrimonial de 2020 nas Fontes 308 e 650 visando atender à restituição de
recursos remanescentes do Convênio nº 840956/2016 - PROEXT 2016.

Avaliação dos resultados:
UNIVIRR: A efetividade do programa foi comprometida pelas diversas dificuldades enfrentadas no decorrer do exercício de 2021, entre
eles a calamidade pública em todo o território do Estado de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à pandemia causada pelo
COVID-19 (Corona Vírus). Mesmo com toda dificuldade foram ofertados cursos, graduação e pós-graduação por meio do Sistema
Universidade Aberta do Brasil -UAB em parcerias com Instituições de Ensino Superior IES (convênio sem ônus), UFAM, IFRR, Graduação:
Administração, Biblioteconomia e Ciências Agrárias -UFAM 200 vagas Pós-graduação: Lato Sensu em Docência para a Educação
Profissional e Tecnológica, IFRR 150 vagas. Onde foram ofertados os seguintes cursos de extensão: SENAI, SENAR. 20 cursos de
extensão (Oficina de capacitação de saúde mental, formação e servidores do IPERR, formação de plataforma EDUCARR, programa de
cesta da família SETRABES, aplicação da avaliação de policiais militares, informática básica, curso de informática intermediaria)
totalizando 1.425 pessoas capacitadas.
UERR: Dentre as medidas adotadas pela Universidade Estadual de Roraima a principal continuou sendo a regulamentação do regime
acadêmico especial para continuidade das atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão durante o período de distanciamento
social, em consonância com o Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação (Pareceres nº 5/2020 de 28/04/2020 e nº 9/2020 de
08/06/2020) e com o Conselho Estadual de Educação ¿ CEE/RR (Resoluções nº 007/2020 de 07/04/2020 e nº 29/2020 de 17/12/2020). A
Resolução nº 001/2020 CONUNI/UERR de 26/06/2020 estabeleceu o ensino na modalidade de atendimento pedagógico não presencial
para substituição das atividades acadêmicas presenciais, com alternativas pedagógicas não presenciais mediadas ou não por tecnologias
digitais de comunicação e informação, como videoaulas, videoconferência, uso de ambientes virtuais de aprendizagem, redes sociais,
materiais impressos de leituras e afins. Mesmo com os desafios do ensino remoto, a UERR manteve seus 28 cursos de graduação
distribuídos nos campi de Boa Vista e Rorainópolis, e polos de São João da Baliza, Caracaraí, Alto Alegre, Pacaraima, São Luiz do Anauá
e Normandia, sendo 13 cursos de Bacharelado e 15 cursos de Licenciatura, com um total de 1.788 alunos matriculados. Na Extensão, esta
IES executou 43 projetos de Extensão e Cultura voltados para as áreas de Comunicação, Cultura, Direitos Humanos, Justiça, Educação,
Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção e Trabalho através da realização de seminários, congressos, cursos, minicursos, oficinas,
simpósios, encontros culturais, visitas técnicas, semanas e ciclos de palestras, e todas as atividades foram desenvolvidas na modalidade
de live. Na Pós-Graduação, manteve os 09 Cursos de Pós-Graduação a nível Especialização, 04 Cursos a nível de Mestrado. Foram
ofertadas novas turmas de pós-graduação para todos os cursos de especialização em Direito Público, Geografia, Filosofia da Religião e
Línguas e Narrativas, com emissão de 60 diplomas de Mestrado e 63 certificados de especialização.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Administrativas

UERR ¿ Dificuldades relativas a convênios quanto a morosidade de retorno das solicitações
enviadas à concedente.

Licitatórias

UERR ¿ Alguns processos licitatórios que teriam como objetivo realizações de eventos para
discentes foram adiados devido a regulamentação do regime acadêmico especial para
continuidade das atividades.

Administrativas

UNIVIRR - Os trabalhos administrativos da UNIVIRR, foram dificultados por restrições
orçamentário/financeiro, somadas as limitações referentes à epidemia causada pelo COVID-19
(Corona Vírus).

Tecnológicas

UNIVIRR - Escassez de Ferramentas para suprir as necessidades da UNIVIRR nos Polos dos
municípios do Estado de Roraima.

Participação Social:
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UNIVIRR: A participação do público alvo deu-se por meio de plataforma tecnológica de videoconferências e Moodle (Ambiente Virtual de
Aprendizagem do Governo Federal), assim como, por meio das redes sociais.
UERR: As atividades desenvolvidas no ano letivo de 2021 foram desenvolvidas em modo digital e todas as atividades foram desenvolvidas
na modalidade de live. Como destaque de atividades no ano de 2021, citamos os projetos: a XIV Jornada de Linguística e Filologia da
Língua Portuguesa da UERR-RR / II Seminário científico: língua portuguesa e literatura (das especializações); Primeiros socorros: práticas
de ressuscitação cardiopulmonar RCP; II Encontro de discentes de mestrado em educação ¿ PPGE (UERR/IFRR) / Educação intercultural:
os desafios de educar na tríplice fronteira; Projeto guarda-chuva PIBID/UERR e Encontro de licenciaturas da UERR (ENLC/UERR).
Consideramos esses eventos de maior relevância pela temática e alcance de público, tendo em vista nomes de pesquisadores nacionais e
internacionais que contribuíram para formação acadêmica de nossos discentes. Consideramos esses eventos de maior relevância pela
temática e alcance de público, tendo em vista nomes de pesquisadores nacionais e internacionais que contribuíram para formação
acadêmica de nossos discentes.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
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

4.144,00
Total:

4.144,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
500,00

4.144,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
828,80

Análise da Meta Física:
No ano de 2021, frente à situação atípica de crise sanitária de ordem pandêmica, o isolamento social tem sido a recomendação mais
importante da Organização Mundial de Saúde (OMS) para conter, ou pelo menos moderar a proliferação do SARS-COV-2. Esse contexto
fez com que a extensão universitária se voltasse para atividades digitais, de modo que pudesse levar à comunidade em seus lares, através
das telas, ações antes presenciais. Dessa forma, alguns projetos foram reformatados para o meio digital e realizados por meio de lives na
forma de seminários, congressos, cursos, minicursos, oficinas, simpósios, encontros culturais, visitas técnicas, semanas e ciclos de
palestras e todas as atividades desenvolvidas no ano letivo de 2021. Todo o empenho dos coordenadores dos projetos e dos participantes
foi voltado para atender à comunidade participante.
Em 2021, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, responsável pela execução da PAOE 2241, cadastrou 43 projetos de extensão voltados
para as áreas de Comunicação, Cultura, Direitos Humanos, Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção e Trabalho.
Desses, 43 apenas 01 foi indeferido em virtude de prever atividades presenciais em outro estado. Foram executados 39 e 03 postergados
para execução em 2022. Tais ações são categorizadas conforme suas características específicas como seminários, congressos, cursos,
minicursos, oficinas, simpósios, encontros culturais, semanas e ciclos de palestras. As atividades desenvolvidas no ano letivo de 2021
foram desenvolvidas em modo digital, a maioria na modalidade de live. Como destaque de atividades no ano de 2021, citamos os projetos:
XIV Jornada de Linguística e Filologia da Língua Portuguesa da UERR-RR / II Seminário científico: língua portuguesa e literatura (das
especializações); Primeiros socorros: práticas de ressuscitação cardiopulmonar RCP; II Encontro de discentes de mestrado em educação
¿ PPGE (UERR/IFRR) / Educação intercultural: os desafios de educar na tríplice fronteira; Projeto guarda-chuva PIBID/UERR e Encontro
de licenciaturas da UERR (ENLC/UERR). Consideramos esses eventos de maior relevância pela temática e alcance de público, tendo em
vista nomes de pesquisadores nacionais e internacionais que contribuíram para formação acadêmica de nossos discentes.
O Índice Altamente Deficiente se deve ao fato das ações de extensão terem sido intensificadas no exercício 2021 pela maior facilidade de
alcance ao público alvo nos meios digitais, superando as expectativas de matrículas.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Oferta de cursos de capacitação, qualificação
e aperfeiçoamento.

0

Não houve pagamento de
despesas para oferta de
cursos de capacitação,
qualificação e
aperfeiçoamento em razão
das medidas adotadas para
controle da pandemia causada
pelo SARS-CoV-2. Os cursos
e ações realizadas ocorreram
de forma online e remota,
visando a proteção da
comunidade acadêmica.
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2

Pagamento de despesas com o Programa de
Financiamento Interno para ações de
extensão da UERR.

0

Não houve pagamento de
despesas com o Programa de
Financiamento Interno para
ações de extensão da UERR
em razão das medidas
adotadas para controle da
pandemia causada pelo SARS
-CoV-2, que ocasionaram a
suspensão temporária na
implantação do referido
programa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A realização orçamentária e financeira da ação foi comprometida pelas medidas de distanciamento social necessárias ao combate da
pandemia do SARS-COV-2, em obediência aos protocolos de segurança estabelecidos pela Resolução nº 001/2020 de 26/06/2020. O
regime acadêmico especial foi estabelecido na UERR para dar continuidade às atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão
durante o período de distanciamento social para prevenção ao contágio pelo SARS-CoV-2, devendo perdurar por todo o período de
emergência em saúde pública de importância internacional, conforme Lei Federal nº 13.979 de 06/02/2020. As ações extensionistas foram
realizadas de forma online, não incorrendo em gastos com palestrantes ou infraestrutura de eventos, de forma que o planejamento
institucional não foi cumprido conforme previsto, gerando os índices PPD Altamente deficiente e COFD ótimo da PAOE.
Ação:
Tipo de Ação:

2314-Desenvolvimento do Ensino Superior
Atividade

Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

17201-Universidade Estadual de Roraima
Aluno Atendido
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

1.788,00
Total:

1.788,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1.600,00

1.788,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
111,75

Análise da Meta Física:
No semestre 2021.1, foram efetivadas 1.269 matrículas de alunos veteranos e 19 alunos ingressantes (transferência externa). No semestre
2021.2, foram matriculados 388 alunos ingressantes e 1.400 acadêmicos veteranos.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Gerenciamento de atividades inerentes a
realização de vestibular.

55

- Realização de vestibular
para 28 cursos de graduação
distribuídos nos campi da
UERR, sendo ofertadas 720
vagas, cujo ingresso foi para o
semestre de 2021.2.
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2

Gerenciamento de atividades inerentes a
graduação oferecidas pela UERR.

65

- Manutenção dos 28 cursos
de graduação distribuídos nos
campi de Boa Vista e
Rorainópolis e polos de São
João da Baliza, Caracaraí,
Alto Alegre, Pacaraima, São
Luiz do Anauá e Normandia,
sendo 13 cursos de
Bacharelado e 15 cursos de
Licenciatura, com um total de
1.788 alunos matriculados;
- Foram realizadas 335
colações de grau de alunos
concluintes no ano de 2021,
sendo: 210 formandos do
campus Boa Vista e 01
formando do campus
Rorainópolis no semestre
2021.1 e 89 formandos do
campus Boa Vista e 35
formandos do campus
Rorainópolis no semestre
2021.2;
- Elaboração juntamente com
Pró-Reitores de Pesquisa,
Extensão e Vice-Reitoria da
Resolução nº 25, de 21 de
outubro de 2021 que
estabelece o retorno dos
docentes e acadêmicos às
atividades de ensino nas
modalidades presencial,
hibrida ou remota em 2022;
- Formalização de 34
convênios de estágios com
órgãos diversos, objetivando
proporcionar a prática
profissional no mercado de
trabalho aos estudantes dos
diversos cursos de graduação
da UER;
- Criação de novas turmas
para aulas remotas no Moodle
por solicitação dos docentes,
sendo: 133 no semestre
2021.1 e 199 no semestre
2021.2;
- Participação de 11 cursos de
graduação no Exame Nacional
de Desempenho dos
Estudantes ¿ ENADE;
- Adesão de 17 idosos
inscritos no Programa
Universidade Aberta à
Terceira Idade, que foram
orientados para utilização do
aplicativo Google Meet.

3

Deslocamento do corpo docente para ministrar
aulas nos campi.

15

As atividades de
deslocamento do corpo
docente para ministrar aulas
nos campi foi
consideravelmente reduzido
em 2021 em razão das
medidas de distanciamento
social necessárias para
controle da situação
pandêmica atual e pela
suspensão das aulas
presenciais e implementação
da modalidade de
atendimento pedagógico não
presencial.

4

Realização de ações e despesas com
manutenção de atividades dos campi da
UERR.

100

Em 2021, 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, Serviço Telefonia fixa.
Nota-se a redução dos gastos
normalmente efetuados em
razão da suspensão das aulas
presenciais e implementação
do ensino remoto no âmbito
da UERR.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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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 Regular se deve em razão do orçamento ser executado além do inicialmente previsto. Nesta ação é
executado o Convênio nº 831707/2020 ¿ PARFOR na fonte 308 de superavit de convênios que teve sua execução reduzida em razão da
pandemia do SARS-CoV-2. As fontes 100 e 101 (tesouro estadual) e 150 (arrecadação própria) tiveram sua execução aplicadas quase em
sua integralidade, ocorrendo assim o Índice de Execução Regular.

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

55,00
Total:

55,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
30,00

55,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
183,33

Análise da Meta Física:
A UERR tem atualmente 55 grupos de pesquisa, todos os projetos em andamento, razão pela qual o índice foi Altamente deficiente.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Gerenciamento de atividades inerentes ao
incentivo à Pesquisa e Pós-Graduação.

80

A UERR oferece 09 Cursos de
Pós-Graduação a nível
Especialização nas áreas de:
Direito Público, ensino de
Línguas em Contexto de
diversidade linguística,
Filosofia da Religião,
Geografia, Gatão Pública,
História da Amazonia, Língua
Portuguesa e Literatura,
Línguas e Narrativas em
Contexto de Diversidade e
Matemática.
04 Cursos de Pós-Graduação
a nível de Mestrado:
Mestrado Profissional em
Ensino de Ciências, em
Segurança Pública, Direitos
Humanos e Cidadania, e
Mestrado Acadêmico em
Agroecologia e em Educação;
Foram ofertadas 07 novas
turmas de pós-graduação,
sendo 04 mestrados e 3
especializações.
Emissão de 61 diplomas de
Mestrado e 59 certificados de
especialização.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução da ação em 2021 ocorreu de forma regular com a implementação do Doutorado na modalidade Dinter Interinstitucional em
Sociologia e Direito, sendo um Convênio firmado entre a entre a Universidade Federal Fluminense e a UERR.
Ação:
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
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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:
Houve suplementação orçamentária para atender a demanda infraestrutural da UERR quanto a reforma do prédio da Reitoria, mas que por
se encontrar em andamento o processo licitatório, houve a inviabilidade da execução de reforma 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 a execução orçamentária nesta ação, por motivo da não conclusão do processo licitatório para a execução da reforma do
prédio da Reitoria e parte do orçamento foi remanejada para atender despesa com serviços essenciais para o funcionamento da UERR,
por isso os índices de Planejamento e Execução ocorreram de forma altamente Deficiente.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3394-Construção de Unidades Educacionais da Educação Superior
Projeto
17201-Universidade Estadual 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
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 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 não
conclusão do processo
licitatório para a execução da
reforma do prédio da Reitoria
e parte do orçamento foi
remanejada para atender
despesa com serviços
essenciais para o
funcionamento da UERR.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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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

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:
No exercício de 2021, a UERR realizou o aparelhamento através de serviços especializados de marcenaria para confecção, montagem e
instalação de mobiliário, com recursos da Emenda Parlamentar.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Modernização da infraestrutura das unidades
educacionais.

55

Houve suplementação nesta
ação através de Emenda
Parlamentar para atender a
demanda com aparelhamento
através de serviços
especializados de marcenaria
para confecção, montagem e
instalação de mobiliário com a
finalidade de ofertar uma
melhor qualidade de ensino e
segurança para a comunidade
acadêmica, bem como uma
melhor execução das
atividades docentes e nos
serviços administrativos
prestados pelo corpo técnico

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A UERR recebeu recursos adicionais para aparelhamento do campi de Boa Vista. Foram realizados remanejamentos desta ação para
despesas com contrapartida do Convênio nº 904217/2020 firmado entre a UERR e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) e pagamento de encargos patronais.
Dessa forma, o valor empenhado na ação foi muito superior à Dotação Inicial, ocasionando o índice Planejamento PPD Altamente
Deficiente. Já o Índice Execução COFD foi classificado como Ótimo em virtude da execução quase integral dos recursos suplementados.

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
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

Estado de Roraima
1,00

0,00

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 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.

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:
Unidade de Medida:

2396-Atividade de Extensão, Graduação e Pós-Graduação
Atividade
17202-Fundação Universidade Virtual de Roraima
Aluno Atendido
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

2.255,00
Total:

2.255,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
2.800,00

2.255,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
80,54

Análise da Meta Física:
Em 2021 a UNIVIRR, deixou de cumprir com a meta física devidamente planejada no PPA para o exercício 2021, considerando os vários
fatores dentre eles a calamidade pública em todo o território do Estado de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia
causada pelo COVID-19 (Corona Vírus).

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA
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% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

Ofertar cursos de Graduação e Pós
Graduação Semi-Presencial e a Distância
para a comunidade

80

A efetividade da tarefa foi
comprometida pelas diversas
dificuldades enfrentadas no
decorrer do exercício de 2020,
entre eles a calamidade
pública em todo o território do
Estado de Roraima para fins
de prevenção e de
enfrentamento à epidemia
causada pelo COVID-19
(Corona Vírus). Mesmo com
toda dificuldade foram
ofertados vários cursos de
extensão, graduação e pósgraduação por meio do
sistema de parcerias realizado
com as instituições de Ensino
Federal (convênio sem ônus),
UFRR, UFAM, IFAM, IFRR,
SENAI, SENAR e FIOCRUZ.
Onde foram ofertados os
seguintes cursos:
- 20 cursos de extensão
(Oficina de capacitação de
saúde mental, formação e
servidores do IPERR,
formação de plataforma
EDUCARR, programa de
cesta da família SETRABES,
aplicação da avaliação de
policiais militares, informática
básica, curso de informática
intermediaria) totalizando
1.425 pessoas capacitadas:
- 01 curso de pós-graduação
área de educação, Ciências é
10 totalizando 24 inscritos.
Com um total de alunos
inscritos nos vários cursos de
1.449.

2

Realizar o IV Circuito de Palestras
Pedagógicas da UNIVIRR

100

A efetividade da tarefa foi
comprometida pelas diversas
dificuldades enfrentadas no
decorrer do exercício de 2021,
entre eles a calamidade
pública em todo o território do
Estado de Roraima para fins
de prevenção e de
enfrentamento à epidemia
causada pelo COVID-19
(Corona Vírus). Mesmo com
toda dificuldade foi realizada o
Ciclo de Palestras
Preparatório para Concursos
transmitido via online com
vagas ilimitadas.
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3

Realizar cursos de extensão a comunidade

50

A efetividade da tarefa foi
comprometida pelas diversas
dificuldades enfrentadas no
decorrer do exercício de 2021,
entre eles a calamidade
pública em todo o território do
Estado de Roraima para fins
de prevenção e de
enfrentamento à epidemia
causada pelo COVID-19
(Corona Vírus). Mesmo com
toda dificuldade foram
ofertados vários cursos de
extensão, abaixo
relacionados:
- 2 Curso de Açougueiro 70
pessoas;
- 1 Curso Preparatório para O
Concurso Da SEED/RR 300
pessoas;
- 1 Cursos de capacitação
SEPLAN/SMEG 10
PESSOAS;
- 1 Capacitação dos
Servidores do
PROCON/RORAIMA 20
pessoas;
- 1 Curso de Capacitação
SMEG-SEPLAN50 servidores
(media);
- 1 Curso de Capacitação do
CEDCAR, Conselho Estadual
Dos Direitos da Criança E
Adolescente de Roraima 30
pessoas;
- 1 Curso de Redação
SEGAD/UNIVIRR 30 pessoas;
- 1 Curso Presencial Da Nova
Lei De Licitações E Contratos
Administrativos 60 pessoas
(media);
- 1 Capacitação dos Técnicos
Conselheiros Municipais e
Gestores de Assistência
Social dos Municípios de
Roraima. 50 pessoas;
- 1 Curso Básico e Prevenção
de Incapacidade Física e Auto
Cuidado em Hanseníase 23
pessoas;
- 1 Curso Nova Lei De
Licitação 101 pessoas.
- 1 Curso de Informática Nível
Básico presencial para
reeducandos da cadeia
pública, 12 pessoas
- 1 Curso de Informática Nível
Básico presencial para
imigrantes indígenas da etnia
Warao, 20 pessoas.
Com um total de 806 alunos
inscritos nos vários cursos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Em 2021 a UNIVIRR, deixou de cumprir com a meta física devidamente planejada no PPA para o exercício 2021, considerando os vários
fatores dentre eles a calamidade pública em todo o território do Estado de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia
causada pelo COVID-19 (Corona Vírus).
Ação:

2402-Fortalecimento e Manutenção dos Centros Multimídias para a Educação
à Distância
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
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

Estado de Roraima
20,00

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Em 2021 a UNIVIRR, cumpriu com deficiência a meta física devidamente planejada no PPA para o exercício 2021, considerando os vários
fatores dentre eles a calamidade pública em todo o território do Estado de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia
causada pelo COVID-19 (Corona Vírus).Considerando as várias restrições ocorridas no exercício, impossibilitando esta Fundação
UNIVIRR de fortalecer e manter os seus 15 polos e centros multimídias por meio de contratação de plataforma tecnológica para dar o
devido suporte ao Ensino Superior a Distância.
Tendo somente a possibilidade de fortalecimento da infraestrutura da Sede da UNIVIRR.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

implantação de um Stúdio de transmissão e
gravação de vídeos aulas

50

Foram adquiridos os
equipamentos para o Studio,
mas está faltando adequação
da sala.

2

Revitalizar e Implementar os Pólos/Centro
Multimídias

10

Reforma da Sede da
UNIVIRR.

3

Transmissão de aulas a distancia do ensino
básico da rede Estadual de Ensino, mediado
por tecnologia, às localidades de difícil acesso

0

Não houve atividades
realizadas devido às
restrições ocorridas no
exercício.

4

Disponibilizar Sinal do Satélite para atender
aos Centros Multimídias da UNIVIRR.

0

Não houve atividades
realizadas devido às
restrições ocorridas no
exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Em 2021 a UNIVIRR, deixou de cumprir com a meta financeira devidamente planejada no PPA para o exercício 2021, considerando os
vários fatores dentre eles a calamidade pública em todo o território do Estado de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à
epidemia causada pelo COVID-19 (Corona Vírus).
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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
2021

Taxa de alcance
das metas
programadas por
Unidade de Saúde

Anual

Percentual

75.6

75

75

Apurado
2021

80,00

Data Apuração

09/03/2022

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) - Embora tenha demandado prioridade e atenção constante, em relação ao cenário da pandemia do novo coronavírus, para o
período podemos ressaltar os seguintes pontos constante no Boletim Epidemiológico nº 760: Casos Notificados (402.883); Casos
Confirmados (154.258); Casos Descartados (248.625); Casos Recuperados (151.501); Óbitos por COVID-19 (2.137); Taxa de Letalidade
de (1,39%) com média móvel em clara tendência de baixa. Em relação a Taxa de Ocupação observa-se os seguintes parâmetros e
tipologia de leitos: UTI Adulto (22%), UTI RN/Crianças (21%); Suporte Ventilatório Adulto (0%), Suporte Ventilatório RN/Crianças (-)
Clínicos Adultos (4%) e Clínicos RN/Crianças (31%). Diante dos dados apontados, denota-se que existe clara mitigação do cenário
pandêmico que por consequência paulatinamente amplia outras frentes de serviço relevantes e prioritários entre os quais a possibilidade
de marcação e efetivação de demandas reprimidas referente as cirurgias eletivas, ampliação de leitos disponíveis e oportunização de
redimensionamento de pessoal para outros serviços. Diante desse contexto, avaliamos que o programa teve uma discreta melhoria com
variação de 0,5% em relação ao período anterior alcançando 80% da proposta geral, sendo que especificamente as ações de
infraestrutura, por serem complexas, específicas e de grande envergadura ao longo do tempo, contribuíram com a melhora residual do
indicador tendo em vista as entregas realizadas e os projetos em andamento. Quanto aos objetivos gerais e não havendo descontinuidade
preponderante na manutenção dos serviços prestados pela rede pública de saúde, ponderamos o indicador geral do programa como bom,
em perspectiva de melhoria, uma vez que o mesmo tem forte relação com as ações finalísticas de média e alta complexidade.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
SESAU: O Programa de Governo Atenção Integral a Saúde requer manutenção contínua e integrada pela sua condição estratégica tais
como: alimentação servida nos hospitais, medicamentos de alto custo, materiais e demais insumos que necessitam de permanente aporte
de recursos devido a natural importância finalística às unidades de referência do Estado, tais como: HMI, HGR, HC, HCM, HMI, Policlínica
Cosme e Silva e as demais unidade dos 14 Municípios. Nesse sentido, com a ampliação da infraestrutura e oferta de novos serviços,
diante da condição locorregional fronteiriça, fatores epidemiológicos e vulnerabilidades; poderá, caso não se amplie a operacionalidade de
ações de promoção e prevenção na atenção primária (Ex.: vacinação) desempenhada pelos municípios (menos custosa) no aumento de
demanda com consequente custos adicionais e agravamento de cenários na atenção secundária e terciária.
SERBRAS: Implementação de maior controle via sistema próprio de gestão de pessoas, e uma maior interação entre a SERBRAS e a
Secretaria de Estado da Saúde de Roraima, para promover estratégias para efetivação da Atenção Integral à Saúde.

Análise da Execução Financeira:
SESAU: Considerando os aspectos restritivos a execução orçamentária foi de 75,18% no programa implicando para o período relativa
melhora em relação ao período anterior da ordem de 14%. Nesse sentido embora com tendência de mitigação, ponderamos os aspectos
relativos da pandemia decorrente do novo coronavírus devido a ocorrência das novas mutações.
SERBRAS: Em face ao agravamento da crise ocasionada pela pandemia do COVID - 19, não houve despesas financeiras, tendo em vista
a implantação de medidas protetivas para o isolamento e tratamento dos servidores enfermos, implantação de rodízio de jornada de
trabalho, visando diminuir o número de pessoas circulando nas dependências da SERBRAS.

Avaliação dos resultados:
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(SESAU) - Quanto a análise do programa não se leva somente em consideração a simples efetividade das ações, mas também a
percepção geral do programa quanto ao alcance dos produtos propostos e teve observância nas produções. Nesse contexto, foram
utilizados como subsídios consultas públicas aos bancos de dados nacional do Ministério da Saúde, relativo ao Sistema de Informações
Ambulatoriais (SIA/SUS) e o Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS) que são alimentados e repassados pelo Ente estadual, com
abrangência nos níveis de atenção e que foram realizados por Grupo de Procedimentos e Subgrupos de Procedimentos no período. Nesse
sentido, levando em consideração os mais representativos, conforme o Sistema de Informações Ambulatoriais (SAI/SUS), dentro da
categoria da Gestão Estado Pleno, foram constatados os seguintes registros e respectivos quantitativos: Procedimentos Clínicos
(1.895.735); Procedimentos com Finalidade Diagnóstica (1.511.208); Medicamentos (822.728); Ações Complementares da Atenção à
Saúde (122.601); Procedimentos Cirúrgicos (18.500); Ações de Promoção e Prevenção em Saúde (8.990); Órteses, Próteses e Materiais
Especiais (8.589); Coleta e Exames para Fins de Doação de Órgãos, Tecidos e Células e de Transplante (713). Ainda com relação aos
procedimentos ambulatoriais, considerando maior detalhamento segundo o Subgrupo de Procedimentos podemos citar os seguintes
registros: 0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos (1.600.589); 0202 Diagnóstico em Laboratório Clínico (1.117.337); 0604
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (822.728); 0204 Diagnóstico por radiologia (158.974); 0307 Tratamentos
odontológicos (142.420); 0302 Fisioterapia (62.793); 0214 Diagnóstico por teste rápido (57.497); 0211 Métodos diagnósticos em
especialidades (43.596); 0212 Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia (39.966); 0305 Tratamento em nefrologia (34.945);
0206 Diagnóstico por tomografia (29.195); 0401 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa (13.527) e etc. No
que tange aos procedimentos mais representativos, conforme o Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS), dentro da categoria da
Gestão Estado Pleno, foram constatados os seguintes registros e respectivos quantitativos: Procedimentos Clínicos (29.177) e
Procedimentos Cirúrgicos (8.312). Ainda com relação aos procedimentos hospitalares, considerando maior detalhamento da consulta
segundo o Subgrupo de Procedimentos podemos citar os seguintes registros: 0412 Cirurgia Torácica (186); 0404 Cirurgia das Vias aéreas
Superiores, da Face, da Cabeça e do Pescoço (127); 0403 Cirurgia do Sistema Nervoso Central e Periférico (113) e etc. Dentre as
inciativas relacionadas a infraestrutura e aparelhamento de unidades de saúde podemos elencar: (Construção); entrega da Maternidade de
Rorainópolis, Centro de Especialidades Médicas de Rorainópolis (CEM), e Bloco E (HGR). (Reforma); Reforma do Bloco B (HGR),
Reforma do Bloco D (HGR), Reforma da Ala da Azaleias (HMI), Reforma do Telhado do Hemocentro, Reforma da Unidade de Saúde do
Bonfim (Em andamento 38,14%), Reforma da Unidade de Mucajaí (Em andamento 6,78%), Reforma da Unidade de Pacaraima (Ordem de
Serviço Autorizada). (Ampliação) Ampliação do Grande Trauma (HGR); Ampliação do Setor de UTI Neonatal (HMI); Ampliação do
Hemocentro (Em andamento 52,64%). (Aparelhamento); Hospital Geral de Roraima (Tomógrafo), Hospital das Clínicas (Tomógrafo),
Hospital de Rorainópolis (Tomógrafo), Maternidade de Rorainópolis (camas, biongos e etc..), Pronto Socorro do HGR, Centro de
Referência de Saúde da Mulher (Mamógrafo), Hemocentro, HGR (Usina de Oxigênio - doação), Câmaras Frigoríferas para o
armazenamento de vacinas, unidades equipadas: o Núcleo Estadual do Programa Nacional de Imunização (NEPNI) e mais 6 unidades nos
Municípios (Alto Alegre; Caracaraí; Normandia; Uiramutã e Rorainópolis). Importante ressaltar que para além dos desafios e prioridades
impostos pela COVID-19, as demandas para a implementação das ações de infraestrutura e aparelhamento em saúde devem atender a
rigorosos pré-requisitos de estrutura física referente as normas de segurança, fluxo interno dos serviços. Por todo o exposto, tendo em
vista a alta rotatividade de gestores e respectivas áreas técnicas, consideramos o programa com bom desempenho que implicará no médio
e longo prazo na qualidade serviços tão importantes e necessários para a população.
SERBRAS:Os objetivos foram atingidos de forma satisfatória, no ano de 2021 foram assistidos 300 pacientes TFD/RR pela SERBRAS,
através do Escritório de Representação em Manaus/AM, administrativamente, socialmente e logisticamente.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

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) - Ponderamos ainda os aspectos relacionados a pandemia do novo coronavírus devido
as suas novas mutações e níveis de transmissão detectadas no período.

Participação Social:
SESAU: - Conselho Estadual de Saúde constituído e com contrapartida de corpo técnico e alocação orçamentária disponível pela Gestão
para viabilizar sua operacionalidade.
- Ouvidoria Estadual da Saúde constituída e em operação;
SEBRAS: Quanto ao grau de participação social sobre o programa, podemos considerar que a interação entre o governo estadual e a
sociedade obteve êxito, sendo possível promover ações que atenderam exitosamente o público.

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

300,00
Total:
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
250,00

300,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
120,00

Análise da Meta Física:
Os objetivos foram atingidos de forma satisfatória, no ano de 2021 foram assistidos 300 pacientes TFD/RR pela SERBRAS, através do
Escritório de Representação em Manaus/AM, administrativamente, socialmente e logisticamente.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Prestar assistência técnica social, psicológica
e administrativa a pacientes e acompanhantes
durante o Tratamento Fora de Domicílio TFD.

100

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, e auxílio na
resolução de problemas
emergenciais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Em face ao agravamento da crise ocasionada pela pandemia do COVID - 19, não houve despesas financeiras, tendo em vista a
implantação de medidas protetivas para o isolamento e tratamento dos servidores enfermos, implantação de rodízio de jornada de
trabalho, visando diminuir o número de pessoas circulando nas dependências da SERBRAS.

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

9,00
Total:

9,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
11,00

9,00

Análise da Meta Física:

342

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
81,82

Estado de Roraima
(SESAU) A meta física obteve pontuação de 81,82% 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 que podem ser originadas na urgência e emergência e relativos as consultas eletivas (pré-agendadas) da média
e alta complexidade. É monitorada com execução, no que couber, conforme a Coordenação Geral de Atenção Especializada ¿ CGAE,
com 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 principais 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. Destacam-se: procedimentos preventivos, traumas ortopédicos,
odontologia, patologia clínica, radiodiagnóstico, ultrassonografias, fisioterapia, próteses e órteses, reabilitação física e acolhimento em
geral. Considerando o cenário da pandemia da COVID-19, observa-se mesmo que de forma gradual a retomada das ações com ampliação
dos serviços visando a melhoria contínua do acesso para a população alvo. Nesse sentido, consulta pública a base nacional do Ministério
da Saúde; via Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS), referente aos dados repassados pelo Ente estadual, reportam os
seguintes grupos de procedimentos realizados para o período: Procedimentos Clínicos (1.895.735); Procedimentos com finalidade
diagnóstica (1.511.208); Medicamentos (822.728); Ações Complementares de Atenção à Saúde (122.601); Procedimentos Cirúrgicos
(18.500); Ações de Promoção e Prevenção em Saúde (8.990); Órtese Prótese e Materiais Especiais (8.589); Coleta e exames para fins de
doação de órgãos, tecidos e células e de transplante (713).

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

SERVIÇOS DA COOPERATIVA DE
MÉDICOS PARA ATENDER A CAPITAL E O
INTERIOR.

100

(SESAU) - Últimas execuções
referente a plantões médicos
executados no período. Notas
janeiro e fevereiro Processo
SEI n. 20101.001924/2020.45

2

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA,
HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE
UNIDADES HOSPITALARES.

90

(SESAU) Atividade de alta
prioridade para por exemplo
evitar a proliferação de
infecções hospitalares e/ou
surgimento de superbactérias
que pode ocasionar
agravamento e óbitos em
pacientes internados nas
unidades hospitalares.
Operação que exige
desenvolvimento contínuo.
24H por dia no âmbito nas
unidades de saúde tanto da
capital como do interior.

343

Estado de Roraima
3

IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS
HOSPITALARES DA REDE DE ATENÇÃO
ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

95

(SESAU) - Manutenção de
equipamentos médico
hospitalares das unidades de
saúde, fornecimento de gases
medicinais, gêneros
alimentícios, manutenção do
fornecimento de nutrição
enteral e oral para adultos e
neonatos, fornecimentos de
materiais de consumo médico
hospitalares, bem como,
manutenção dos exames e
procedimentos da rede pública
de referência da Capital e das
Unidades do interior sob
administração do Estado;
Implementação dos serviços
dos laboratórios de
hematologia e hemoterapia
das unidades, principalmente
Laboratório Central - LACEN e
HEMOCENTRO; Ações da
rede pública inerentes aos
agravos detectáveis por meio
de captação de imagem pelo
uso de tecnologias para
realização de diagnósticos;
principalmente radiografias,
ultrassonografias e afins;
Ações de proteção e
acolhimento às pessoas para
assegurar por meio de
Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS), melhoria
da integridade psíquica e o
pleno desenvolvimento
intelectual e emocional;
promoção por meio das
Unidades de Reabilitação
Física desenvolver habilidades
para que pessoas com
deficiência física adquiram
autonomia, independência e
melhoria em sua condição de
vida; assistência integral do
paciente com câncer, desde o
diagnóstico do caso,
assistência ambulatorial e
hospitalar, atendimentos de
emergências oncológicas de
cuidados diversos com oferta
e ampliação dos tratamentos
de combate as ocorrências
mais prevalentes.

4

PROMOVER AÇÕES PARA MELHORIA DAS
CONDIÇÕES DE TRABALHO E DA
QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR.

80

(SESAU) Atuação na área de
prevenção a fatores de riscos
inerente a saúde do
trabalhador em geral.
Desenvolvimentos de ações
sobre agravos de saúde do
trabalhador, participação em
oficinas, campanhas e
reuniões relacionadas ao
tema.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
(SESAU) - Em termos efetivos o grau de execução financeira apresentou score de 68,48%, considerada relativamente importante para os
objetivos e desafios diante do cenário de pandemia pela COVID-19 que ainda necessitou de atenção pela gestão no sentido de adequar as
unidades de média e alta complexidade diante das novas variantes que ameaçaram agravar o cenário. Importante ressaltar que as ações
de média e alta complexidade tem 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

9,00
Total:

344

9,00

Estado de Roraima

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
11,00

9,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
81,82

Análise da Meta Física:
(SESAU) - As ações de apoio aos municípios referente a operacionalização da promoção e prevenção em saúde na atenção primária
devem ser implementadas pela SESAU de forma orientativa e envolveram 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, Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade e demais
populações vulneráveis . Considerando o cenário da pandemia pela COVID-19, o apoio institucional foi preponderante nos territórios com
visitas técnicas realizadas pelas equipes estaduais diretamente nas principais unidades básicas de saúde e nos pontos de atendimento
junto as equipes técnicas, as quais tiveram como objetivo macro assessorar quanto a correta alimentação do Sistema de Informações da
Atenção Básica, verificar inconsistências e apontar intervenções necessárias nos processos de trabalho para que os mesmos possam
implementar na sua área de atuação as medidas corretivas necessárias. Visando almejar o alcance dos objetivos foram utilizados recursos
complementares tais como: videoconferências, reuniões remotas e grupos de trabalho pelos aplicativos móveis.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

REPASSE FINANCEIRO FUNDO A FUNDO PACTUAÇÃO INTERGESTORES DA
ATENÇÃO BÁSICA.

85

(SESAU) - Atualização do
repasse de recursos
financeiros aos municípios.

2

ATENDIMENTO CONTÍNUO INTEGRAL À
FAMÍLIA E A COMUNIDADE.

85

(SESAU) - Visitas técnicas
realizadas in loco e reuniões
com os Municípios para
fortalecimento da Equipes de
Saúde da Família - ESF por
meio de videoconferência.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
(SESAU) - Embora com troca de gestores e técnicos nos municípios e a priorização ao enfrentamento da pandemia da COVID-19 o
indicador para o período obteve score de 74,58%, significando dizer que houve superação no nível de execução financeira em relação
exercício anterior com ampliação e o fortalecimento das ações de monitoramento e avaliação in loco nos 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

30,00
Total:

30,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
40,00

30,00

Análise da Meta Física:

345

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
75,00

Estado de Roraima
(SESAU) - A realização da meta física da assistência farmacêutica em termo efetivos embora regular foi imprescindível pois abrange um
grupo de atividades relacionadas com os medicamentos e materiais médico hospitalares destinados ao apoio de todas as demandas e
serviços de saúde do Estado, ou seja, a meta da ação em termos avaliativos representa o abastecimento de cada uma de suas etapas:
controle, conservação, controle de qualidade, segurança, e eficácia e dispensação de medicamentos, além de insumos hospitalares, que
envolve educação permanente de profissionais, do paciente e da comunidade quanto ao uso racional combatendo a automedicação e
fomentando uso racional cuja as ações são desenvolvidas pela Coordenadoria Geral de Assistência Farmacêutica - CGAF que tem como
desafio a manutenção da continuidade do serviço para atender no tempo-resposta adequado todas as unidades de saúde. Importante
ressaltar que em meio a pandemia da COVID-19 importa apontar a situação locorregional do Estado, diminuto mercado para os insumos
que demandam os mesmos produtos no mercado mundial e escala em quantidade suficiente para atração de fornecedores. unidade
abastecidas conforme relatório da CGAF: 1 - Abrigo do Idoso; 2 - Abrigo dos Imigrantes Venezuelanos; 3 - Abrigo Infantil; 4 - Ações de
Saúde Itinerantes; 5 - Cadeia Pública de Boa Vista; 6 - Cadeia Pública Feminina; 7 - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - III Jardim Floresta; 8 - Centro de Atenção Psicossocial - III - Centro; 9 - Centro de Diagnóstico Por Imagens - CCDI; 10 - Centro de
Especialidades Odontológicas - CEO; 11 - Centro de Referência de Saúde da Mulher - CRSM; 12 - Centro de Testagem e Aconselhamento
- CTA; 13 - Centro Especializado em Reabilitação - CER -II; 14 - Centro Sócio Educativo - CSE; 15 - Clínica Especializada Coronel Mota CECM; 16 - Distrito Sanitário Indígena do Leste - DSEI LESTE; 17 - Distrito Sanitário Yanomami - DSEI YANO; 18 - Hemocentro de
Roraima - HEMORAIMA; 19 - Hospital das Clínicas - Dr. Wilson Franco; 20 - Hospital Geral de Roraima - HGR; 21 - Hospital Materno
Infantil Nossa Senhora de Nazaré - HMINSN; 22 - Instituto Médico Legal - IML; 23 - Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN; 24 Laboratório de Patologia do Estado de Roraima - LAPERR; 25 - Núcleo de Reabilitação Física - NERF ; 26 - Operação Acolhida; 27 Penitenciária Agrícola de Monte Cristo - PAMC; 28 - Pronto Atendimento Cosme e Silva - PACS; 29 - Reeducandos Hospitalizados; 30 Serviço Médico de Atendimento de Urgência - SAMU; 31 - Unidade de Alta Complexidade em Oncologia - UNACON. Consulta pública a
base nacional do Ministério da Saúde; via Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS), referente aos dados repassados pelo Ente
estadual, reportam que a assistência farmacêutica deu suporte para o registro de 822.728 procedimentos medicamentosos em diversos
princípios ativos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, os quais podemos citar: 060440 Medicamentos para
tratamento da hipercalemia e hiperfosfatemia (200.285); 060423 Diazepinas, oxazepinas e tiazepinas (185.351); 060432
Imunossupressores seletivos (107.766); 060434 Inibidores da calcineurina (80.640) e etc.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

REPASSE FINANCEIRO FUNDO A FUNDO PACTUAÇÃO INTERGESTORES DA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.

90

(SESAU) - Realização de
aporte financeiro por meio de
transferência fundo a fundo.

2

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES.

75

(SESAU) - Dispensação de
insumos e medicamentos para
40 unidades de saúde.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
(SESAU) - A dinâmica revelada pelo indicador denota melhora considerável para todos os procedimentos de saúde, significando dizer que
quanto aos recursos orçados e previstos observou-se superação quanto a execução do exercício anterior atingindo o nível de 94,15%. A
efetividade tem relevância uma vez que tem relação com os materiais, insumos e medicamentos altamente essenciais empregados aos
serviços de saúde, embora quanto ao tempo-resposta ainda se observe um desafio para atender as demandas sem que haja, mesmo que
pontuais, interrupções sazonais. A Coordenação Geral de Assistência Farmacêutica - CGAF, nesse contexto é receptora das demandas e
com pessoal multiprofissional que incluí farmacêuticos em seu setor tem como meta a busca contínua para priorizar a aquisição de
medicamentos básicos, hospitalares, quimioterápicos e excepcionais de alto custo, além de insumos estratégicos para hospitais de
referência por ser um componente importante para a continuidade de serviços da rede pública de saúde. Portanto, mesmo considerando a
situação locorregional do estado, e o cenário da pandemia pela COVID-19, recomenda-se a manutenção de antever licitações mais
abrangentes com observância aos produtos adquiridos com a consequente prioridade no quesito controle na unidade de saúde o que incluí
não só a sua recepção e segurança na central da assistência farmacêutica e na sua automática dispensação, como também quantidade,
essencialidade e imprescindibilidade com tempo-resposta oportuno as necessidades hospitalares do Estado tudo com objetivo de mitigar
eventual escassez que venha a comprometer os procedimentos da atividade finalística da assistência.
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

4,00
Total:

4,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
7,00

4,00

Análise da Meta Física:

346

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
57,14

Estado de Roraima
(SESAU) - A meta física obteve seu score de efetividade alcançada tendo em vista a as seguintes obras de infraestrutura: Reforma do
Bloco B (HGR); Reforma do Bloco D (HGR); Reforma da Ala da Azaleias (HMI); Reforma do Telhado do Hemocentro; Reforma da Unidade
de Saúde do Bonfim (Em andamento 38,14%); Reforma da Unidade de Mucajaí (Em andamento 6,78%), Reforma da Unidade de
Pacaraima (Em andamento - Ordem de Serviço Autorizada). Importante ressaltar que para além dos desafios e prioridades impostos pela
COVID-19, as demandas para a implementação das ações de infraestrutura em saúde devem atender aos pré-requisitos referente as
normas de segurança, fluxo interno dos serviços, bem como a articulação necessária para sua entrega entre SEINF e SESAU; sendo no
que couber a cada parte conforme legislação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE.

57

(SESAU) - Reforma do Bloco
B (HGR); Reforma do Bloco D
(HGR); Reforma da Ala da
Azaleias (HMI); Reforma do
Telhado do Hemocentro;
Reforma da Unidade de
Saúde do Bonfim (Em
andamento 38,14%); Reforma
da Unidade de Mucajaí (Em
andamento 6,78%), Reforma
da Unidade de Pacaraima (Em
andamento - Ordem de
Serviço Autorizada).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
(SESAU) - A execução obteve seu score de efetividade tendo em vista a as seguintes obras de infraestrutura: Reforma do Bloco B (HGR);
Reforma do Bloco D (HGR); Reforma da Ala da Azaleias (HMI); Reforma do Telhado do Hemocentro; Reforma da Unidade de Saúde do
Bonfim (Em andamento 38,14%); Reforma da Unidade de Mucajaí (Em andamento 6,78%), Reforma da Unidade de Pacaraima (Em
andamento - Ordem de Serviço Autorizada). Importante ressaltar que para além dos desafios e prioridades impostos pela COVID-19, as
demandas para a implementação das ações de infraestrutura em saúde devem atender aos pré-requisitos referente as normas de
segurança, fluxo interno dos serviços, bem como a articulação necessária para sua entrega entre SEINF e SESAU; sendo no que couber a
cada parte conforme legislação.
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

3,00
Total:

3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
4,00

3,00

Análise da Meta Física:

347

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
75,00

Estado de Roraima
(SESAU) - A meta física desta ação obteve score de 75% em relação a meta prevista, segue como princípio norteador o
acompanhamento da operacionalização dos serviços com monitoramento da execução pela Coordenação Geral de Urgência e
Emergência - CGUE em consonância com serviços da Coordenação de Atenção Especializada - CGAE nas Unidades de Saúde,
contempla procedimentos de média e alta complexidade cuja extensão envolve desde a solicitação via SAMU 192, finalizando o processo
de trabalho com a realização de procedimentos com a segurança necessária para manutenção da vida em situações específicas com risco
iminente de morte. De prioridade extrema, costa com classificação de risco identificável para os usuários nas Unidades de Saúde, as quais
são nas cores: verde, azul, laranja e vermelho, conforme nível de gravidade, significando do ponto de vista efetivo, o atendimento tanto no
Pronto Socorro quando por demanda espontânea ou em decorrência de demandas acionadas pelo atendimento no SAMU 192. Caso
necessário, efetua-se o traslado até a porta de entrada da Unidade Hospitalar que neste caso é complementado pelo acolhimento
especializado na porta de entrada nos hospitais de referencia (HMI, HGR, HCM e HEMOCENTRO). Para além das demandas específicas
do cenário da pandemia da COVID-19, outras incluem Boa Vista (Capital) e demais Municípios do interior. 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.
Nesse sentido, consulta pública a base nacional do Ministério da Saúde; via Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS), referente
aos dados repassados pelo Ente estadual, reportam os seguintes grupos de procedimentos realizados para o período: Procedimentos
Clínicos (26.993); Procedimentos Cirúrgicos (7.609). No que tange a classificação referente ao caráter de atendimento observam-se os
seguintes registros: Urgência (31.769); Eletivas (2.848). Considerando a sua estratificação quanto aos seus subgrupos de procedimentos
podemos destacar: 0303 Tratamentos clínicos - outras especialidades (16.365); 0310 Parto e nascimento (6.836); 0411 Cirurgia obstétrica
(4.411); 0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos (2.616); 0408 Cirurgia do sistema osteomuscular (1.037); 0415 Outras
cirurgias (590); 0304 Tratamento em oncologia (468); 0409 Cirurgia do aparelho geniturinário (387); 0305 Tratamento em nefrologia (348);
0412 Cirurgia torácica (173); 0416 Cirurgia em oncologia (71); 0410 Cirurgia de mama (30); 0406 Cirurgia do aparelho circulatório (29).

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

REPASSE FINANCEIRO FUNDO A FUNDO PACTUAÇÃO INTERGESTORES DO SAMU.

90

(SESAU) - Realização de
aporte financeiro por meio de
transferência fundo a fundo.

2

IMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS
HOSPITALARES DA REDE DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SUS.

90

(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) - Em termos de execução orçamentária e financeira, observa-se a relevância e prioridade da atividade para a gestão do sistema
de saúde estadual com 92,77% de execução. As ações de média e alta complexidade no âmbito da Rede de Urgência e Emergência, se
enquadram dentre uma das maiores necessidades de porte de recursos, 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
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Região de Planejamento

Meta

Estado

3,00
Total:

3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
4,00

3,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
75,00

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. Destacamos conforme
relatório da CGRAC os principais serviços complementares da rede privada credenciada ao SUS registrados no período: Ressonância
Magnética (1.357); Tomografia e Cintilografia (5.500); Mamografia e Densitometria (1.358); Biopsia (2.009); Densitometria Óssea (1.022);
Teste Ergométrico e Holter (667); Hemodiálise (27.704); Exames Laboratoriais (148.610).

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COM A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
COMPLEMENTARES CREDENCIADOS NO
SUS.

90

(SESAU) - Aporte de serviços
ao SUS por meio da
contratação de credenciados
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
81,80% 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 contribuindo para a manutenção. As ações de média e alta complexidade no âmbito dos serviços privados
complementares credenciados ao SUS, onde houver necessidade, se enquadra dentre uma das maiores necessidades de porte de
recursos sejam eles remanejados de outros programas ou por excesso de arrecadação, complementando o ciclo da atenção integral à
saúde ofertando atendimento de forma contínua, segura com rapidez e eficiência necessária sendo pressuposto fundamental para os
procedimentos prestados diretamente ao cidadão.

Ação:
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

3,00
Total:

3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
7,00

3,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
42,86

Análise da Meta Física:
(SESAU) - A meta física obteve seu score de efetividade alcançada tendo em vista a as seguintes obras de infraestrutura: Ampliação do
Grande Trauma (HGR); Ampliação do Setor de UTI Neonatal (HMI); Ampliação do Hemocentro (Em andamento 52,64%). Importante
ressaltar que para além dos desafios e prioridades impostos pela COVID-19, as demandas para a implementação das ações de
infraestrutura em saúde devem atender aos pré-requisitos referente as normas de segurança, fluxo interno dos serviços, bem como a
articulação necessária para sua entrega entre SEINF e SESAU; sendo no que couber a cada parte conforme legislação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
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CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE.

40

(SESAU) - Ampliação do
Grande Trauma (HGR);
Ampliação do Setor de UTI
Neonatal (HMI); Ampliação do
Hemocentro (Em andamento
52,64%)

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
(SESAU) - A execução obteve seu score de efetividade alcançada tendo em vista a as seguintes obras de infraestrutura: Ampliação do
Grande Trauma (HGR); Ampliação do Setor de UTI Neonatal (HMI); Ampliação do Hemocentro (Em andamento 52,64%). Importante
ressaltar que para além dos desafios e prioridades impostos pela COVID-19, as demandas para a implementação das ações de
infraestrutura em saúde devem atender aos pré-requisitos referente as normas de segurança, fluxo interno dos serviços, bem como a
articulação necessária para sua entrega entre SEINF e SESAU; sendo no que couber a cada parte conforme legislação.
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

11,00
Total:

11,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
13,00

11,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
84,62

Análise da Meta Física:
(SESAU) A meta física obteve seu score de efetividade alcançada tendo em vista as seguintes unidades aparelhadas: Hospital Geral de
Roraima (Tomógrafo); Hospital das Clínicas (Tomógrafo); Hospital de Rorainópolis (Tomógrafo) Maternidade de Rorainópolis (camas,
biongos e etc..), Pronto Socorro do HGR, Centro de Referência de Saúde da Mulher (Mamógrafo), Hemocentro, HGR (Usina de Oxigênio ¿
doação); 21 câmaras frigoríferas para o armazenamento de vacinas, unidades equipadas: o Núcleo Estadual do Programa Nacional de
Imunização (NEPNI) e mais 6 unidades nos municípios (Alto Alegre; Caracaraí; Normandia; Uiramutã e Rorainópolis).

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

APARELHAR UNIDADES DE SAÚDE.

45

(SESAU) - Hospital Geral de
Roraima (Tomógrafo);
Hospital das Clínicas
(Tomógrafo); Hospital de
Rorainópolis (Tomógrafo)
Maternidade de Rorainópolis
(camas, biongos e etc..),
Pronto Socorro do HGR,
Centro de Referência de
Saúde da Mulher
(Mamógrafo), Hemocentro,
HGR (Usina de Oxigênio ¿
doação); 21 câmaras
frigoríferas para o
armazenamento de vacinas,
unidades equipadas: o Núcleo
Estadual do Programa
Nacional de Imunização
(NEPNI) e mais 6 unidades
nos municípios (Alto Alegre;
Caracaraí; Normandia;
Uiramutã e Rorainópolis).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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(SESAU) A execução obteve seu score de efetividade alcançada tendo em vista as seguintes unidades aparelhadas: Hospital Geral de
Roraima (Tomógrafo); Hospital das Clínicas (Tomógrafo); Hospital de Rorainópolis (Tomógrafo) Maternidade de Rorainópolis (camas,
biongos e etc..), Pronto Socorro do HGR, Centro de Referência de Saúde da Mulher (Mamógrafo), Hemocentro, HGR (Usina de Oxigênio ¿
doação); 21 câmaras frigoríferas para o armazenamento de vacinas, unidades equipadas: o Núcleo Estadual do Programa Nacional de
Imunização (NEPNI) e mais 6 unidades nos municípios (Alto Alegre; Caracaraí; Normandia; Uiramutã e Rorainópolis).
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

3,00
Total:

3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
5,00

3,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
60,00

Análise da Meta Física:
(SESAU) A meta física obteve seu score de efetividade alcançada tendo em vista a entrega da Maternidade de Rorainópolis, Centro de
Especialidades Médicas de Rorainópolis (CEM); e etapa conclusiva do Bloco E (HGR). Importante ressaltar que para além dos desafios e
prioridades impostos pela COVID-19, as demandas para a implementação das ações de infraestrutura em saúde devem atender aos prérequisitos referente as normas de segurança, fluxo interno dos serviços, bem como a articulação necessária para sua entrega entre SEINF
e SESAU; sendo no que couber a cada parte conforme legislação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

CONSTRUIR UNIDADES DE SAÚDE.

74

(SESAU) - Entrega da
Maternidade de Rorainópolis,
Centro de Especialidades
Médicas de Rorainópolis
(CEM); e etapa conclusiva do
Bloco E (HGR).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
(SESAU) A execução obteve score 74,98% de efetividade alcançada tendo em vista a entrega da Maternidade de Rorainópolis, Centro de
Especialidades Médicas de Rorainópolis (CEM); e etapa conclusiva do Bloco E (HGR). Importante ressaltar que para além dos desafios e
prioridades impostos pela COVID-19, as demandas para a implementação das ações de infraestrutura em saúde devem atender aos prérequisitos referente as normas de segurança, fluxo interno dos serviços, bem como a articulação necessária para sua entrega entre SEINF
e SESAU; sendo no que couber a cada parte conforme legislação.
Ação:

3558-Ação de Enfrentamento Emergêncial Decorrente do Coronavírus
(COVID-19)
Projeto
20601-Fundo Estadual de Saúde
Grupo de Procedimentos
Unidade

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

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

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

Estado de Roraima
(SESAU) - Ação de enfrentamento emergencial decorrente da pandemia mundial do novo coronavírus (COVID-19).

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE
ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL
DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID19)

86

(SESAU) - Testagem e
massa, insumos,
medicamentos e profissionais
para atuar nas unidades de
saúde.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
(SESAU) - Execução de 86,61% referente ao enfrentamento emergencial decorrente da pandemia mundial do novo coronavírus (COVID19).
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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
2021

Anual

Percentual

80

87

87

Apurado
2021

88,00

Data Apuração

31/12/2021

Fórmula: Número
de Alunos da
Rede Estadual de
Ensino Educação Básica
Aprovados/Númer
o de Alunos Rede
da Estadual de
Ensino Educação Básica
Matriculados x
100.
Fonte: Censo
Escolar 2018 SEED

Análise de Indicadores do Programa:
Fórmula de apuração do Indicadores: Número de Alunos da Rede Estadual de Ensino - Educação Básica Aprovados/Número de Alunos
Rede da Estadual de Ensino - Educação Básica Matriculados x 100; = Taxa de Escolarizados = 88,23; Data de Apuração 31/12/2021.
O indicador apresentado quando da avaliação deste programa tem como base o índice de efetivação de matriculas na Rede Estadual de
Ensino na Educação Básica para ano letivo 2021, PORTARIA Nº 1.031, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021 que divulga os resultados finais
do Censo Escolar da Educação Básica de 2021, na -Seção 1, DOU Nº 239, terça-feira, 21 de dezembro de 2021, e o apurado em relação
aos alunos matriculados e aprovados no ano letivo de 2020. Índice apurado tem como base o número de alunos aprovados Rede Estadual
de Ensino na Educação Básica em 2020. CENSO ESCOLAR 2020 Portaria nº. 1.081, de 29 de dezembro de 2020.
Diante do indicador apresentado vale ressaltar que a taxa de rendimento escolar é o fator primordial para reavaliação e
redimensionamento das estratégias de aproveitamento do ensino aprendizado e são os reflexo de execução das ações e desempenho do
Programa. Para apresentação dos indicadores Educacional de 2021, foram efetivadas 77.313 matriculas para atender alunos na matrícula
inicial no Ensino Fundamental e Ensino Médio (incluindo o médio integrado), no Ensino Regular e na Educação de Jovens e Adultos
presencial Fundamental e Médio (incluindo a EJA integrada à educação profissional) da rede estadual, urbanas e rurais em tempo parcial e
integral, distribuídas em 374 unidades educacionais da Rede Estadual de ensino da Educação Básica. Portanto os indicadores aqui
apresentados refletem aos atendimentos pedagógicos tendo como base reformulação ou permanecia das políticas adotadas para 2021.
Fonte: Censo da Educação Básica 2021/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.
-Estabelecer política dos procedimentos de aquisição de materiais e estabelecer metodologia eficaz na execução dos serviços para melhor
atender o objetivo do Programa.
-Adquirir equipamentos para atender as necessidades básicas do Programa

Análise da Execução Financeira:
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O valor empenhado de R$ 722.575.404,73 PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA, valor de R$ 797.709.469,00) quando do
planejamento apresenta índice de 90,58%
considerado Ótimo, porem a EXECUÇÃO COFD (Dotação Final após Créditos (Empenhado em relação a Dotação Final - Valor
Contigenciado)) - Valor no valor de R$ 1.135.349.530,42) apresenta índice regular de 63,64% com relação ao valor liquidado e pago de
R$ 695.681.009,20, se justifica pela necessidade de remanejamento dos recursos não programado no Plano Anual de Trabalho, por
redimensionamento através de procedimentos de anulação e Suplementação visando atender aos Objetivos administrativos de acordo
com as demandas, locados nas Fonte de Recursos e Natureza de Despesas prevista na dotação inicial elaborados de acordo orientação
do Manual Técnico de Orçamento Público e as demandas setorial desta Secretaria, com referência a dotação orçamentária inicial-Teto
orçamentário PAT e aqueles suplementados anulados no exercício conforme atos administrativos do Poder Executivo no uso das
atribuições que lhe confere o art. 62, inciso III, da Constituição Estadual, Lei nº 1.451, de 18 de janeiro de 2021, Abre ao Orçamento Fiscal,
Crédito Especial, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente para atender a UO-17101 e UO 17601, através de
processos de: INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECAD.DE RECURSOS DO TESOURO E
DIRETAM.ARRECAD, INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS CELEBRADOS NA ESFERA
INTERGOVERNAMENTAL, INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO
BALANÇO PATRIMONIAL, Suplementação de recursos por REMANEJAMENTO ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE
GRUPOS E ENTRE REGIÕES e anulações por REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE
GRUPOS E ENTRE REGIÕES, conforme diretrizes estabelecidas no QDD/PAT/LOA/LDO 2021 inicial para utilização dos recursos
orçamentários e extra orçamentários oriundo de convênios Destinado a Secretaria de Estado da Educação e Desporto -SEED no exercício
de 2021. Assim evidenciados nas PAOEs 2194, 2195, 2202, 2203, 2205, 2322, 2323, 2359, 2364, 2452, 2453, 2490, 2491, 2492, 2493,
3318, 3319, 3476, 3481, 3483, 3489, 3490, 3492,4111, 4211, 4311, 4411,
4441, 4444, 4445 e 4448 fontes de recurso 100, 101, 102,
104, 108, 134, 145, 174, 300, 301, 304, 308, 345,374.

Avaliação dos resultados:
Considerando que os anos de 2020 e 2021 foram marcados pela pandemia causadas pelo Vírus SARS-CoV-2 "Coronavírus ou Covid-19".
Em razão da situação de calamidade referente a pandemia COVID19, o Governo de Roraima igualmente aos demais Estados da
Federação, seguindo orientações da Organização Mundial de Saúde - OMS, editou medidas Preventivas de orientação para contenção e
combate ao SARS-CoV-2. No âmbito da Rede Estadual de Ensino Normas legais para o enfrentamento da situação pandêmica editou o
Decreto Nº 28.578/2020 e Decreto Nº 28.635 - E/2020, que suspendeu as aulas presenciais, no âmbito da rede Estadual de educação
atendida pela Secretaria de Estado da Educação e Desporto-SEED a partir do mês de março de 2020. Além disso, o Conselho Estadual
de Educação de Roraima - CEE/RR publicou o Parecer CEE/RR Nº 29/2020, Parecer CEE/RR Nº 11/2021 e Parecer CEE/RR Nº 51/2021
dirimindo orientações para que a condução das aulas não presenciais durante este período as orientações do CEE/RR, os quais trouxeram
a possibilidade de flexibilizar os dias letivos, carga horária das aulas e, bem com a possibilidade de flexibilizar a carga horária com
aproveitamento de atividades presenciais e não presenciais.
Desta forma o Programa finalístico de Desenvolvimento da Educação Básica que tem como objetivos Desenvolver e fortalecer o ensino
com condições de qualidade nos diversos níveis e modalidades, visa desenvolver e fortalecer o ensino da Rede Pública Estadual, com
condições de qualidade nos diversos níveis, modalidades e etapas de ensino da Educação Básica, o alcance dos objetivos que atendem
os interesses do publico alvo e as metas estabelecidas no Plano Estadual de Educação ¿ PEE, o Programa estabeleceu Políticas
voltadas para os alunos matriculados na Rede Pública Estadual da Educação Básica, portando o índice apresentado do ponto de vista do
planejamento é considerado Ótimo. Para alcance dos objetivos proposto nas metas do Programa a equipe Técnica Administrativa da
SEED fez o gerenciamento de vários procedimentos administrativos para manutenção predial, segurança, aquisição de bens e serviços e
demais procedimentos de anulação remanejamento e suplementação de recursos do programadas para atender outras atividades das
ações orçamentarias e financeiras da Secretaria para Contratação de serviços de Mão de Obra terceirizadas nas aéreas de Limpeza,
conservação e vigilância; Transporte Escolar zona Rural; Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e merenda escolar
alimentação perecíveis e não perecíveis; aquisição mobiliário para sala de aula; processo seletivo para Contratação de Professor de sala
de aula e cadastro de reserva. No Processo pedagógico foram realizadas várias ações dentre elas podemos citar reuniões de alinhamento
didático; seminários; fóruns; visitas técnicas de acompanhamento pedagógico e de gestão e ações para cumprimento do calendário
escolar. 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 2021. A equipe da SEED atendeu ao longo do exercício 77.313 alunos
matriculados na rede Estadual de ensino da Educação Básica, assim distribuídos por Etapas/Modalidade de Ensino 31.752 alunos no
Ensino Fundamental, 12.927 alunos Ensino Fundamental-Indígena, 20.604 alunos no Ensino Médio, 2.818 alunos no Ensino MédioIndígena, 7.449 alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos-EJA e 1.763 alunos matriculados na Educação Especial. A
estrutura física da Secretaria de Estado da Educação e Desporto e composta de Centros regionais, unidades administrativas de apoio
pedagógico e Unidades Escolares localizadas nas sede dos 15 municípios, Áreas Indígenas, Vilas, assentamentos e zona rural do
Estado, consta atualmente com 374 escolas, sendo 254 unidades para tender as comunidades Indígenas, 81 na área Urbana e 39
unidades escolar na Zona Rural. Diante do exposto a efetividade e o resultado do Programa foi alcançado levando em consideração as
condições estruturais e financeiras disponibilizadas para gerenciar o sistema educacional da Rede Pública Estadual de Ensino da
Educação Básica, desta forma, algumas ações foram executadas de acordo com o alinhamento dos recursos orçamentários e financeiros
destinado para as ações de investimento tais como construções e ampliações na rede física da Educação, aquisição de Mobiliário para
sala de aula, Computadores e Veículos para o Transporte Escolar Rural. Contudo, mesmo com a escassez de recursos e a rotatividades
de Gestão o programa alcançou nível satisfatório quando da execução geral das ações e efetivou o cumprimento da meta propostas e
delineadas para o exercício de 2021 voltadas para atender o Programa Desenvolvimento da Educação Básica da Rede Estadual de
Ensino.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Administrativas

Falta de Pessoal

Administrativas

Falta de Pessoal com qualificação administrativa

Ambientais

Local Insalubre

Tecnológicas

Internet muito lenta

Tecnológicas

Falta de equipamentos

Tecnológicas

Equipamentos Obsoletos

Administrativas

Dificuldade de definição no planejamento e definição orçamentaria

Judiciais

Mandato judiciais em licitações

Tecnológicas

Falta de estrutura de rede lógica

Licitatórias

Entraves judiciais

Orçamentárias

Falta de dotação orçamentaria

Outras

Falta de aquisição de materiais de consumo
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Estado de Roraima

Participação Social:
Sim:
- Sistema de Ouvidoria
- Sistema Fala.Br e acesso a Informação
- Sistema de Ouvidoria OGE/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

31.752,00
Total:

31.752,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
32.890,00

31.752,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
96,54

Análise da Meta Física:
A Meta Física Prevista para esta ação exercício 2021 tem como base as matriculas inicial da rede pública Estadual de Ensino na
modalidade do Ensino Fundamental anos iniciais e finais o apuradas pelo "CENSO ESCOLAR, Portaria nº 2.219 de 27/12/2019", fator
utilizado para estabelecer as metas de revisão do PPA2020-2023. Em 2021 ficou estabelecida como Meta Física efetivar matrícula para
o publico alvo de 32.890 alunos na rede pública Estadual de Ensino na etapa do Ensino Fundamental. Com apuração dos dados CENSO
ESCOLAR 2021, PORT. N.º 1.031, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021 MATRÍCULA INICIAL 2021 - REDE ESTADUAL, foram matriculados
na Rede Pública Estadual da Educação Básica nas escolas de Ensino Fundamental anos inicias e finais da zona urbana, rural e
assentamento um total de 31.752,00 alunos, o que representa um ótimo resultado com percentual de 96,54% em relação a meta
prevista, tal resultado se justifica quando da apresentação do indicativo da meta da ação prevista na elaboração do PPA/PAT e da
construção dos objetivos da ação para o exercício, onde a meta prevista e apurada pode ser acrescida ou diminuída, após a publicação
do último "Censo Escolar de referencia " dependendo da demanda. Diante do apurado conclui que a demanda foi menor do que a oferta de
vagas estabelecidas Pela Secretaria de Estado da Educação e Desporto - SEED para atender os objetivos desta ação.

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

70

Pgto de despesas com:
Aquisição de Material de
consumo-expediente, EPIs,
Limpeza e artigos de higiene,
copa e cozinha, material de
manutenção de bens e
imóveis, gênero alimentícios
consumo imediato; serviços
de mão-de-obra terceirizados;
locação de equipamentos,
despesas fixas Agua e Luz;
taxas impostos indenizações e
restituições; aquisição de
gêneros alimentícios
alimentação alimentação
escolar; aquisição de
materiais permanentes:
veículos, aparelhos e
utensílios domésticos
maquinas e imobiliário em
geral.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
355

Estado de Roraima
O valor empenhado de R$ 101.802.465,34 PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA, valor de R$ 77.465.862,00) quando do
planejamento apresenta índice de 131,42% considerado regular, porem a EXECUÇÃO COFD, %COFD f(Empenhado em relação a
Dotação Final - Valor no valor de R$ 135.543.985,11) apresenta índice regular de 75,11% com relação ao valor liquidado de R$
94.412.390,84, se justifica pela necessidade de remanejamento dos recursos não programado no Plano Anual de Trabalho, por
redimensionamento através de procedimentos de anulação e Suplementação visando atender aos Objetivos administrativos de acordo
com as demandas, locados nas Fonte de Recursos e Natureza de Despesas prevista na dotação inicial elaborados de acordo orientação
do Manual Técnico de Orçamento Público e as demandas setorial desta Secretaria, com referência a dotação orçamentária inicial-Teto
orçamentário PAT e aqueles suplementados anulados no exercício conforme atos administrativos do Poder Executivo no uso das
atribuições que lhe confere o art. 62, inciso III, da Constituição Estadual, Lei nº 1.451, de 18 de janeiro de 2021, Abre ao Orçamento Fiscal,
Crédito Especial, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente para atender a UO-17101, através de processos de:
INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECAD.DE RECURSOS DO TESOURO E
DIRETAM.ARRECAD, INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS CELEBRADOS NA ESFERA
INTERGOVERNAMENTAL, INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO
BALANÇO PATRIMONIAL, Suplementação de recursos por REMANEJAMENTO ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE
GRUPOS E ENTRE REGIÕES e anulações por REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE
GRUPOS E ENTRE REGIÕES, conforme diretrizes estabelecidas no QDD/PAT/LOA/LDO 2021 inicial para utilização dos recursos
orçamentários e extra orçamentários oriundo de convênios Destinado a Secretaria de Estado da Educação e Desporto -SEED no exercício
de 2021.
Fonte: LEI Nº 1.451 DE 18 DE JANEIRO DE 2021.
"Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado para o Exercício Financeiro de 2021."
DECRETO N° 29.841-E, DE 26 DE JANEIRO DE 2021
Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa ¿ QDD, para o exercício financeiro de 2021, e dá outras providências
Ação:
Tipo de Ação:

2195-Gestão da Política Educacional
Atividade

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

18.956,00
Total:

18.956,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
18.872,00

18.956,00

Análise da Meta Física:

356

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,45

Estado de Roraima
A meta Física aqui prevista para atender 18.872 alunos da rede pública da educação Básica no ensino Médio, de acordo com as
informações oferecidas e publicadas "Censo Escolar 2021", o desempenho da ação apresenta índice apurado de 100,45%, na qual
atendeu cerca 18.956,00 com os diversos Projetos e Ações tais como: Divulgação, mobilização e acompanhamento da Olímpiada
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas-OBMEP e avaliações da 1ª Fase, e Olimpíada da Língua Portuguesa - OLP, Divulgação,
mobilização e acompanhamento de Oficinas para Professores da disciplina Língua Portuguesa, Divulgação, mobilização e
acompanhamento do Programa Parlamento Jovem Brasileiro-PJB em 100% das Escolas de Ensino Médio, Divulgação, mobilização e
acompanhamento do Programa Jovem Senador ¿JS nas Escolas de Ensino Médio, Divulgação , mobilização e acompanhamento do
Programa Jovens Embaixadores -PJE, para 100 % dos alunos do Ensino Médio nas Escolas de Ensino Médio Reunião com os
Coordenadores Municipais do Programa Bolsa Família, Reunião com os Gestores das Escolas que possuem alunos beneficiários do
Programa Bolsa Família Reunião com a Coordenadora Pedagógica e os Assessores do Programa Estadual Caminhada Literária para
Alinhamento das estratégias para o ano de 2021, I Workshop de Leitura e Escrita do Estado de Roraima, Projeto Biblioteca Itinerante,
Elaboração e divulgação do Caderno Digital de Orientações para Implementação das Atividades Não Presenciais Sala de Leitura e
Biblioteca. Planejamento e elaboração do Circuito de Lives Temáticas: Troca de Experiências em Tempo de Pandemia, Monitoramento e
execução do Projeto Bandas e Fanfarras Escolares nas escolas da capital e do Interior, Planejamento e desenvolvimento do cursos em
parceria pelo CEFORR/DEPE para os regentes das Bandas e Fanfarras Escolares. -Execução do Curso Básico para Regentes de Banda
Marcial 2021, Planejamento, Organização e efetivação do Concerto Natalino, Divulgação das inscrições nas redes sociais (WhatsApp, face
book, Instagram e e-mail) da SEED-RR do Prêmio Estadual de Gestão Escolar Professora Maria Odete Calheiros Pena e Planejamento da
Cerimônia de Premiação e Divulgação das escolas classificadas em 1º,2º e 3º lugares-Evento de premiação, Realização de Web
conferência para orientação da elaboração do Relatório para concorrer ao prêmio Constituição do Comitê Estadual de Avaliação e
avaliação das inscrições pelo Comitê, Orientação e acompanhamento e execução através de para auxiliar 100% dos Gestores das Escolas
selecionadas para o programa Educação e Família e envio do Plano de Ação, para o MEC/FNDE, Proporcionar a 100% das escolas
neste momento de pandemia do Coronavírus, a reflexão sobre a importância da água no nosso cotidiano, não só no âmbito ambiental,
mas no que diz respeito ao seu papel social e sanitário através da Semana da água: Live sobre a sustentabilidade da água Proporcionar a
100% das escolas estaduais a participação em palestras da Semana do meio ambiente: Live que favoreçam a reflexão sobre a importância
sobre e cuidado com o meio ambiente. Alusão ao dia Amazônia (05/09) e da Árvore (21/09), distribuição de mudas na comunidade do
entorno das escolas, Mostra de ações ambientais desenvolvidas nas escolas. Wokshop: experiências em Educação Ambiental das
escolas, Elaboração e efetivação Caderno digital de Atividades em Educação Ambiental e Temáticas com objetivo lançamento mensal de
cadernos temáticos digitais que possam auxiliar sua abordagem no contexto da sala de aula, Palestras nas escolas com parceiros Receita
Federal, Controladoria Geral da União, Orientação em 100% das escolas para a constituição dos conselhos escolares e monitorar os
prazos de vigência, Monitoramento em 100% das escolas Associação de Pais e Mestres ¿ APMs que estão inadimplentes para orientação,
verificação se os documentos estão na escola, sanar dúvidas, orientar para o uso dos recursos, Oficinas Temáticas e encontros
pedagógicos nas escolas, com O objetivo é orientar a abordagem dos temas contemporâneos transversais no contexto dos conteúdos
desenvolvidos pelas disciplinas do currículo na sala de aula. PDDE. Orientar 100% das escolas no processo de adesão e planejamento de
ações que serão contempladas pelos recursos dos programas do MEC/FNDE no programa PDDE Campo, Água e esgotamento sanitário,
PDDE. Orientar 100% das escolas no processo de adesão e planejamento de ações que serão contempladas pelos recursos dos
programas do MEC/FNDE no programa PDDE Emergencial. Circuito de Live: Troca de experiências em práticas exitosas com temas
transversais em tempos de pandemia. Proporcionar a 100% das escolas a troca de experiências de trabalhos/ações com temáticas
transversais que desenvolveram durante o período de aulas remotas e Participação na ação CAER nos Rios. Parceria entre SEED/Escolas
e CAER e outras ações administrativas para desempenho das Politicas Educacionais de Secretaria de Estado da Educação e Desporto SEED.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Desenvolver Ações de manuntenção e
desenvolvimento dos setores vinculados a
SEED

70

Pagamento de Diárias;
Aquisição de materiais EPI;
Pgato de Anuidade do
Consed; Pgto de Despesas
Exercícios anteriores.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:

357

Estado de Roraima
O valor empenhado de R$ 276.651,29 referente ao PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA, valor de R$ 463.000,00) quando
do planejamento apresenta índice deficiente de 59,75% considerado regular, porem a EXECUÇÃO COFD(Empenhado em relação a
Dotação Final - Valor no valor de R$ 862.341,09) que também apresenta índice deficiente de 32,08% com relação ao valor liquidado de
R$ 276.651,29, se justifica pela necessidade de remanejamento dos recursos não programado no Plano Anual de Trabalho, por
redimensionamento através de procedimentos de anulação e Suplementação visando atender aos Objetivos administrativos de acordo
com as demandas, locados nas Fonte de Recursos e Natureza de Despesas prevista na dotação inicial elaborados de acordo orientação
do Manual Técnico de Orçamento Público e as demandas setorial desta Secretaria, com referência a dotação orçamentária inicial-Teto
orçamentário PAT e aqueles suplementados anulados no exercício conforme atos administrativos do Poder Executivo no uso das
atribuições que lhe confere o art. 62, inciso III, da Constituição Estadual, Lei nº 1.451, de 18 de janeiro de 2021, Abre ao Orçamento Fiscal,
Crédito Especial, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente para atender a UO-17101, através de processos de:
INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECAD.DE RECURSOS DO TESOURO E
DIRETAM.ARRECAD, INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS CELEBRADOS NA ESFERA
INTERGOVERNAMENTAL, INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO
BALANÇO PATRIMONIAL, Suplementação de recursos por REMANEJAMENTO ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE
GRUPOS E ENTRE REGIÕES e anulações por REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE
GRUPOS E ENTRE REGIÕES, conforme diretrizes estabelecidas no QDD/PAT/LOA/LDO 2021 inicial para utilização dos recursos
orçamentários e extra orçamentários oriundo de convênios Destinado a Secretaria de Estado da Educação e Desporto -SEED no exercício
de 2021.
REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Suplementação
no valor de r$ 202.000,00 na PAOE 2195, natureza da despesa 33.90.30 e 33.90.92, fonte 100. Para atender aos Processos nº
006696/19-26 - Aquisição de materiais para manutenção/substituição de peças utilizadas nos instrumentos musicais para atender ao
Projeto bandas e fanfarras nas Escolas da Capital e Interior e Processo nº 003316/20-80 - Pagamento de despesas referentes às
anuidades remanescentes junto ao Conselho Nacional de Secretários de Educação - CONSED, referentes aos exercícios de 2016, 2017 e
2018.
INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL por
Suplementação no valor de r$ 392.349,82 na PAOE 2195, naturezas das despesas 33.90.33 e 33.90.39, fonte 308, referente aos recursos
oriundos da apuração do superávit financeiro do Termo de Compromisso 7609/2013 da conta corrente 7179-X.
"REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Anulação
100,00 na PAOE 2195, Natureza da Despesa 33.90.39, Fonte 145 para Suplementação PAOE 2194, 2202, 2322, 2323, 4111, 4311, 2359,
2452, 2364, 3318, Natureza da Despesa 33.90.30, 33.90.39, 33.90.47, 44.90.52 e 44.90.51, Fonte 145. Para atender ao Processo
03195/20-68 - Aquisição de equipamentos e utensílios de cozinha; Processo 00257/21-98 - Contratação de empresa especializada no
fornecimento de cargas de gás; Processo 00256/21-25 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de
veículos tipo Caminhão Baú; Processo 011005/16-08 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção
predial preventiva e corretiva de pintura; Processo 00463/21-80 - Aquisição de TOTEM (suporte para álcool em gel); Processo 00267/2141 - Eventual contratação de empresa para aquisição de quadros brancos; Processo 00457/21-87 Pagamento de taxas municipais
diversas; Contrapartida referente aos Termos de Compromissos 202000491-6; 202000493-6 e 2021000163-6 - Adquirir mobiliários de sala
de aula; Processo 02390/20-06 - Contratação de empresa para aquisição de condicionadores de Ar e Ventiladores Escolares, Termo de
Compromisso PAR nº 202002517-5 e Emenda Parlamentar nº 7124001/2019; Processo 00292/21-99 - Reforma da Escola Estadual Dom
Pedro II, localizada no município de Iracema, Termo de Compromisso PAR nº 202101573-1; Processo nº 03169/20-58 - Contratação de
empresa especializada ne elaboração de peças técnicas e gráficas; Reforma do Colégio Estadual Militarizado tenente João Azevedo Cruz,
município de Boa Vista/RR; Processo 00294/21-14 - Construção da Escola Estadual Cachoeirinha do Rio Branco e da Escola Estadual
Caicubi. Encaminho FIPLAN nº 355 em substituição ao FIPLAN nº 325, Conforme Ofício nº 1380/2021/GAB/SEED/RR.

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

20.604,00
Total:

20.604,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
16.718,00

20.604,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
123,24

Análise da Meta Física:
A Meta Física Prevista para esta ação exercício 2021 tem como base as matriculas inicial da rede pública Estadual de Ensino na
modalidade do Ensino médio exceto os alunos matriculados no ensino profissionalizantes e educação Indígenas, apuradas pelo "CENSO
ESCOLAR, Portaria nº 2.219 de 27/12/2019", fator utilizado para estabelecer as metas de revisão do PPA2020-2023. Em 2021 ficou
estabelecida como Meta Física efetivar matrícula para o publico alvo de 16.718,00 alunos na rede pública Estadual de Ensino na etapa
do Ensino médio. Com apuração dos dados CENSO ESCOLAR 2021, PORT. N.º 1.031, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021 MATRÍCULA
INICIAL 2021 - REDE ESTADUAL, foram matriculados na Rede Pública Estadual da Educação Básica nas escolas de Ensino médio da
zona urbana, rural e assentamento um total de 20.604,00 alunos, o que representa u resultado regular com percentual de 123,24%%
superando assim relação a meta prevista com percentual elevado, tal resultado se justifica quando da apresentação do indicativo da meta
da ação prevista na elaboração do PPA/PAT e da construção dos objetivos da ação para o exercício, onde a meta prevista e apurada
pode ser acrescida ou diminuída, após a publicação do último "Censo Escolar de referencia" dependendo da demanda externa com
retomada de alunos desistentes de anos anteriores. Diante do apurado conclui que a demanda foi maior do que a oferta de vagas
estabelecidas Pela Secretaria de Estado da Educação e Desporto - SEED para atender os objetivos desta ação nenhum aluno ficou sem
efetivação de Matricula na Rede Publica Estadual de Ensino.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
358

Estado de Roraima
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Manter as atividades de desenvolvimento do
Ensino Médio.

70

Pgto de despesas com:
Aquisição de Material de
consumo-expediente, EPIs,
Limpeza e artigos de higiene,
copa e cozinha, material de
manutenção de bens e
imóveis, gênero alimentícios
consumo imediato; serviços
de mão-de-obra terceirizados;
locação de equipamentos,
despesas fixas Agua e Luz;
taxas impostos indenizações e
restituições; aquisição de
gêneros alimentícios
alimentação alimentação
escolar; aquisição de
materiais permanentes:
veículos, aparelhos e
utensílios domésticos
maquinas e imobiliário em
geral.

2

Promover e desenvolver atividades de
fortalecimento do Ensino Médio.

70

Pgto de despesas com:
Aquisição de Material de
consumo-expediente, EPIs,
Limpeza e artigos de higiene,
copa e cozinha, material de
manutenção de bens e
imóveis, gênero alimentícios
consumo imediato; serviços
de mão-de-obra terceirizados;
locação de equipamentos,
despesas fixas Agua e Luz;
taxas impostos indenizações e
restituições; aquisição de
gêneros alimentícios
alimentação alimentação
escolar; aquisição de
materiais permanentes:
veículos, aparelhos e
utensílios domésticos
maquinas e imobiliário em
geral.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O valor empenhado de R$ 34.209.668,47 PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA, valor de R$ 38.975.469,00) quando do
planejamento apresenta índice de 87,77%
considerado bom, porem a EXECUÇÃO COFD deficiente (Empenhado em relação a Dotação Final - Valor no valor de R$ 73.081.085,23)
apresenta índice de 46,81% com relação ao valor liquidado de R$ 26.021.451,75, se justifica pela necessidade de remanejamento dos
recursos não programado no Plano Anual de Trabalho, por redimensionamento através de procedimentos de anulação e Suplementação
visando atender aos Objetivos administrativos de acordo com as demandas, locados nas Fonte de Recursos e Natureza de Despesas
prevista na dotação inicial elaborados de acordo orientação do Manual Técnico de Orçamento Público e as demandas setorial desta
Secretaria, com referência a dotação orçamentária inicial-Teto orçamentário PAT e aqueles suplementados anulados no exercício
conforme atos administrativos do Poder Executivo no uso das atribuições que lhe confere o art. 62, inciso III, da Constituição Estadual, Lei
nº 1.451, de 18 de janeiro de 2021, Abre ao Orçamento Fiscal, Crédito Especial, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária
vigente para atender a UO-17101, através de processos de: INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE EXCESSO DE
ARRECAD.DE RECURSOS DO TESOURO E DIRETAM.ARRECAD, INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE
CONVÊNIOS CELEBRADOS NA ESFERA INTERGOVERNAMENTAL, INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE
SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL, Suplementação de recursos por REMANEJAMENTO ENTRE
PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES e anulações por REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE
PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES, conforme diretrizes estabelecidas no QDD/PAT/LOA/LDO 2021
inicial para utilização dos recursos orçamentários e extra orçamentários oriundo de convênios Destinado a Secretaria de Estado da
Educação e Desporto -SEED no exercício de 2021. Assim evidenciados: por Anulação no valor de r$ 472.832,34 da PAOE 2202 natureza
da despesa 33.90.30 e 33.90.39 fonte 100, para suplementação na PAOE 4311 natureza da despesa 33.90.39 fonte 100, para atender
Despesas com Contratação de Empresa Especializada em serviços de publicidade por intermédio de agência de propaganda a fim de
atender a Secretaria de Estado da Educação e Desporto na ampla divulgação e publicidade das ações, programas e eventos institucionais
promovidos pela pasta. E Suplementação na PAOE 2202 natureza da despesa 33.90.92 fonte 101, para atender a Indenização de
Contratação empresa especializada prestação continuada dos Serviço de Limpeza e Manutenção Predial. por Suplementação no valor de
r$ 6.015,90 na PAOE 2202, Natureza da despesa 44.90.93, fonte 108. Referente a recursos oriundos de rendimentos da Conta Corrente nº
7788-7 (PAR nº 201701005- FANFARRA), Conta Corrente nº 7789-5 (PAR nº 2017000995 - ROBÓTICA). por Suplementação no valor de
r$ 3.412.080,00 na PAOE 2202, Natureza da despesa 33.90.18, Fonte 102. Para atender ao Processo nº 17101.00915/21- 60 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão por meio de cartão eletrônico
com tarja magnética e/ou chip de benefício financeiro, para aquisição de fardamento escolar e máscara de proteção facial para alunos
regularmente matriculados nas Escolas da Rede Pública Escola de Ensino. por Anulação no valor de r$ 300.000,00 na PAOE 2202,
Natureza da despesa 33.90.30, Fonte 100 para Suplementação na PAOE 2275, Natureza da Despesa 33.90.30, Fonte 100 para atender
ao PROCESSO SEI 17101.002935/2021.28 - Aquisição de Material Esportivo para atender aos eventos esportivos comunitários a serem
realizados pelo Instituto do Desporto de Roraima (IDR). por Suplementação no valor de r$ 20.500.000,00 na PAOE 2202, Natureza da
despesa 33.90.30, 33.90.39 e 44.90.52, Fonte 145. Para atender ao Processo nº 004381/19-44 - Indenização das empresas prestadoras
de serviços de limpeza e conservação na Rede Estadual de Ensino e prédios administrativos da SEED, Processo nº 004303/19-44 Terceirizadas - Serviços gerais na Rede Estadual de Ensino e Aquisição de material de consumo e permanente para as aulas de educação
física escolar. por Anulação no valor de r$ 4.700.000,65 da PAOE 2202 natureza da despesa 33.90.93, 33.90.30, 33.90.39 e 44.90.52
fonte 300, 301 e 145.
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Estado de Roraima
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2203-Manutenção e Fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos
Atividade
17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
Aluno Beneficiado
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

7.449,00
Total:

7.449,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
7.031,00

7.449,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
105,95

Análise da Meta Física:
A Meta Física Prevista para esta ação exercício 2021 tem como base as matriculas inicial da rede pública Estadual de Ensino na
modalidade do Ensino médio exceto os alunos matriculados no ensino profissionalizantes e educação Indígenas, apuradas pelo "CENSO
ESCOLAR, Portaria nº 2.219 de 27/12/2019", fator utilizado para estabelecer as metas de revisão do PPA2020-2023. Em 2021 ficou
estabelecida como Meta Física efetivar matrícula para o publico alvo de 7.031,00 alunos na rede pública Estadual para a Educação de
Jovens e Adultos anos Iniciais Finais e Médio. Com apuração dos dados CENSO ESCOLAR 2021, PORT. N.º 1.031, DE 17 DE
DEZEMBRO DE 2021 MATRÍCULA INICIAL 2021 - REDE ESTADUAL, foram matriculados na Rede Pública Estadual da Educação para a
Educação de jovens e adulto -EJA nas Escolas Estaduais da zona urbana, rural indígenas e assentamento um total de 7.449,00 alunos, o
que representa resultado ótimo com percentual de 105,95% superando assim relação a meta prevista com percentual dentro da margens
considera, tal resultado se justifica quando da apresentação do indicativo da meta da ação prevista na elaboração do PPA/PAT e da
construção dos objetivos da ação para o exercício, onde a meta prevista e apurada pode ser acrescida ou diminuída, após a publicação
do último "Censo Escolar de referencia" dependendo da demanda externa com retomada de alunos desistentes de anos anteriores. Diante
do apurado conclui que a demanda foi menor do que a oferta de vagas estabelecidas Pela Secretaria de Estado da Educação e Desporto SEED para atender os objetivos desta ação.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Fortalecer as atividades da Educação de
Jovens e Adultos

50

Pgto de consumo: limpeza e
conservação, artigo de
higiene, gêneros alimentícios
para
alimentação escolar e gêneros
alimentícios consumo
imediato.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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Estado de Roraima
O valor empenhado de R$ 2.790.149,89 PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA, valor de R$ 3.748.098,00) quando do
planejamento apresenta índice de 74,44% considerado regular, porem a EXECUÇÃO COFD deficiente (Empenhado em relação a Dotação
Final - Valor no valor de R$ 5.313.696,06) apresenta índice de 52,51% com relação ao valor liquidado de R$ 52,51%, se justifica pela
necessidade de remanejamento dos recursos não programado no Plano Anual de Trabalho, por redimensionamento através de
procedimentos de anulação e Suplementação visando atender aos Objetivos administrativos de acordo com as demandas, locados nas
Fonte de Recursos e Natureza de Despesas prevista na dotação inicial elaborados de acordo orientação do Manual Técnico de Orçamento
Público e as demandas setorial desta Secretaria, com referência a dotação orçamentária inicial-Teto orçamentário PAT e aqueles
suplementados anulados no exercício conforme atos administrativos do Poder Executivo no uso das atribuições que lhe confere o art. 62,
inciso III, da Constituição Estadual, Lei nº 1.451, de 18 de janeiro de 2021, Abre ao Orçamento Fiscal, Crédito Especial, para reforço de
dotações constantes da lei orçamentária vigente para atender a UO-17101, através de processos de: INCORPORAÇÃO DE RECURSOS
PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECAD.DE RECURSOS DO TESOURO E DIRETAM.ARRECAD, INCORPORAÇÃO DE
RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS CELEBRADOS NA ESFERA INTERGOVERNAMENTAL, INCORPORAÇÃO DE
RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL, Suplementação de recursos por
REMANEJAMENTO ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES e anulações por REMANEJAMENTO
DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES, conforme diretrizes estabelecidas no
QDD/PAT/LOA/LDO 2021 inicial para utilização dos recursos orçamentários e extra orçamentários oriundo de convênios Destinado a
Secretaria de Estado da Educação e Desporto -SEED no exercício de 2021. Assim evidenciados: INCORPORAÇÃO DE RECURSOS
PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL por Suplementação no valor de r$
1.959.564,62 na PAOE 2203, naturezas das despesas 33.90.30, 33.90.33 e 33.90.39, fontes 308 e 374, referente aos recursos oriundos
da apuração do superávit financeiro do Termo de Compromisso 7609/2013 da conta corrente 7179-X, do Programa Nacional de Inclusão
de Jovens - Projovem Urbano da conta corrente 7861-1 e do Programa Brasil Alfabetizado - PBA, da conta corrente 7823-9.
INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL por
Suplementação no valor de r$ 1.000.918,83 na PAOE 2203, natureza da despesa 33.90.30, fonte 374 referente aos recursos oriundos da
apuração do superávit financeiro do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE da conta corrente 6553-6. REMANEJAMENTO
DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Anulação na PAOE 2203, Natureza
da Despesa 33.90.39 e 33.90.40, Fonte 145 e 101 para Suplementação PAOE 2194, 2202, 2322, 2323, 4111, 4311, 2359, 2452, 2364,
3318, Natureza da Despesa 33.90.30, 33.90.39, 33.90.47, 44.90.52 e 44.90.51, Fonte 145. Para atender ao Processo 03195/20-68 Aquisição de equipamentos e utensílios de cozinha; Processo 00257/21-98 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de
cargas de gás; Processo 00256/21-25- Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos tipo
Caminhão Baú; Processo 011005/16-08 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial
preventiva e corretiva de pintura; Processo 00463/21-80 - Aquisição de TOTEM (suporte para álcool em gel); Processo 00267/21-41 Eventual contratação de empresa para aquisição de quadros brancos; Processo 00457/21-87 ¿ Pagamento de taxas municipais diversas;
Contrapartida referente aos Termos de Compromissos 202000491-6; 202000493-6 e 2021000163-6 - Adquirir mobiliários de sala de aula;
Processo 02390/20-06 - Contratação de empresa para aquisição de condicionadores de Ar e Ventiladores Escolares, Termo de
Compromisso PAR nº 202002517-5 e Emenda Parlamentar nº 7124001/2019; Processo 00292/21-99 - Reforma da Escola Estadual Dom
Pedro II, localizada no município de Iracema, Termo de Compromisso PAR nº 202101573-1; Processo nº 03169/20-58 - Contratação de
empresa especializada ne elaboração de peças técnicas e gráficas; Reforma do Colégio Estadual Militarizado tenente João Azevedo Cruz,
município de Boa Vista/RR; Processo 00294/21-14 - Construção da Escola Estadual Cachoeirinha do Rio Branco e da Escola Estadual
Caicubi. Encaminho FIPLAN nº 355 em substituição ao FIPLAN nº 325, Conforme Ofício nº 1380/2021/GAB/SEED/RR.
REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Anulação no
valor de r$ 3.600,00 na PAOE 2203, natureza da despesa 33.90.39, fonte 101 para Suplementação na PAOE 2196.
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

1.763,00
Total:

1.763,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1.340,00

1.763,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
131,57

Estado de Roraima
A Meta Física Prevista para esta ação exercício 2021 tem como base as matriculas inicial da rede pública Estadual de Ensino na
modalidade do Ensino médio exceto os alunos matriculados no ensino profissionalizantes e educação Indígenas, apuradas pelo "CENSO
ESCOLAR, Portaria nº 2.219 de 27/12/2019", fator utilizado para estabelecer as metas de revisão do PPA2020-2023. Em 2021 ficou
estabelecida como Meta Física efetivar matrícula para o publico alvo de 1.340,00 alunos na Educação Especial. Com apuração dos
dados CENSO ESCOLAR 2021, PORT. N.º 1.031, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021 MATRÍCULA INICIAL 2021 - REDE ESTADUAL,
foram matriculados na Educação Inclusiva, a Educação Especial nas Escolas Estaduais da zona urbana, rural indígenas e assentamento
um total de 1.763,00 alunos, o que representa resultado regular com percentual de 131,57% superando assim percentual superior em
relação a meta prevista com , tal resultado se justifica quando da apresentação do indicativo da meta da ação prevista na elaboração do
PPA/PAT e da construção dos objetivos da ação para o exercício, onde a meta prevista e apurada pode ser acrescida ou diminuída,
após a publicação do último "Censo Escolar de referencia" dependendo da demanda externa com retomada de alunos desistentes de anos
anteriores. Diante do apurado conclui que a demanda foi maio do que a oferta de vagas estabelecidas Pela Secretaria de Estado da
Educação e Desporto - SEED para atender os objetivos desta ação toda a demanda foi efetiva suas matricular na Rede Publica Estadual
da Educação. As metas físicas planejada e realizada para a Educação Inclusiva, fundamentou-se no Plano de Trabalho Anual PAT- 2021,
elaborado pela Divisão de Educação Especial. As informações numéricas (quantitativas) estão fundamentadas nos atendimentos
realizados nas Salas de Recursos Multifuncionais das Escolas Estaduais (capital e interior, indígenas e não indígenas) e nos Centros de
Atendimento Educacional Especializados. A Setorial, através da sua rede de atendimento especializado, atendeu ao longo do exercício de
2021, estudantes matriculados nas escolas da rede pública da capital e do total das escolas do interior (indígenas e não indígenas), a
meta, considerou um universo de 35 escolas. Contudo, tendo em vista a situação de pandemia, a falta de uma logística de transporte
planejada a partir do cronograma elaborado pela assessoria pedagógica da setorial, não foi possível atender a meta em sua plenitude.
Tendo em vista as restrições impostas pela Pandemia para o funcionamento regular dos Serviços, avaliamos que a execução das
metas/medidas, sofreram comprometimento, no que se refere às dificuldades enfrentadas pelas famílias (acesso a internet, insuficiência de
equipamentos) e, principalmente o acompanhamento das atividades propostas (online) por parte dos estudantes.
As ações desenvolvidas na Educação Especial, através de sua Rede de Serviços Especializados, são fundamentadas nos Planos
Nacional e Estadual de Educação, em conformidade com as estratégias estabelecidas anualmente no plano de trabalho da Setorial,
precisamente, nas Estratégia 5 (Implantação de Centros Especializados em todos os municípios); Estratégia 8 (Garantir tecnologia auxiliar
para as escolas da educação básica); Estratégia 9 (Garantir a acessibilidade ao currículo do ensino regular para alunos surdos); Estratégia
10 (implantar e implementar SRM em todas as escolas da rede pública estadual e Estratégia 12 (ações inter setoriais para constituição de
redes de apoio a inclusão).

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Fortalecer as atividades pedagógicas da
Educação Especial

50

Pgto de Despesas: Aquisição
de Materiais de consumo,
gêneros alimentícios de
consumo imediato,
alimentação para animais, e
pagamento de transporte
exercícios anteriores.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
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Estado de Roraima
O valor empenhado de R$ 946.505,85 PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA, valor de R$ 451.022,00) quando do
planejamento apresenta índice de 209,86% considerado deficiente, porem a EXECUÇÃO COFD (Empenhado em relação a Dotação Final
- Valor no valor de R$ 2.359.530,65) apresenta índice deficiente de 40,11% com relação ao valor liquidado de R$ 677.045,85, se justifica
pela necessidade de remanejamento dos recursos não programado no Plano Anual de Trabalho, por redimensionamento através de
procedimentos de anulação e Suplementação visando atender aos Objetivos administrativos de acordo com as demandas, locados nas
Fonte de Recursos e Natureza de Despesas prevista na dotação inicial elaborados de acordo orientação do Manual Técnico de Orçamento
Público e as demandas setorial desta Secretaria, com referência a dotação orçamentária inicial-Teto orçamentário PAT e aqueles
suplementados anulados no exercício conforme atos administrativos do Poder Executivo no uso das atribuições que lhe confere o art. 62,
inciso III, da Constituição Estadual, Lei nº 1.451, de 18 de janeiro de 2021, Abre ao Orçamento Fiscal, Crédito Especial, para reforço de
dotações constantes da lei orçamentária vigente para atender a UO-17101, através de processos de: INCORPORAÇÃO DE RECURSOS
PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECAD.DE RECURSOS DO TESOURO E DIRETAM.ARRECAD, INCORPORAÇÃO DE
RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS CELEBRADOS NA ESFERA INTERGOVERNAMENTAL, INCORPORAÇÃO DE
RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL, Suplementação de recursos por
REMANEJAMENTO ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES e anulações por REMANEJAMENTO
DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES, conforme diretrizes estabelecidas no
QDD/PAT/LOA/LDO 2021 inicial para utilização dos recursos orçamentários e extra orçamentários oriundo de convênios Destinado a
Secretaria de Estado da Educação e Desporto -SEED no exercício de 2021. Assim evidenciados: REMANEJAMENTO DE RECURSOS
ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Suplementação no valor de r$ 50.550,00 na PAOE
2205, Natureza da despesa 33.90.39, fonte 100. Para atender despesas com o processo nº 000016/21-11 - Contratação de empresa
especializada para execução dos serviços de adequação no Centro Estadual de Equoterapia Thiago Vidal Magalhães, Localizado na BR
174, Parque de Exposição Dandãezinho - Monte Cristo - Boa Vista/RR.
INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL por
Suplementação no valor de r$ 1. 254.024.66 na PAOE 2205, naturezas das despesas 33.90.30, 33.90.33, 33.90.36, 33.90.39 e 44.90.52,
fonte 308, referente aos recursos oriundos da apuração do superávit financeiro do Termo de Compromisso 7609/2013 da conta corrente
7179-X. Conforme Ofício nº 0586/2021/SEED/GAB/RR.
INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL por
Suplementação no valor de r$ 195.060,95 na PAOE 2205, natureza da despesa 33.90.30, fonte 374 referente aos recursos oriundos da
apuração do superávit financeiro do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE da conta corrente 6553-6.
"REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Anulação
1.340,00 na PAOE 2205, Natureza da Despesa 33.90.40, Fonte 145 para Suplementação PAOE 2194, 2202, 2322, 2323,
4111, 4311, 2359, 2452, 2364, 3318, Natureza da Despesa 33.90.30, 33.90.39, 33.90.47, 44.90.52 e 44.90.51, Fonte 145.
Para atender ao Processo 03195/20-68 - Aquisição de equipamentos e utensílios de cozinha; Processo 00257/21-98 - Contratação de
empresa especializada no fornecimento de cargas de gás; Processo 00256/21-25 - Contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de locação de veículos tipo Caminhão Baú; Processo 011005/16-08 - Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de manutenção predial preventiva e corretiva de pintura; Processo 00463/21-80 - Aquisição de TOTEM (suporte para álcool em
gel); Processo 00267/21-41 - Eventual contratação de empresa para aquisição de quadros brancos; Processo 00457/21-87 ¿ Pagamento
de taxas municipais diversas; Contrapartida referente aos Termos de Compromissos 202000491-6; 202000493-6 e 2021000163-6 Adquirir mobiliários de sala de aula; Processo 02390/20-06 - Contratação de empresa para aquisição de condicionadores de Ar e
Ventiladores Escolares, Termo de Compromisso PAR nº 202002517-5 e Emenda Parlamentar nº 7124001/2019; Processo 00292/21-99
- Reforma da Escola Estadual Dom Pedro II, localizada no município de Iracema, Termo de Compromisso PAR nº 202101573-1; Processo
nº 03169/20-58 - Contratação de empresa especializada ne elaboração de peças técnicas e gráficas; Reforma do Colégio Estadual
Militarizado tenente João Azevedo Cruz, município de Boa Vista/RR; Processo 00294/21-14 - Construção da Escola Estadual Cachoeirinha
do Rio Branco e da Escola Estadual Caicub
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

13.503,00
Total:

13.503,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
12.852,00

13.503,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
105,07

Análise da Meta Física:
A Meta Física Prevista para esta ação exercício 2021 tem como base as matriculas inicial da rede pública Estadual de Ensino na
modalidade do Ensino Fundamental Indígena exceto os alunos matriculados no ensino profissionalizantes, os dados apurados pelo
"CENSO ESCOLAR, Portaria nº 2.219 de 27/12/2019", fator utilizado para estabelecer as metas de revisão do PPA2020-2023. Para 2021
ficou estabelecida como Meta Física efetivar matrícula para o publico alvo de 12.852,00 alunos na Rede Pública Estadual da Educação
Básica nas escolas de Ensino Fundamental anos inicias e finais nas escolas localizadas em Terras Indígenas. Com apuração dos dados
CENSO ESCOLAR 2021, PORT. N.º 1.031, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021 MATRÍCULA INICIAL 2021 - REDE ESTADUAL, foram
matriculados na Rede Pública Estadual da Educação do ensino Fundamental das Escolas das comunidades indígenas um total de
13.503,00 alunos do ensino Fundamental anos iniciais e finais , o que representa resultado ótimo com percentual de 105,07% superando
assim relação a meta prevista com percentual dentro da margens considera, tal resultado se justifica quando da apresentação do
indicativo da meta da ação prevista na elaboração do PPA/PAT e da construção dos objetivos da ação para o exercício, onde a meta
prevista e apurada pode ser acrescida ou diminuída, após a publicação do último "Censo Escolar de referencia" dependendo da demanda
externa com retomada de inclusão de novos alunos e aqueles desistentes de anos anteriores. Diante do apurado conclui que a demanda
foi maior do que a oferta de vagas estabelecidas Pela Secretaria de Estado da Educação e Desporto - SEED para atender porem os
objetivos desta ação alcançados e nenhum aluno que procurou vagas deixou de efetivar sua matricula e ou ficou fora do sistema Estadual
de ensino por escassez de vagas na Rede Publica de Ensino Estadual.
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Estado de Roraima
ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Manter as atividades da Rede de Ensino de
Assistência ao Educando

70

Pgto de despesas com:
Aquisição de Material de
consumo-expediente, EPIs,
Limpeza e artigos de higiene,
copa e cozinha, material de
manutenção de bens e
imóveis, gênero alimentícios
consumo imediato; serviços
de mão-de-obra terceirizados;
locação de equipamentos,
despesas fixas Agua e Luz;
taxas impostos indenizações e
restituições; aquisição de
gêneros alimentícios
alimentação alimentação
escolar; aquisição de
materiais permanentes:
veículos, aparelhos e
utensílios domésticos
maquinas e imobiliário em
geral e serviços de transportes
aéreo

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O valor empenhado de R$ 44.730.124,34 PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA, valor de R$ 26.932.304,00) quando do
planejamento apresenta índice de 166,08%
considerado deficiente, porem a EXECUÇÃO COFD deficiente (Empenhado em relação a Dotação Final - Valor no valor de R$
80.737.303,00) após os procedimentos de remanejamento, apresenta índice de 55,40% com relação ao valor liquidado de R$
240.065.758,19, se justifica pela necessidade de remanejamento dos recursos não programado no Plano Anual de Trabalho, por
redimensionamento através de procedimentos de anulação e Suplementação visando atender aos Objetivos administrativos de acordo
com as demandas, locados nas Fonte de Recursos e Natureza de Despesas prevista na dotação inicial elaborados de acordo orientação
do Manual Técnico de Orçamento Público e as demandas setorial desta Secretaria, com referência a dotação orçamentária inicial-Teto
orçamentário PAT e aqueles suplementados anulados no exercício conforme atos administrativos do Poder Executivo no uso das
atribuições que lhe confere o art. 62, inciso III, da Constituição Estadual, Lei nº 1.451, de 18 de janeiro de 2021, Abre ao Orçamento Fiscal,
Crédito Especial, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente para atender a UO-17101, através de processos de:
INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECAD.DE RECURSOS DO TESOURO E
DIRETAM.ARRECAD, INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS CELEBRADOS NA ESFERA
INTERGOVERNAMENTAL, INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO
BALANÇO PATRIMONIAL, Suplementação de recursos por REMANEJAMENTO ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE
GRUPOS E ENTRE REGIÕES e anulações por REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE
GRUPOS E ENTRE REGIÕES, conforme diretrizes estabelecidas no QDD/PAT/LOA/LDO 2021 inicial para utilização dos recursos
orçamentários e extra orçamentários oriundo de convênios Destinado a Secretaria de Estado da Educação e Desporto -SEED no exercício
de 2021. Assim evidenciados: REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE
REGIÕES por suplementação no valor de 1.371.018,62 na PAOE 2322, natureza da despesa 33.90.30 e 44.90.52, fonte 145 referente ao
Processo nº 002958/20- 62 - Aquisição de material esportivo par atender as aulas de Educação Física das Escolas da Rede Pública de
Ensino. INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
por Suplementação no valor de r$ 4.641.150,00 na PAOE 2322, natureza da despesa 33.90.30, 33.90.39 e 33.90.40, fonte 345. Referente
a Superávit Financeiro apurado no exercício de 2020, da conta Corrente: 07474-8, Agência:3797-4, Banco: 001. REMANEJAMENTO DE
RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Suplementação no valor de r$
581.424,28 na PAOE 2322 natureza da despesa 33.90.40, 33.90.30 e 44.90.52, fonte 145, para atender despesas Contratação de
empresa especializada para Prestação de serviços de navegação patrocinada e Aquisição de materiais de higiene de limpeza e
conservação, copa/cozinha e para atender contrapartida de aquisição de equipamentos e utensilios de cozinha do Termo de Compromisso
PAR nº. 202002518-5. INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO
PATRIMONIAL por Suplementação no valor de r$ 2363.089,78 na PAOE 2322, natureza da despesa 33.90.30,fonte 374 referente aos
recursos oriundos da apuração do superávit financeiro do Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE da conta corrente 9460-9 e
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE da conta corrente 6553-6. REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM
UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Anulação 4.272.263,00 na PAOE 2322, Natureza da Despesa 33.90.30 e
33.90.39, Fontes 145 e 100 para Suplementação na PAOE 2322, Natureza da Despesa 33.90.30, 33.90.39 e 44.90.52, Fontes 145 e 101.
Para atender aos Processos Processo nº 03195/20-68 - Aquisição de equipamentos e utensílios de cozinha; Processo nº 000257/21-98 Contratação de empresa especializada no fornecimento de cargas de gás liquefeito de petróleo; Processo nº 000256/21-25 - Contratação
de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos tipo Caminhão Baú; Processo nº 011005/16-08 - Contratação
de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva de pintura, com fornecimento de
material; Processo nº 0463/21-80 - Aquisição de TOTEM (suporte para álcool em gel); Processo nº 00267/21-41 - Eventual contratação de
empresa para aquisição de quadros brancos. REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE
GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Suplementação no valor de r$ 152.284,50 na PAOE 2322, Natureza da despesa 44.90.52, Fonte 145
para atender ao Processo nº 17101.03243/20- 09 - Aquisição de extintor de incêndio do Tipo ABC.
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
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Estado de Roraima
Região de Planejamento

Meta

Estado

2.818,00
Total:

2.818,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
2.972,00

2.818,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
94,82

Análise da Meta Física:
A Meta Física Prevista para esta ação exercício 2021 tem como base as matriculas inicial da rede pública Estadual de Ensino na
modalidade do Ensino médio indígena exceto os alunos matriculados no ensino profissionalizantes, apuradas pelo "CENSO ESCOLAR,
Portaria nº 2.219 de 27/12/2019", fator utilizado para estabelecer as metas de revisão do PPA2020-2023. Para 2021 ficou estabelecida
como Meta Física efetivar matrícula para o publico alvo de 2.972,00 alunos na Rede Pública Estadual da Educação Básica nas escolas
de Ensino médio localizadas em Terras Indígenas. Com apuração dos dados CENSO ESCOLAR 2021, PORT. N.º 1.031, DE 17 DE
DEZEMBRO DE 2021 MATRÍCULA INICIAL 2021 - REDE ESTADUAL, foram matriculados na Rede Pública Estadual da Educação do
ensino Fundamental das Escolas das comunidades indígenas um total de 2.818,00 alunos do ensino médio Indígena, o que representa
resultado ótimo com percentual de 94,82%% mesmo que o quantitativo de matricula ficando abaixo da meta estabelecida, assim relação
a meta prevista com percentual dentro da margens considera, tal resultado se justifica quando da apresentação do indicativo da meta da
ação prevista na elaboração do PPA/PAT e da construção dos objetivos da ação para o exercício, onde a meta prevista e apurada pode
ser acrescida ou diminuída, após a publicação do último "Censo Escolar de referencia" dependendo da demanda externa com retomada de
inclusão de novos alunos e aqueles desistentes de anos anteriores. Diante do apurado conclui que a demanda foi menor do que a oferta
de vagas estabelecidas Pela Secretaria de Estado da Educação e Desporto - SEED para atender porem os objetivos desta ação foram
alcançados nenhum aluno que procurou vagas deixou de efetivar sua matricula e ou ficou fora do sistema Estadual de ensino por
escassez de vagas na Rede Publica de Ensino Estadual.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Manter as atividades de desenvolvimento do
Ensino Médio Indígena.

70

Pgto de despesas com:
Aquisição de Material de
consumo-expediente, EPIs,
Limpeza e artigos de higiene,
copa e cozinha, material de
manutenção de bens e
imóveis, gênero alimentícios
consumo imediato; serviços
de mão-de-obra terceirizados;
locação de equipamentos,
despesas fixas Agua e Luz;
taxas impostos indenizações e
restituições; aquisição de
gêneros alimentícios
alimentação alimentação
escolar.

2

Promover e desenvolver atividades de
fortalecimento do Ensino Médio Indígena.

70

Pgto de despesas: Aquisição
de materiais permanentes:
veículos, aparelhos e
utensílios domésticos
maquinas e imobiliário em
geral e serviços de transportes
aéreo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:

365

Estado de Roraima
O valor empenhado de R$ 2.194.125,31 PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA, valor de R$ 6.185.991,00) quando do
planejamento apresenta índice de 35,47%
considerado deficiente, porem a EXECUÇÃO COFD deficiente (Empenhado em relação a Dotação Final - Valor no valor de R$
15.043.107,72) após os procedimentos de remanejamento, apresenta índice de 14,59% com relação ao valor liquidado de R$
21.649.445,31, se justifica pela necessidade de remanejamento dos recursos não programado no Plano Anual de Trabalho, por
redimensionamento através de procedimentos de anulação e Suplementação visando atender aos Objetivos administrativos de acordo
com as demandas, locados nas Fonte de Recursos e Natureza de Despesas prevista na dotação inicial elaborados de acordo orientação
do Manual Técnico de Orçamento Público e as demandas setorial desta Secretaria, com referência a dotação orçamentária inicial-Teto
orçamentário PAT e aqueles suplementados anulados no exercício conforme atos administrativos do Poder Executivo no uso das
atribuições que lhe confere o art. 62, inciso III, da Constituição Estadual, Lei nº 1.451, de 18 de janeiro de 2021, Abre ao Orçamento Fiscal,
Crédito Especial, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente para atender a UO-17101, através de processos de:
INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECAD.DE RECURSOS DO TESOURO E
DIRETAM.ARRECAD, INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS CELEBRADOS NA ESFERA
INTERGOVERNAMENTAL, INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO
BALANÇO PATRIMONIAL, Suplementação de recursos por REMANEJAMENTO ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE
GRUPOS E ENTRE REGIÕES e anulações por REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE
GRUPOS E ENTRE REGIÕES, conforme diretrizes estabelecidas no QDD/PAT/LOA/LDO 2021 inicial para utilização dos recursos
orçamentários e extra orçamentários oriundo de convênios Destinado a Secretaria de Estado da Educação e Desporto -SEED no exercício
de 2021. Assim evidenciados: REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE
REGIÕES por Anulação no valor de 355.000,00 na PAOE 2323, natureza da despesa 33.90.39, fonte 145 para suplementar a PAOE
2323, natureza da despesa da natureza 33.90.30, fonte 145 no valor de 355.000,00 para atender ao Processo nº 000017/21-84 Aquisição de materiais de higiene e limpeza e conservação, copa/cozinha e descartáveis para atender as necessidades da Secretaria de
Estado da Educação e Desporto - SEED. INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO
NO BALANÇO PATRIMONIAL por Suplementação no valor de r$ 100.000,00 na PAOE 2323, natureza da despesa 33.90.30, 33.90.39 e
33.90.40, fonte 345. Referente a Superávit Financeiro apurado no exercício de 2020, da conta Corrente: 07474-8, Agência:3797-4, Banco:
001. REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por
Suplementação no valor de r$ 390.000,00 na PAOE 2323 natureza da despesa 33.90.40 e 33.90.30, fonte 145, para atender despesas
Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços de navegação patrocinada e Aquisição de materiais de higiene de
limpeza e conservação, copa/cozinha. INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO
NO BALANÇO PATRIMONIAL por Suplementação no valor de r$ 300.472,69 na PAOE 2323, natureza da despesa 33.90.30, fonte 374
referente aos recursos oriundos da apuração do superávit financeiro do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE da conta
corrente 6553-6. REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES
por Anulação 1.719.435,65 na PAOE 2323, Natureza da Despesa 33.90.39, Fontes 145 para Suplementação na PAOE 2323, Natureza da
Despesa 33.90.30, 33.90.39, 44.90.52, 33.90.92, Fontes 145 e 101. Para atender aos Processos Processo nº 03195/20-68 - Aquisição de
equipamentos e utensílio s de cozinha; Processo nº 000257/21-98 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de cargas de
gás liquefeito de petróleo; Processo nº 000256/21-25 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de
veículos tipo Caminhão Baú; Processo nº 0463/21-80 - Aquisição de TOTEM (suporte para álcool em gel); Processo nº 00267/21-41 Eventual contratação de empresa para aquisição de quadros brancos.
REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Suplementação
no valor de r$ 21.957,30 na PAOE 2323, Natureza da despesa 44.90.52, Fonte 145 para atender ao Processo nº 17101.03243/20- 09 Aquisição de extintor de incêndio do Tipo ABC.
INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS CELEBRADOS NA ESFERA INTERGOVERNAMENTAL por
Suplementação na PAOE 2323, Natureza da despesa 44.90.52, fonte 108. Referente aos recursos oriundos do Termo de Compromisso nº
2020002517-5, 202100163-6, c/c:7975-8, 8188-4.
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

17,00
Total:

17,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
22,00

17,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
77,27

Análise da Meta Física:
A Meta Física Prevista para esta ação exercício 2021 tem como base as matriculas inicial as necessidades prevista quando da
elaboração do processo de revisão do PPA2020-2023. Para 2021 ficou estabelecida como Meta Física efetivar reforma e revitalização
em 22 unidades educacionais e de apoio pedagógico que atendem o ensino médio da zona urbana, rural e assentamentos. diante do
estabelecido foram revitalizadas serviços e atividades de manutenção e revitalização predial em 17 unidades educacionais, o que
representa um percentual de aproveitamento de 77,27% em relação as metas estabelecidas, além dos serviços de reforma e ou
revitalização essas unidades educacionais foram contempladas com a troca dos mobiliários de sala de aula.
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Estado de Roraima
ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Reformar Unidades Educacionais do Ensino
Médio

25

Pgto de Serviços de
manutenção e conservação de
bens e imóveis e serviços
técnicos profissionais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O valor empenhado de R$ 5.122.881,24 PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA, valor de R$ 210.704,00) quando do
planejamento apresenta índice de alta deficiência 2.431,32% considerado regular, porem a EXECUÇÃO COFD, 21,32% COFD
f(Empenhado em relação a Dotação Final - Valor no valor de R$ 24.026.347,03) apresenta índice também de alta deficiência com relação
ao valor liquidado e pago de R$ 844.207,75, se justifica pela necessidade de remanejamento dos recursos não programado no Plano
Anual de Trabalho, por redimensionamento através de procedimentos de anulação e Suplementação visando atender aos Objetivos
administrativos de acordo com as demandas, locados nas Fonte de Recursos e Natureza de Despesas prevista na dotação inicial
elaborados de acordo orientação do Manual Técnico de Orçamento Público e as demandas setorial desta Secretaria, com referência a
dotação orçamentária inicial-Teto orçamentário PAT e aqueles suplementados anulados no exercício conforme atos administrativos do
Poder Executivo no uso das atribuições que lhe confere o art. 62, inciso III, da Constituição Estadual, Lei nº 1.451, de 18 de janeiro de
2021, Abre ao Orçamento Fiscal, Crédito Especial, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente para atender a UO17101, através de processos de: INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS CELEBRADOS NA ESFERA
INTERGOVERNAMENTAL por Suplementação no valor de R$s 2.849.486,51 na PAOE 2359, Natureza da despesa 33.90.39, fonte 108.
Referente aos recursos oriundos do Termo de Compromisso nº 202004124-1, C/c: 8037-3, que entre si celebram o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE e Secretaria de Estado da Educação e Desporto - SEED/RR para atender a Reforma Geral da
Escola Estadual Henrique Dias, localizada no município de São João da Baliza/RR."REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE
PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Suplementação nono valor de r$ 1.200.000,00 na PAOE
2359, natureza da despesa 33.90.39, fonte 145. Para atender aos Processo nº 000015/21-59 - Contratação de empresa especializada na
execução de serviços de Reforma Geral da Escola Estadual Henrique Dias, localizada no município de São João da Baliza/RR e Processo
nº 003318/20-06 - Contratação de empresa especializada na execução de serviços de Reforma da Escola Estadual José Pereira de
Araújo, localizada na estrada tronco do Roxinho - Município de Iracema/RR. REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM
UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Suplementação no valor de r$ 600.000,00 na PAOE 2359 natureza da
despesa 33.90.39, fonte 145, para atender despesas Contratação de empresa especializada na execução de serviços na rede elétricas de
baixa tensão e subestações nas escolas. REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS
E ENTRE REGIÕES por Suplementação no valor de r$ 1.500.000,00 na PAOE 2359, natureza da despesa 33.90.39, fonte 145 e 345 para
atender ao processo nº 017101.03169/20-58 - Eventual Contratação de empresa especializada na elaboração das peças técnicas e
gráficas necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas com tipologias e complexidade variadas e outras atividades
correlatas, por unidade de medidas ( M, M², M³ e KVA), através de adesão à Ata de Registro de Preços nº 023/2019/CREA/SP.
REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por
Suplementação 2.702.253,31 na PAOE 2359, Natureza da Despesa 33.90.39, Fontes 145 e 101. Para atender aos Processos nº
000292/21-99 - Reforma da Escola Estadual Dom Pedro II, localizada no município de Iracema; Termo de Compromisso PAR nº
202101573-1 e Processo nº 03169/20-58 - Contratação de empresa especializada ne elaboração de peças técnicas e gráficas e
indispensáveis a execução de obras públicas com tipologias e complexidade variadas e outras correlatas, por unidade de medida, através
de adesão de Ata de Registro de Preços nº 023/2019/CREA/SP. REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA
UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Suplementação no valor de r$ 747.106,03 na PAOE 2359, Natureza da despesa
33.90.39, fonte 108. Referente aos recursos oriundos do Termo de Compromisso nº 202101573-1 e 202102437-1, c/c: 8033-0 e 8038-1,
que entre si celebram o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e Secretaria de Estado da Educação e Desporto SEED/RR para atender a Reforma da Escola Estadual Dom Pedro II e Reforma do Colégio Estadual Militarizado Jaceguai Reis Cunha,
localizada no município de Iracema e Boa Vista/RR. REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO,
ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Anulação no valor de r$ 54.142,14 na PAOE 2359, Natureza da despesa 33.90.39, fonte 101
para Suplementação na PAOE 2194, 2202, 2322,3318, 4211, Natureza da Despesa 33.90.39, 44.90.52 e 44.90.51, Fonte 101 para
atender aos Processo nº Processo nº 000628/21-78.
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

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

6,00
Total:

6,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
12,00

6,00

Análise da Meta Física:

367

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
50,00

Estado de Roraima
A Meta Física Prevista para esta ação exercício 2021 tem como base atender as necessidades prevista quando da elaboração do
processo de revisão do PPA2020-2023. Para 2021 ficou estabelecida como Meta Física efetivar reforma em 12 unidades educacionais
do ensino Fundamentar que atendem alunos da zona urbana, rural e assentamentos. diante do estabelecido foram feitas reformas em 6
unidades educacionais o que representa um percentual de aproveitamento de 50% de aproveitamento da meta estabelecida, além dos
serviços de reforma e ou revitalização essas unidades educacionais foram contempladas com a troca dos mobiliários de sala de aula.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Realizar reforma de Unidades Escolares de
Ensino Fundamental

50

Pgto de Despesas com
serviços técnicos de
Engenharia.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O valor empenhado de R$ 392.710,55 PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA, valor de R$ 35.000,00) quando do
planejamento apresenta índice de 1.122,03% considerado deficiente, porem a EXECUÇÃO COFD, percentual COFD f(Empenhado em
relação a Dotação Final - Valor no valor de R$ 11.004.975,17) apresenta índice altamente deficiente de 3,57% com relação ao valor
empenhado liquidado e pago no total de R$ 392.710,55, se justifica pela necessidade de remanejamento dos recursos não programado
no Plano Anual de Trabalho, por redimensionamento através de procedimentos de anulação e Suplementação visando atender aos
Objetivos administrativos de acordo com as demandas, locados nas Fonte de Recursos e Natureza de Despesas prevista na dotação
inicial elaborados de acordo orientação do Manual Técnico de Orçamento Público e as demandas setorial desta Secretaria, com
referência a dotação orçamentária inicial-Teto orçamentário PAT e aqueles suplementados anulados no exercício conforme atos
administrativos do Poder Executivo no uso das atribuições que lhe confere o art. 62, inciso III, da Constituição Estadual, Lei nº 1.451, de
18 de janeiro de 2021, Abre ao Orçamento Fiscal, Crédito Especial, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente para
atender a UO-17101, através de processos de: INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO
APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL por Suplementação no valor de r$ 1.900.000,00 na PAOE 2364, natureza da despesa
44.90.51, fonte 345. Referente a Superávit Financeiro apurado no exercício de 2020, da conta Corrente: 07474-8, Agência:3797-4, Banco:
001. REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por
Suplementação no valor de r$ 1.900.000,00 na PAOE 2364 natureza da despesa 33.90.39, fonte 145, para atender despesas Contratação
de empresa especializada na execução de serviços na rede elétricas de baixa tensão e subestações nas escolas. REMANEJAMENTO DE
RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Anulação no valor de r$ 1.900.000,0 na
PAOE 2364, natureza da despesa 44.90.51, fonte 345 para Suplementação no valor de r$ 2.900.000,00 na PAOE 2364, natureza da
despesa 33.90.39, fonte 345 para atender ao processo nº 017101.03169/20-58 - Eventual Contratação de empresa especializada na
elaboração das peças técnicas e gráficas necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas com tipologias e complexidade
variadas e outras atividades correlatas, por unidade de medidas ( M, M², M³ e KVA), através de adesão à Ata de Registro de Preços nº
023/2019/CREA/SP. Suplementação 353.46,85 na PAOE 2364, Natureza da Despesa 33.90.39, Fontes 145 e 101. Para atender Reforma
do Colégio Estadual Militarizado tenente João Azevedo Cruz, município de Boa Vista/RR. REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE
PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Suplementação no valor de r$ 6.092.853,85 na PAOE 2364,
Natureza da Despesa 33.90.39, Fonte 145 para atender ao Processo nº 17101.000425/21-90 - Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de Reforma da Escola Estadual Professora Maria das Neves Rezende. REMANEJAMENTO DE RECURSOS
ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Suplementação no valor de r$ 165.624,47 na PAOE
2364, Natureza da despesa 33.90.39, fonte 108. Referente aos recursos oriundos do Termo de Compromisso nº 202102439-1, c/c: 8025-x,
que entre si celebram o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e Secretaria de Estado da Educação e Desporto SEED/RR para atender a Reforma do Colégio Estadual Militarizado Tenente João Azevedo Cruz, localizada no município de
Rorainópolis/RR. Conforme Ofício nº 1660/2021/GAB/SEED/RR. REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA
MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Anulação no valor de r$ 10.000,00 na PAOE 2364, Natureza da despesa
33.90.39, fonte 101 para Suplementação na PAOE 2194, 2202, 2322, 3318, 4211, Natureza da Despesa 33.90.39, 44.90.52 e 44.90.51,
Fonte 101 para atender aos Processo nº Processo nº 000628/21-78 - Contratação de empresa especializada para implantação do
Programa Solução de Robótica Educacional para atender as Escolas de Ensino Médio da Rede Pública do Estado de Roraima;
Contrapartida Termo de Compromisso nº 202001767-5 - Adquirir equipamentos e recursos tecnológicos; Contrapartida Termo de
Compromisso nº 202001768-5 - Adquirir equipamentos e recursos tecnológicos; Contrapartida Termo de Compromisso nº 202103202-4 Adquirir Caminhão frigorífico; Contrapartida Termo de Compromisso nº 202101571-1 - Construir Escola Estadual dos Quinhetos;
Contrapartida Termo de Compromisso nº 202101565-1 - Construir Escola Nova Km 55. REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE
PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Anulação no valor de r$ 500.000,00 da PAOE 2364 natureza
da despesa 33.90.39 fonte 145, para suplementação na PAOE 2322 natureza da despesa 33.90.
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

7,00
Total:

7,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
4,00

7,00

368

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
175,00

Estado de Roraima
Análise da Meta Física:
A Meta Física Prevista para esta ação exercício 2021 tem como objetivo inicial atender as necessidades prevista quando da elaboração
do processo de revisão do PPA2020-2023. Para 2021 ficou estabelecida como Meta Física efetivar reforma e revitalização em 4
unidades educacionais e de apoio pedagógico do ensino Fundamental Indígena. diante das necessidade e do estabelecido foram
revitalizadas atividades de manutenção e revitalização predial em 7 unidades educacionais o que representa um percentual de
aproveitamento superior a meta estabelecida, tal aproveitamento tem fator a inclusão de obras de reforma através de emendas
paramentar com recursos federais.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Realizar Construção de Unidades
Educacionais do Ensino Fundamental
Indígena

50

Pgto de despesas com
serviços técnicos de
engenharia

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O valor empenhado de R$ 775.370,59PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA, valor de R$ 35.000,00) quando do
planejamento apresenta índice de 2.215,34% considerado altamente deficiente, porem a EXECUÇÃO COFD o percentual COFD
f(Empenhado em relação a Dotação Final - Valor no valor de R$ 3.717.473,52) apresenta índice altamente deficiente de 20,86% com
relação ao valor empenhado liquidado e pago de R$ 775.370,59, tal deficiência se justifica pela necessidade de remanejamento dos
recursos não programado no Plano Anual de Trabalho, por redimensionamento através de procedimentos de anulação e Suplementação
visando atender aos Objetivos administrativos de acordo com as demandas, locados nas Fonte de Recursos e Natureza de Despesas,
prevista na dotação inicial elaborados de acordo orientação do Manual Técnico de Orçamento Público e as demandas setorial desta
Secretaria, com referência a dotação orçamentária inicial-Teto orçamentário PAT e aqueles suplementados anulados no exercício
conforme atos administrativos do Poder Executivo no uso das atribuições que lhe confere o art. 62, inciso III, da Constituição Estadual, Lei
nº 1.451, de 18 de janeiro de 2021, Abre ao Orçamento Fiscal, Crédito Especial, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária
vigente para atender a UO-17101, através de processos de: REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA
UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES Suplementação no valor de r$ 826.118,81 na PAOE 2452, natureza da despesa 33.90.39,
fonte 145. Para atender ao Processo nº 003420/20-00 - Contratação de empresa especializada na execução de serviços de reforma da
Escola Estadual Indígena Tuxaua Melquior na Comunidade Ticoça - Município de Uiramutã/RR. Suplementação no valor de r$ 570.000,00
na PAOE 2452, natureza da despesa 44.90.51, fonte 345. Referente a Superávit Financeiro apurado no exercício de 2020, da conta
Corrente: 07474-8, Agência:3797-4, Banco: 001. REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE
GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Suplementação no valor de r$ 350.000,00 na PAOE 2452 natureza da despesa 33.90.39, fonte 145,
para atender despesas Contratação de empresa especializada na execução de serviços na rede elétricas de baixa tensão e subestações
nas escolas. REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por
Anulação no valor de r$ 570.000,00 na PAOE 2452, natureza da despesa 44.90.51, fonte 345 para Suplementação no valor de r$
1.200.000,00 na PAOE 2452, natureza da despesa 33.90.39, fonte 345 para atender ao processo nº 017101.03169/20-58 - Eventual
Contratação de empresa especializada na elaboração das peças técnicas e gráficas necessárias e indispensáveis à execução de obras
públicas com tipologias e complexidade variadas e outras atividades correlatas, por unidade de medidas ( M, M², M³ e KVA), através de
adesão à Ata de Registro de Preços nº 023/2019/CREA/SP.
REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Suplementação
1.316.354,71 na PAOE 2452, Natureza da Despesa 33.90.39, Fonte 145. Para atender ao Processo nº 03169/20-58 - Contratação de
empresa especializada ne elaboração de peças técnicas e gráficas e indispensáveis a execução de obras públicas com tipologias e
complexidade variadas e outras correlatas, por unidade de medida, através de adesão de Ata de Registro de Preços nº
023/2019/CREA/SP. REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE
REGIÕES por Anulação no valor de r$ 10.000,00 na PAOE 2452, Natureza da despesa 33.90.39, fonte 101 para Suplementação na PAOE
2194, 2202, 2322,
3318, 4211, Natureza da Despesa 33.90.39, 44.90.52 e 44.90.51, Fonte 101 para atender aos Processo nº Processo nº 000628/21-78 Contratação de empresa especializada para implantação do Programa Solução de Robótica Educacional para atender as Escolas de
Ensino Médio da Rede Pública do Estado de Roraima; Contrapartida Termo de Compromisso nº 202001767-5 - Adquirir equipamentos e
recursos tecnológicos; Contrapartida Termo de Compromisso nº 202001768-5 - Adquirir equipamentos e recursos tecnológicos;
Contrapartida Termo de Compromisso nº 202103202-4 - Adquirir Caminhão frigorífico; Contrapartida Termo de Compromisso nº
202101571-1 - Construir Escola Estadual dos Quinhetos; Contrapartida Termo de Compromisso nº 202101565-1 - Construir Escola Nova
Km 55. Conforme Ofício nº 38/2021/GAB/SEED/RR.
"

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

2453-Reforma de Unidades Educacionais do Ensino Médio Indígena
Atividade
17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
Unidade Reformada
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
369

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista

Estado de Roraima
42,00

8,00

19,05

Análise da Meta Física:
A Meta Física Prevista para esta ação exercício 2021 tem como objetivo inicial atender as necessidades prevista quando da elaboração do
processo de revisão do PPA2020-2023, Para 2021 ficou estabelecida como meta física efetivar reforma e revitalização em 42 unidades
educacionais e de apoio pedagógico do ensino médio Indígena, diante das necessidade e do estabelecido foram efetivadas atividades de
manutenção e revitalização predial em apenas 8 unidades educacionais o que representa um percentual de aproveitamento deficiente em
relação a meta estabelecida no PAT/PPA, tal fator a se justifica pela falta de dotação orçamentaria para atender as necessidades de
obras de reforma nas Unidades Educacionais do Ensino Médio Indígena as quais ainda estão aguardando recursos disponíveis pela
Iniciativa do Plano de Ações Articulas PAR/SIMEC/FNDE.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Realizar reforma de Unidades Educacionais
do Ensino Médio Indígena.

50

Pgto de Serviços Técnico de
engenharia

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O valor empenhado de R$ 390.402,29 PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA, valor de R$ 110.000,00) quando do
planejamento apresenta índice de 354,91% considerado deficiente , porem a EXECUÇÃO COFD, %COFD f(Empenhado em relação a
Dotação Final - Valor no valor de R$ 2.100.000,00) apresenta índice altamente deficiente rde 18,59% com relação ao valor empenhado
liquidado e pago de R$ 390.402,29, se justifica pela necessidade de remanejamento dos recursos não programado no Plano Anual de
Trabalho, por redimensionamento através de procedimentos de anulação e Suplementação visando atender aos Objetivos administrativos
de acordo com as demandas, locados nas Fonte de Recursos e Natureza de Despesas prevista na dotação inicial elaborados de acordo
orientação do Manual Técnico de Orçamento Público e as demandas setorial desta Secretaria, com referência a dotação orçamentária
inicial-Teto orçamentário PAT e aqueles suplementados anulados no exercício conforme atos administrativos do Poder Executivo no uso
das atribuições que lhe confere o art. 62, inciso III, da Constituição Estadual, Lei nº 1.451, de 18 de janeiro de 2021, Abre ao Orçamento
Fiscal, Crédito Especial, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente para atender a UO-17101, através de processos
de: INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL por
Suplementação no valor de r$ 380.000,00 na PAOE 2453, natureza da despesa 44.90.51, fonte 345. Referente a Superávit Financeiro
apurado no exercício de 2020, da conta Corrente: 07474-8, Agência:3797-4, Banco: 001. REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE
PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Suplementação no valor de r$ 300.000,00 na PAOE 2453
natureza da despesa 33.90.39, fonte 145, para atender despesas Contratação de empresa especializada na execução de serviços na rede
elétricas de baixa tensão e subestações nas escolas. REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO,
ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Anulação no valor de r$ 380.000,00 na PAOE 2453, natureza da despesa 44.90.51, fonte 345
e Suplementação no valor de r$ 850.000,00 na PAOE 2453, natureza da despesa 33.90.39, fonte 345 e valor de r$ 850.000,00 natureza
da despesa 33.90.39, fonte 145 para atender ao processo nº 017101.03169/20-58 - Eventual Contratação de empresa especializada na
elaboração das peças técnicas e gráficas necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas com tipologias e complexidade
variadas e outras atividades correlatas, por unidade de medidas ( M, M², M³ e KVA), através de adesão à Ata de Registro de Preços nº
023/2019/CREA/SP. REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE
REGIÕES por Anulação no valor de r$ 10.000,00 na PAOE 2453, Natureza da despesa 33.90.39, fonte 101 para Suplementação na
PAOE 2194, 2202, 2322, 3318, 4211, Natureza da Despesa 33.90.39, 44.90.52 e 44.90.51, Fonte 101 para atender aos Processo nº
Processo nº 000628/21-78 - Contratação de empresa especializada para implantação do Programa Solução de Robótica Educacional para
atender as Escolas de Ensino Médio da Rede Pública do Estado de Roraima; Contrapartida Termo de Compromisso nº 202001767-5 Adquirir equipamentos e recursos tecnológicos; Contrapartida Termo de Compromisso nº 202001768-5 - Adquirir equipamentos e recursos
tecnológicos; Contrapartida Termo de Compromisso nº 202103202-4 - Adquirir Caminhão frigorífico; Contrapartida Termo de Compromisso
nº 202101571-1 - Construir Escola Estadual dos Quinhetos; Contrapartida Termo de Compromisso nº 202101565-1 - Construir Escola
Nova Km 55.

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
25,00

0,00

Análise da Meta Física:

370

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Estado de Roraima
A Meta Física Prevista para esta ação exercício 2021 tem como base inicial as necessidades prevista quando da elaboração do
processo de revisão do PPA2020-2023. Para 2021 ficou estabelecida como Meta Física efetivar construção de 25 unidades educacionais
e de apoio pedagógico do ensino médio da zona urbana, rural e assentamentos. Porem por ausência de recursos e por as unidades
existente atender o publico demandante não foi efetivada construção de unidades educacionais do Ensino Médio em 2021.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Realizar Construção de Unidades
Educacionais do Ensino Fundamental

0

PAOE sem execução
financeira

2

Realizar Construção de Unidades de apoio
Educacionais do Ensino Fundamental

0

PAOE sem execução
financeira

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O valor empenhado de R$ 670.000,00 PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA, valor de R$ 0,00) quando do planejamento
apresenta índice de 0,00% considerado regular, porem a EXECUÇÃO COFD, %COFD (Empenhado em relação a Dotação Final - Valor
no valor de R$ 7.409.273,21) apresenta índice altamente deficiente de 0,00% com relação ao valor liquidado de R$ 0,00 se justifica pela
necessidade de remanejamento dos recursos não programado no Plano Anual de Trabalho, por redimensionamento através de
procedimentos de anulação e Suplementação visando atender aos Objetivos administrativos de acordo com as demandas, locados nas
Fonte de Recursos e Natureza de Despesas prevista na dotação inicial elaborados de acordo orientação do Manual Técnico de
Orçamento Público e as demandas setorial desta Secretaria, com referência a dotação orçamentária inicial-Teto orçamentário PAT e
aqueles suplementados anulados no exercício conforme atos administrativos do Poder Executivo no uso das atribuições que lhe confere
o art. 62, inciso III, da Constituição Estadual, Lei nº 1.451, de 18 de janeiro de 2021, Abre ao Orçamento Fiscal, Crédito Especial, para
reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente para atender a UO-17101, através de processos de: REMANEJAMENTO DE
RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Suplementação 2.681.176,39 na PAOE
3318, Natureza da Despesa 44.90.51, Fontes 145 e 101. Para atender aos Processos Processo nº 000294/21-14 - Construção da Escola
Estadual Cachoeirinha do Rio Branco e da Escola Estadual Caicubi, Termo de Compromisso PAR nº 2021015721- e 202101567-1 e
Processo nº 000291/21-26 - Construção da Escola Estadual Petrolina do Norte, localizada no município de Caracaraí; Termo de
Compromisso PAR nº 202101574-1. REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E
ENTRE REGIÕES por Suplementação no valor de r$ 474.599,66 na PAOE 3318, Natureza da despesa 44.90.51, fonte 108. Referente aos
recursos oriundos do Termo de Compromisso nº 202101572-1, 202101567-1, 202101574-1, 202101566-1, c/c: 7961-8, 7956-1, 8068-3 e
7962-6 , que entre si celebram o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e Secretaria de Estado da Educação e
Desporto - SEED/RR para atender a construção da Escola Estadual Cachoeirinha do Rio Branco, da Escola Estadual Caicubi, da Escola
Estadual Petrolina do Norte e da Escola Estadual Pérola, localizada no município de Caracarai e Boa vista/RR. INCORPORAÇÃO DE
RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS CELEBRADOS NA ESFERA INTERGOVERNAMENTAL por Suplementação no valor de
r$ 1.317.577,15 na PAOE 3318, Natureza da despesa 44.90.51, fonte 108. Referente aos recursos oriundos do Termo de Compromisso nº
202101571-1, 202101565-1 e ,202101574-1 c/c: 8049-7, 8048-9, 8068-3, que entre si celebram o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE e Secretaria de Estado da Educação e Desporto - SEED/RR para Construir Escola Estadual do Quinhentos, Escola
Estadual Nova KM55, Escola Estadual Petrolina do Norte. REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO,
ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Anulação no valor de r$ 1.800.000,00 da PAOE 3318 natureza da despesa 44.90.51 fonte
145, para suplementação na PAOE 2194 2202 2322 4111 natureza da despesa 33.90.39 fonte 145, para atender Despesas com
Indenização de empresa referente a prestação continuada dos Serviço de Limpeza e Manutenção Predial e Indenização de empresa
referente a prestação continuada dos Serviço de apoio Administrativo/Auxiliar de serviços gerais. Conforme SEI nº 17101.004125/2021.14
INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS CELEBRADOS NA ESFERA INTERGOVERNAMENTAL por
Suplementação 4.544.105,77 na PAOE 3318, Natureza da despesa 44.90.51, fonte 108. Referente aos recursos oriundos do Termo de
Compromisso nº 202101566-1, que entre si celebram o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e Secretaria de Estado
da Educação e Desporto - SEED/RR para atender a construção da Escola Estadual Pérola, localizada no município de Boa Vista/RR.

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

3,00
Total:

3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
3,00

3,00

Análise da Meta Física:

371

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Estado de Roraima
A Meta Física Prevista para esta ação exercício 2021 tem como base inicial as necessidades prevista quando da elaboração do processo
de revisão do PPA2020-2023. Para 2021 ficou estabelecida como Meta Física efetivar ampliação em 3 unidades educacionais e de apoio
pedagógico que atendem o ensino médio da zona urbana, rural e assentamentos. diante do estabelecido foram contempladas com obras
de ampliação 3 unidades educacionais o que representa um percentual de aproveitamento de 100%.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Realizar Ampliação de Unidades Educacionais
- Ensino Médio

100

Pgto de serviços técnico de
engenharia de reformas e
benfeitorias.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O valor empenhado de R$ 693.642,80 PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA, valor de R$ 60.000,00) quando do
planejamento apresenta índice de 1.156,07% considerado deficiente, porem a EXECUÇÃO COFD, %COFD (Empenhado em relação a
Dotação Final - Valor no valor de R$ 1.239.642,98) apresenta índice deficiente de 55,96% com relação ao valor liquidado e pago de R$
9378.158,13, se justifica pela necessidade de remanejamento dos recursos não programado no Plano Anual de Trabalho, por
redimensionamento através de procedimentos de anulação e Suplementação visando atender aos Objetivos administrativos de acordo
com as demandas, locados nas Fonte de Recursos e Natureza de Despesas prevista na dotação inicial elaborados de acordo orientação
do Manual Técnico de Orçamento Público e as demandas setorial desta Secretaria, com referência a dotação orçamentária inicial-Teto
orçamentário PAT e aqueles suplementados anulados no exercício conforme atos administrativos do Poder Executivo no uso das
atribuições que lhe confere o art. 62, inciso III, da Constituição Estadual, Lei nº 1.451, de 18 de janeiro de 2021, Abre ao Orçamento Fiscal,
Crédito Especial, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente para atender a UO-17101, através de processos de:
INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL po
Suplementação no valor de r$ 1.239.642,98 na PAOE 3319, natureza da despesa 44.90.51, fonte 308, referente aos recursos oriundos da
apuração do superávit financeiro do Programa de Fomento as Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral - EMTI da conta corrente 77844. REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Anulação
50.000,00 na PAOE 3319, Natureza da Despesa 44.90.51 Fonte 145 para Suplementação PAOE 2194, 2202, 2322, 2323, 4111, 4311,
2359, 2452, 2364, 3318, Natureza da Despesa 33.90.30, 33.90.39, 33.90.47, 44.90.52 e 44.90.51, Fonte 145.Para atender ao Processo
03195/20-68 - Aquisição de equipamentos e utensílios de cozinha; Processo 00257/21-98 - Contratação de empresa especializada no
fornecimento de cargas de gás; Processo 00256/21-25 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de
veículos tipo Caminhão Baú; Processo 011005/16-08 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção
predial preventiva e corretiva de pintura; Processo 00463/21-80 - Aquisição de TOTEM (suporte para álcool em gel); Processo 00267/2141 - Eventual contratação de empresa para aquisição de quadros brancos; Processo 00457/21-87 Pagamento de taxas municipais
diversas; Contrapartida referente aos Termos de Compromissos 202000491-6; 202000493-6 e 2021000163-6 - Adquirir mobiliários de sala
de aula; Processo 02390/20-06 - Contratação de empresa para aquisição de condicionadores de Ar e Ventiladores Escolares, Termo de
Compromisso PAR nº 202002517-5 e Emenda Parlamentar nº 7124001/2019; Processo 00292/21-99- Reforma da Escola Estadual Dom
Pedro II, localizada no município de Iracema, Termo de Compromisso PAR nº 202101573-1; Processo nº 03169/20-58 - Contratação de
empresa especializada ne elaboração de peças técnicas e gráficas; Reforma do Colégio Estadual Militarizado tenente João Azevedo Cruz,
município de Boa Vista/RR; Processo 00294/21-14 - Construção da Escola Estadual Cachoeirinha do Rio Branco e da Escola Estadual
Caicubi. REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por
Anulação no valor de r$ 20.000,00 na PAOE 3318, Natureza da despesa 44.90.51, fonte 101 para Suplementação na PAOE 2194, 2202,
2322,
3318, 4211, Natureza da Despesa 33.90.39, 44.90.52 e 44.90.51, Fonte 101 para atender aos Processo nº Processo nº 000628/21-78 Contratação de empresa especializada para implantação do Programa Solução de Robótica Educacional para atender as Escolas de
Ensino Médio da Rede Pública do Estado de Roraima; Contrapartida Termo de Compromisso nº 202001767-5 - Adquirir equipamentos e
recursos tecnológicos; Contrapartida Termo de Compromisso nº 202001768-5 - Adquirir equipamentos e recursos tecnológicos;
Contrapartida Termo de Compromisso nº 202103202-4 - Adquirir Caminhão frigorífico; Contrapartida Termo de Compromisso nº
202101571-1 - Construir Escola Estadual dos Quinhetos; Contrapartida Termo de Compromisso nº 202101565-1 - Construir Escola Nova
Km 55. Conforme Ofício nº 38/2021/GAB/SEED/REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE
GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Anulação no valor de r$ 10.000,00 na PAOE 3319, Natureza da despesa 44.90.51, fonte 101 para
Suplementação na PAOE 2194, 2202, 2322,3318, 4211, Natureza da Despesa 33.90.39, 44.90.52 e 44.90.51, Fonte 101 para atender aos
Processo nº Processo nº 000628/21-78 - Contratação de empresa especializada para implantação do Programa Solução de Robótica
Educacional para atender as Escolas de Ensino Médio da Rede Pública do Estado de Roraima; Contrapartida Termo de
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3476-Construção da Sede da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos
Projeto
17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
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

Análise da Meta Física:
372

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Estado de Roraima
Meta não executada, obra em fase de licitação, CSL da Secretaria de Estado de Infra-Estrutra.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Realizar a construção da Sede da Secretaria
de Estado da Educação e Desportos -SEED

0

Sem execução financeira

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO zerada tanto no PLANEJAMENTO PPD quanto na EXECUÇÃO COFD tal
situação se justifica pela necessidade de remanejamento dos recursos não programado no Plano Anual de Trabalho, por
redimensionamento através de procedimentos de anulação e Suplementação visando atender aos Objetivos administrativos de acordo
com as demandas, locados nas Fonte de Recursos e Natureza de Despesas prevista na dotação inicial elaãorados de acordo orientação
do Manual Técnico de Orçamento Público e as demandas setorial desta Secretaria, com referência a dotação orçamentária inicial-Teto
orçamentário PAT e aqueles suplementados anulados no exercício conforme atos administrativos do Poder Executivo no uso das
atribuições que lhe confere o art. 62, inciso III, da Constituição Estadual, Lei nº 1.451, de 18 de janeiro de 2021, Abre ao Orçamento Fiscal,
Crédito Especial, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente para atender a UO-17101, através de processos de:
REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Anulação no
valor de r$ 100.000,00 na PAOE 3476, Natureza da Despesa 44.90.51 Fonte 145 para Suplementação PAOE 2194, 2202, 2322, 2323,
4111, 4311, 2359, 2452, 2364, 3318, Natureza da Despesa 33.90.30, 33.90.39, 33.90.47, 44.90.52 e 44.90.51, Fonte 145. Para atender ao
Processo 03195/20-68 - Aquisição de equipamentos e utensílios de cozinha; Processo 00257/21-98 - Contratação de empresa
especializada no fornecimento de cargas de gás; Processo 00256/21-25 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de locação de veículos tipo Caminhão Baú; Processo 011005/16-08 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
manutenção predial preventiva e corretiva de pintura; Processo 00463/21-80 - Aquisição de TOTEM (suporte para álcool em gel); Processo
00267/21-41 - Eventual contratação de empresa para aquisição de quadros brancos; Processo 00457/21-87 Pagamento de taxas
municipais diversas; Contrapartida referente aos Termos de Compromissos 202000491-6; 202000493-6 e 2021000163-6 - Adquirir
mobiliários de sala de aula; Processo 02390/20-06 - Contratação de empresa para aquisição de condicionadores de Ar e Ventiladores
Escolares, Termo de Compromisso PAR nº 202002517-5 e Emenda Parlamentar nº 7124001/2019; Processo 00292/21-99- Reforma da
Escola Estadual Dom Pedro II, localizada no município de Iracema, Termo de Compromisso PAR nº 202101573-1; Processo nº 03169/2058 - Contratação de empresa especializada ne elaboração de peças técnicas e gráficas; Reforma do Colégio Estadual Militarizado tenente
João Azevedo Cruz, município de Boa Vista/RR; Processo 00294/21-14 - Construção da Escola Estadual Cachoeirinha do Rio Branco e da
Escola Estadual Caicubi.
Ação:

3481-Construção de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental
Indígena
Projeto
17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
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
2,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
A Meta Física Prevista para esta ação exercício 2021 tem como base as necessidades prevista quando da elaboração do processo de
revisão do PPA2020-2023. Para 2021 ficou estabelecida como Meta Física efetivar construção de 2 unidades educacionais e de ensino
fundamental indígena. diante do estabelecido não foram efetivas as metas prevista na qual representa aproveitamento de 0,00%.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Realizar construção de Unidades
Educacionais e Unidades de apoio do ensino
Fundamental Indígena

0

Ação sem execução
financeira.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:

373

Estado de Roraima
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO zerada tanto no PLANEJAMENTO PPD quanto na EXECUÇÃO COFD tal
situação se justifica pela necessidade de remanejamento dos recursos não programado no Plano Anual de Trabalho, por
redimensionamento através de procedimentos de anulação e Suplementação visando atender aos Objetivos administrativos de acordo
com as demandas, locados nas Fonte de Recursos e Natureza de Despesas prevista na dotação de acordo orientação do Manual
Técnico de Orçamento Público e as demandas setorial desta Secretaria, com referência a dotação orçamentária inicial-Teto orçamentário
PAT e aqueles suplementados anulados no exercício conforme atos administrativos do Poder Executivo no uso das atribuições que lhe
confere o art. 62, inciso III, da Constituição Estadual, Lei nº 1.451, de 18 de janeiro de 2021, Abre ao Orçamento Fiscal, Crédito Especial,
para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente para atender a UO-17101, através de processos de: REMANEJAMENTO
DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Anulação 50.000,00 na PAOE 3481,
Natureza da Despesa 44.90.51 Fonte 145 para Suplementação PAOE 2194, 2202, 2322, 2323, 4111, 4311, 2359, 2452, 2364, 3318,
Natureza da Despesa 33.90.30, 33.90.39, 33.90.47, 44.90.52 e 44.90.51, Fonte 145. Para atender ao Processo 03195/20-68 - Aquisição
de equipamentos e utensílios de cozinha; Processo 00257/21-98 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de cargas de
gás; Processo 00256/21-25 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos tipo Caminhão Baú;
Processo 011005/16-08 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva
de pintura; Processo 00463/21-80 - Aquisição de TOTEM (suporte para álcool em gel); Processo 00267/21-41 - Eventual contratação de
empresa para aquisição de quadros brancos; Processo 00457/21-87 Pagamento de taxas municipais diversas; Contrapartida referente aos
Termos de Compromissos 202000491-6; 202000493-6 e 2021000163-6 - Adquirir mobiliários de sala de aula; Processo 02390/20-06 Contratação de empresa para aquisição de condicionadores de Ar e Ventiladores Escolares, Termo de Compromisso PAR nº 202002517-5
e Emenda Parlamentar nº 7124001/2019; Processo 00292/21-99 - Reforma da Escola Estadual Dom Pedro II, localizada no município de
Iracema, Termo de Compromisso PAR nº 202101573-1; Processo nº 03169/20-58 - Contratação de empresa especializada ne elaboração
de peças técnicas e gráficas; Reforma do Colégio Estadual Militarizado tenente João Azevedo Cruz, município de Boa Vista/RR; Processo
00294/21-14 - Construção da Escola Estadual Cachoeirinha do Rio Branco e da Escola Estadual Caicubi.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:

3483-Construção de Unidades Educacionais do Ensino Médio Indígena
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
2,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
A Meta Física Prevista para esta ação exercício 2021 tem como base as necessidades prevista quando da elaboração do processo de
revisão do PPA2020-2023. Para 2021 ficou estabelecida como Meta Física efetivar construção de 2 unidades educacionais e de ensino
médio indígena. diante do estabelecido não foram efetivas as metas prevista na qual representa aproveitamento de 0,00%.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Realizar Construção de Unidades
Educacionais do Ensino Médio Indígena

0

Ação sem execução financeira

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:

374

Estado de Roraima
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO zerada tanto no PLANEJAMENTO PPD quanto na EXECUÇÃO COFD tal
situação se justifica pela necessidade de remanejamento dos recursos não programado no Plano Anual de Trabalho, por
redimensionamento através de procedimentos de anulação e Suplementação visando atender aos Objetivos administrativos de acordo
com as demandas, locados nas Fonte de Recursos e Natureza de Despesas prevista na dotação de acordo orientação do Manual
Técnico de Orçamento Público e as demandas setorial desta Secretaria, com referência a dotação orçamentária inicial-Teto orçamentário
PAT e aqueles suplementados anulados no exercício conforme atos administrativos do Poder Executivo no uso das atribuições que lhe
confere o art. 62, inciso III, da Constituição Estadual, Lei nº 1.451, de 18 de janeiro de 2021, Abre ao Orçamento Fiscal, Crédito Especial,
para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente para atender a UO-17101, através de processos de: REMANEJAMENTO
DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Anulação 100.000,00 na PAOE
3483, Natureza da Despesa 44.90.51 Fonte 145 para Suplementação PAOE 2194, 2202, 2322, 2323, 4111, 4311, 2359, 2452, 2364, 3318,
Natureza da Despesa 33.90.30, 33.90.39, 33.90.47, 44.90.52 e 44.90.51, Fonte 145. Para atender ao Processo 03195/20-68 - Aquisição
de equipamentos e utensílios de cozinha; Processo 00257/21-98 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de cargas de
gás; Processo 00256/21-25 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos tipo Caminhão Baú;
Processo 011005/16-08 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva
de pintura; Processo 00463/21-80 - Aquisição de TOTEM (suporte para álcool em gel); Processo 00267/21-41 - Eventual contratação de
empresa para aquisição de quadros brancos; Processo 00457/21-87 Pagamento de taxas municipais diversas; Contrapartida referente aos
Termos de Compromissos 202000491-6; 202000493-6 e 2021000163-6 - Adquirir mobiliários de sala de aula; Processo 02390/20-06 Contratação de empresa para aquisição de condicionadores de Ar e Ventiladores Escolares, Termo de Compromisso PAR nº 202002517-5
e Emenda Parlamentar nº 7124001/2019; Processo 00292/21-99 - Reforma da Escola Estadual Dom Pedro II, localizada no município de
Iracema, Termo de Compromisso PAR nº 202101573-1; Processo nº 03169/20-58 - Contratação de empresa especializada ne elaboração
de peças técnicas e gráficas; Reforma do Colégio Estadual Militarizado tenente João Azevedo Cruz, município de Boa Vista/RR; Processo
00294/21-14 - Construção da Escola Estadual Cachoeirinha do Rio Branco e da Escola Estadual Caicubi. REMANEJAMENTO DE
RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Anulação no valor de r$ 10.000,00 na
PAOE 3483, Natureza da despesa 44.90.51, fonte 101 para Suplementação na PAOE 2194, 2202, 2322, 3318, 4211, Natureza da
Despesa 33.90.39, 44.90.52 e 44.90.51, Fonte 101 para atender aos Processo nº Processo nº 000628/21-78 - Contratação de empresa
especializada para implantação do Programa Solução de Robótica Educacional para atender as Escolas de Ensino Médio da Rede Pública
do Estado de Roraima; Contrapartida Termo de Compromisso nº 202001767-5 - Adquirir equipamentos e recursos tecnológicos;
Contrapartida Termo de Compromisso nº 202001768-5 - Adquirir equipamentos e recursos tecnológicos; Contrapartida Termo de
Compromisso nº 202103202-4 - Adquirir Caminhão frigorífico; Contrapartida Termo de Compromisso nº 202101571-1 - Construir Escola
Estadual dos Quinhetos; Contrapartida Termo de Compromisso nº 202101565-1 - Construir Escola Nova Km 55. REMANEJAMENTO DE
RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Suplementação no valor de r$
500.000,00 na PAOE 3483 natureza da despesa 44.90.51 fonte 101, para atender o remanejamento dos recursos orçamentários da
Emenda Impositiva nº. 009, de autoria do Comissão Mista de Orçamento Fiscalização Financeira, Tributação e Controle, sancionada
através da Lei Orçamentária Anual do Estado de Roraima, Lei nº 1.451 de 18 de janeiro de 2021 publicada no DOE nº 3885 de
19/01/2021. Meta: Construção da Escola Estadual Indígena na Comunidade do Jabuti no município de Bonfim , conforme solicitação SEI
nº 17101.003188/2021.45 e Oficio nº. 050/2021. Conforme SEI nº 17101.004125/2021.14

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
8,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
A Meta Física Prevista para esta ação exercício 2021 tem como base as necessidades prevista quando da elaboração do processo de
revisão do PPA2020-2023. Para 2021 ficou estabelecida como Meta Física efetivar ampliação de 8 unidades educacionais e de ensino
fundamental. diante do estabelecido não foram efetivas as metas prevista na qual representa aproveitamento de 0,00%.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Ampliar Unidades Educacionais do Ensino
Fundamental

0

Ação sem execução
Financeira

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:

375

Estado de Roraima
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO zerada tanto no PLANEJAMENTO PPD quanto na EXECUÇÃO COFD tal
situação se justifica pela necessidade de remanejamento dos recursos não programado no Plano Anual de Trabalho, por
redimensionamento através de procedimentos de anulação e Suplementação visando atender aos Objetivos administrativos de acordo
com as demandas, locados nas Fonte de Recursos e Natureza de Despesas prevista na dotação de acordo orientação do Manual
Técnico de Orçamento Público e as demandas setorial desta Secretaria, com referência a dotação orçamentária inicial-Teto orçamentário
PAT e aqueles suplementados anulados no exercício conforme atos administrativos do Poder Executivo no uso das atribuições que lhe
confere o art. 62, inciso III, da Constituição Estadual, Lei nº 1.451, de 18 de janeiro de 2021, Abre ao Orçamento Fiscal, Crédito Especial,
para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente para atender a UO-17101, através de processos de:"
REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Anulação
100.000,00 na PAOE 3489, Natureza da Despesa 44.90.51 Fonte 145 para Suplementação PAOE 2194, 2202, 2322, 2323, 111, 4311,
2359, 2452, 2364, 3318, Natureza da Despesa 33.90.30, 33.90.39, 33.90.47, 44.90.52 e 44.90.51, Fonte 145. Para atender ao Processo
03195/20-68 - Aquisição de equipamentos e utensílios de cozinha; Processo 00257/21-98 - Contratação de empresa especializada no
fornecimento de cargas de gás; Processo 00256/21-25 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de
veículos tipo Caminhão Baú; Processo 011005/16-08 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção
predial preventiva e corretiva de pintura; Processo 00463/21-80 - Aquisição de TOTEM (suporte para álcool em gel); Processo 00267/2141 - Eventual contratação de empresa para aquisição de quadros brancos; Processo 00457/21-87 Pagamento de taxas municipais
diversas; Contrapartida referente aos Termos de Compromissos 202000491-6; 202000493-6 e 2021000163-6 - Adquirir mobiliários de sala
de aula; Processo 02390/20-06 - Contratação de empresa para aquisição de condicionadores de Ar e Ventiladores Escolares, Termo de
Compromisso PAR nº 202002517-5 e Emenda Parlamentar nº 7124001/2019; Processo 00292/21-99 - Reforma da Escola Estadual Dom
Pedro II, localizada no município de Iracema, Termo de Compromisso PAR nº 202101573-1; Processo nº 03169/20-58 - Contratação de
empresa especializada ne elaboração de peças técnicas e gráficas; Reforma do Colégio Estadual Militarizado tenente João Azevedo Cruz,
município de Boa Vista/RR; Processo 00294/21-14 - Construção da Escola Estadual Cachoeirinha do Rio Branco e da Escola Estadual
Caicubi.
"REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Anulação no
valor de r$ 10.000,00 na PAOE 3489, Natureza da despesa 44.90.51, fonte 101 para Suplementação na PAOE 2194, 2202, 2322, 3318,
4211, Natureza da Despesa 33.90.39, 44.90.52 e 44.90.51, Fonte 101 para atender aos Processo nº Processo nº 000628/21-78 Contratação de empresa especializada para implantação do Programa Solução de Robótica Educacional para atender as Escolas de
Ensino Médio da Rede Pública do Estado de Roraima; Contrapartida Termo de Compromisso nº 202001767-5 - Adquirir equipamentos e
recursos tecnológicos; Contrapartida Termo de Compromisso nº 202001768-5 - Adquirir equipamentos e recursos tecnológicos;
Contrapartida Termo de Compromisso nº 202103202-4 - Adquirir Caminhão frigorífico; Contrapartida Termo de Compromisso nº
202101571-1 - Construir Escola Estadual dos Quinhetos; Contrapartida Termo de Compromisso nº 202101565-1 - Construir Escola Nova
Km 55. C+E163onforme Ofício nº 38/2021/GAB/SEED/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
2,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
A Meta Física Prevista para esta ação exercício 2021 tem como base as necessidades prevista quando da elaboração do processo de
revisão do PPA2020-2023. Para 2021 ficou estabelecida como Meta Física efetivar ampliação de 2 unidades educacionais e de ensino
fundamental indígena. diante do estabelecido não foram efetivas as metas prevista na qual representa aproveitamento de 0,00%.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Realizar ampliação de Unidades Escolares de
Apoio Pedagógico

0

Ação sem execução financeira

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:

376

Estado de Roraima
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO zerada tanto no PLANEJAMENTO PPD quanto na EXECUÇÃO COFD tal
situação se justifica pela necessidade de remanejamento dos recursos não programado no Plano Anual de Trabalho, por
redimensionamento através de procedimentos de anulação e Suplementação visando atender aos Objetivos administrativos de acordo
com as demandas, locados nas Fonte de Recursos e Natureza de Despesas prevista na dotação de acordo orientação do Manual
Técnico de Orçamento Público e as demandas setorial desta Secretaria, com referência a dotação orçamentária inicial-Teto orçamentário
PAT e aqueles suplementados anulados no exercício conforme atos administrativos do Poder Executivo no uso das atribuições que lhe
confere o art. 62, inciso III, da Constituição Estadual, Lei nº 1.451, de 18 de janeiro de 2021, Abre ao Orçamento Fiscal, Crédito Especial,
para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente para atender a UO-17101, através de processos de:
REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Anulação
50.000,00 na PAOE 3490, Natureza da Despesa 44.90.51 Fonte 145 para Suplementação PAOE 2194, 2202, 2322, 2323, 4111, 4311,
2359, 2452, 2364, 3318, Natureza da Despesa 33.90.30, 33.90.39, 33.90.47, 44.90.52 e 44.90.51, Fonte 145. Para atender ao Processo
03195/20-68 - Aquisição de equipamentos e utensílios de cozinha; Processo 00257/21-98 - Contratação de empresa especializada no
fornecimento de cargas de gás; Processo 00256/21-25 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de
veículos tipo Caminhão Baú; Processo 011005/16-08 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção
predial preventiva e corretiva de pintura; Processo 00463/21-80 - Aquisição de TOTEM (suporte para álcool em gel); Processo 00267/2141 - Eventual contratação de empresa para aquisição de quadros brancos; Processo 00457/21-87 Pagamento de taxas municipais
diversas; Contrapartida referente aos Termos de Compromissos 202000491-6; 202000493-6 e 2021000163-6 - Adquirir mobiliários de sala
de aula; Processo 02390/20-06 - Contratação de empresa para aquisição de condicionadores de Ar e Ventiladores Escolares, Termo de
Compromisso PAR nº 202002517-5 e Emenda Parlamentar nº 7124001/2019; Processo 00292/21-99- Reforma da Escola Estadual Dom
Pedro II, localizada no município de Iracema, Termo de Compromisso PAR nº 202101573-1; Processo nº 03169/20-58 - Contratação de
empresa especializada ne elaboração de peças técnicas e gráficas; Reforma do Colégio Estadual Militarizado tenente João Azevedo Cruz,
município de Boa Vista/RR; Processo 00294/21-14 - Construção da Escola Estadual Cachoeirinha do Rio Branco e da Escola Estadual
Caicubi. REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por
Anulação no valor de r$ 5.000,00 na PAOE 3490, Natureza da despesa 44.90.51, fonte 101 para Suplementação na PAOE 2194, 2202,
2322, 3318, 4211, Natureza da Despesa 33.90.39, 44.90.52 e 44.90.51, Fonte 101 para atender aos Processo nº Processo nº 000628/2178 - Contratação de empresa especializada para implantação do Programa Solução de Robótica Educacional para atender as Escolas de
Ensino Médio da Rede Pública do Estado de Roraima; Contrapartida Termo de Compromisso nº 202001767-5 - Adquirir equipamentos e
recursos tecnológicos; Contrapartida Termo de Compromisso nº 202001768-5 - Adquirir equipamentos e recursos tecnológicos;
Contrapartida Termo de Compromisso nº 202103202-4 - Adquirir Caminhão frigorífico; Contrapartida Termo de Compromisso nº
202101571-1 - Construir Escola Estadual dos Quinhetos; Contrapartida Termo de Compromisso nº 202101565-1 - Construir Escola Nova
Km 55.

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
16,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
A Meta Física Prevista para esta ação exercício 2021 tem como base as necessidades prevista quando da elaboração do processo de
revisão do PPA2020-2023. Para 2021 ficou estabelecida como Meta Física efetivar ampliação de 16 unidades educacionais e de ensino
médio indígena. diante do estabelecido não foram efetivas as metas prevista na qual representa aproveitamento de 0,00%.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Realizar ampliação de Unidades
Educacionais do Ensino Médio Indígena

0

Ação sem execução finaneira

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:

377

Estado de Roraima
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO zerada tanto no PLANEJAMENTO PPD quanto na EXECUÇÃO COFD tal
situação se justifica pela necessidade de remanejamento dos recursos não programado no Plano Anual de Trabalho, por
redimensionamento através de procedimentos de anulação e Suplementação visando atender aos Objetivos administrativos de acordo
com as demandas, locados nas Fonte de Recursos e Natureza de Despesas prevista na dotação de acordo orientação do Manual
Técnico de Orçamento Público e as demandas setorial desta Secretaria, com referência a dotação orçamentária inicial-Teto orçamentário
PAT e aqueles suplementados anulados no exercício conforme atos administrativos do Poder Executivo no uso das atribuições que lhe
confere o art. 62, inciso III, da Constituição Estadual, Lei nº 1.451, de 18 de janeiro de 2021, Abre ao Orçamento Fiscal, Crédito Especial,
para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente para atender a UO-17101, através de processos de: REMANEJAMENTO
DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por Anulação no valor de R$
100.000,00 na PAOE 3492, Natureza da Despesa 44.90.51 Fonte 145 para Suplementação PAOE 2194, 2202, 2322, 2323, 4111, 4311,
2359, 2452, 2364, 3318, Natureza da Despesa 33.90.30, 33.90.39, 33.90.47, 44.90.52 e 44.90.51, Fonte 145.Para atender ao Processo
03195/20-68 - Aquisição de equipamentos e utensílios de cozinha; Processo 00257/21-98 - Contratação de empresa especializada no
fornecimento de cargas de gás; Processo 00256/21-25 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de
veículos tipo Caminhão Baú; Processo 011005/16-08 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção
predial preventiva e corretiva de pintura; Processo 00463/21-80 - Aquisição de TOTEM (suporte para álcool em gel); Processo 00267/2141 - Eventual contratação de empresa para aquisição de quadros brancos; Processo 00457/21-87 Pagamento de taxas municipais
diversas; Contrapartida referente aos Termos de Compromissos 202000491-6; 202000493-6 e 2021000163-6 - Adquirir mobiliários de sala
de aula; Processo 02390/20-06 - Contratação de empresa para aquisição de condicionadores de Ar e Ventiladores Escolares, Termo de
Compromisso PAR nº 202002517-5 e Emenda Parlamentar nº 7124001/2019; Processo 00292/21-99- Reforma da Escola Estadual Dom
Pedro II, localizada no município de Iracema, Termo de Compromisso PAR nº 202101573-1; Processo nº 03169/20-58 - Contratação de
empresa especializada ne elaboração de peças técnicas e gráficas; Reforma do Colégio Estadual Militarizado tenente João Azevedo Cruz,
município de Boa Vista/RR; Processo 00294/21-14 - Construção da Escola Estadual Cachoeirinha do Rio Branco e da Escola Estadual
Caicubi. REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES por
Anulação no valor de r$ 10.000,00 na PAOE 3492, Natureza da despesa 44.90.51, fonte 101 para Suplementação na PAOE 2194, 2202,
2322, 3318, 4211, Natureza da Despesa 33.90.39, 44.90.52 e 44.90.51, Fonte 101 para atender aos Processo nº Processo nº 000628/2178 - Contratação de empresa especializada para implantação do Programa Solução de Robótica Educacional para atender as Escolas de
Ensino Médio da Rede Pública do Estado de Roraima; Contrapartida Termo de Compromisso nº 202001767-5 - Adquirir equipamentos e
recursos tecnológicos; Contrapartida Termo de Compromisso nº 202001768-5 - Adquirir equipamentos e recursos tecnológicos;
Contrapartida Termo de Compromisso nº 202103202-4 - Adquirir Caminhão frigorífico; Contrapartida Termo de Compromisso nº
202101571-1 - Construir Escola Estadual dos Quinhetos; Contrapartida Termo de Compromisso nº 202101565-1 - Construir Escola Nova
Km 55. Conforme Ofício nº 38/2021/GAB/SEED/RR.

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:

2319-Manutenção e Fortalecimento do Ensino Fundamental
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

31.752,00
Total:

31.752,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
32.717,00

31.752,00

Análise da Meta Física:

378

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
97,05

Estado de Roraima
A Meta Física Prevista para esta ação exercício 2021 tem como base as matriculas inicial da rede pública Estadual de Ensino na
modalidade do Ensino Fundamental anos iniciais e finais o apuradas pelo "CENSO ESCOLAR, Portaria nº 2.219 de 27/12/2019", fator
utilizado para estabelecer as metas de revisão do PPA2020-2023. Em 2021 ficou estabelecida como Meta Física efetivar matrícula para
o publico alvo de 32.890 alunos na rede pública Estadual de Ensino na etapa do Ensino Fundamental. Com apuração dos dados CENSO
ESCOLAR 2021, PORT. N.º 1.031, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021 MATRÍCULA INICIAL 2021 - REDE ESTADUAL, foram matriculados
na Rede Pública Estadual da Educação Básica nas escolas de Ensino Fundamental anos inicias e finais da zona urbana, rural e
assentamento um total de 31.752,00 alunos, o que representa um ótimo resultado com percentual de 96,54% em relação a meta
prevista, tal resultado se justifica quando da apresentação do indicativo da meta da ação prevista na elaboração do PPA/PAT e da
construção dos objetivos da ação para o exercício, onde a meta prevista e apurada pode ser acrescida ou diminuída, após a publicação
do último "Censo Escolar de referencia " dependendo da demanda. Diante do apurado conclui que a demanda foi menor do que a oferta de
vagas estabelecidas Pela Secretaria de Estado da Educação e Desporto - SEED para atender os objetivos desta ação foram realizadas
atividades de: Implantação e execução O Guia de Acolhimento possibilitou maior preparo para os Professores orientadores a acolher a
comunidade escolar no retorno às aulas presenciais, com implementação de ações em função do acolhimento psicossocial nos planos e
projetos escolares proporcionando fortalecimento das competências socioemocionais nas relações interpessoais entre alunos, professores,
gestores, servidores e pais atuando no ambiente escolar com ações continuadas de acordo com a nova realidade pós- pandemia. O Guia
da Busca Ativa possibilitou realizar durante todo o ano letivo de 2021, busca ativa de estudantes a fim de resgatar os alunos que se
ausentaram das atividades escolares e garantindo a permanência de todos na rotina escolar. Como também foram identificados alunos e
suas famílias em situação de vulnerabilidade social, restabelecendo os vínculos com eles e encaminhando para as redes de proteção
(CRAS, CREAS, CONSELHO TUTELAR, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CAPS, PROMOTORIA DA INFÂCIA, MP) com o intuito de
diminuir o número de alunos ausentes. O Programa Dialogando com o Psicossocial, em parceria com a Rádio Roraima apresentou a
população roraimense os serviços prestados pela secretaria de Educação e Desporto do Estado de Roraima, quanto ao cuidado com a
saúde metal dos alunos, familiares e servidores, esclarecendo sobre os cuidados preventivos para a não proliferação do Corona vírus;
Durante o ano letivo os Professores Orientadores são orientados e acompanhados quanto ao desenvolvimento de projetos e ações para o
enfrentamento das problemáticas psicossociais que adentram a escola. E realizando encaminhamentos para a rede de proteção
As ações desenvolvidas na escola são de caráter preventivo e interventivo, integradas e sistematizadas nas dimensões cognitivo e
socioemocional, sob a coordenação e acompanhamento desta Divisão, com foco no restabelecimento da sensação de segurança, da
estabilidade, promovendo espaços de escuta, no fortalecimento da relação família-escola, no fortalecimento da relação entre estudantes,
professores e profissionais da escola, garantindo o acesso, permanência e a inclusão social dos estudantes. Durante o ano letivo a equipe
DIPSE realizou acolhimento e acompanhamento psicossocial a alunos e familiares encaminhados pelas escolas através de escuta
qualificada, visita domiciliar e encaminhamentos para a rede de proteção. Durante o ano letivo a equipe DIPSE realizou acolhimento e
acompanhamento psicossocial de servidores encaminhados pelas escolas através de escutas qualificadas e encaminhamentos.
Assessorar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do Plano de Ação Integrado dos Professores Orientadores e Orientadores
Educacionais nas Escolas. Promover ações com a equipe DIPSE que fortaleçam os vínculos profissionais e pessoais para o alinhamento
das ações previstas no plano de ação. Realizar levantamento das escolas do ensino fundamental regular e alunos com Distorção Idade
Série- 6º anos para aplicar das Avaliações Diagnósticas. Realização do diagnóstico da situação da distorção idade-série dos estudantes
regularmente matriculados na rede pública estadual de Roraima, identificando as potencialidades e fragilidades das unidades escolares no
enfrentamento da cultura do fracasso escolar; Realização das avaliações diagnósticas nas turmas de 6º/7ºanos das turmas de Correção
de Fluxo Através do projeto de Correção de Fluxo, no ano de 2020 foi realizada a atualização do projeto, a partir da composição da
comissão do grupo de trabalho.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Manter as atividades administrativas do
Ensino Fundamental.

100

Pgto de Auxilio Natalidade

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O valor empenhado de R$ 17.368,58 PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA, valor de R$ 1.305.074,00) quando do
planejamento apresenta índice de 1,33% considerado deficiente, porem a EXECUÇÃO COFD deficiente (Empenhado em relação a
Dotação Final - Valor no valor de R$ 16.937.139,65) apresenta índice de 0,10% com relação ao valor liquidado de R$ 17.368,58, se
justifica pela necessidade de remanejamento dos recursos não programado no Plano Anual de Trabalho, por redimensionamento através
de procedimentos de anulação e Suplementação visando atender aos Objetivos administrativos de acordo com as demandas, locados nas
Fonte de Recursos e Natureza de Despesas prevista na dotação inicial elaborados de acordo orientação do Manual Técnico de Orçamento
Público e as demandas setorial desta Secretaria, com referência a dotação orçamentária inicial-Teto orçamentário PAT e aqueles
suplementados anulados no exercício conforme atos administrativos do Poder Executivo no uso das atribuições que lhe confere o art. 62,
inciso III, da Constituição Estadual, Lei nº 1.451, de 18 de janeiro de 2021, Abre ao Orçamento Fiscal, Crédito Especial, para reforço de
dotações constantes da lei orçamentária vigente para atender a UO-17601, através de processos de: REMANEJAMENTO DE RECURSOS
ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES Suplementação 20.000,00 na PAOE 2319 natureza da
despesa 33.90.08, fonte 134, para atender as Despesas com pagamento de auxilio natalidade do Pessoal da SEED. Conforme Ofício nº
270/2021/SEED/GAB/RR. Anulação 21.207.858,00 da PAOE 4448 natureza da despesa 31.90.04 fonte 134, para suplementação na
PAOE 2319 e 2320 natureza da despesa 33.90.08, fonte 134, para atender as Despesas com pagamento de auxilio natalidade do Pessoal
da SEED. Conforme Ofício nº 270/2021/SEED/GAB/RR. Suplementação 5.612.065,65 na PAOE 2319, natureza da despesa 33.90.30 e
33.90.39 fonte 304, referente a incorporação de recursos oriundos de Superávit Financeiro da Lei nº 9.766 de 18 de dezembro de 1998,
Salário Educação, da conta corrente 5336-8. Conforme SEI nº. 17101.001835/2021.84.

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

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

379

Estado de Roraima
META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

20.604,00
Total:

20.604,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
16.718,00

20.604,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
123,24

Análise da Meta Física:
A Meta Física Prevista para esta ação exercício 2021 tem como base as matriculas inicial da rede pública Estadual de Ensino na
modalidade do Ensino médio exceto os alunos matriculados no ensino profissionalizantes e educação Indígenas, apuradas pelo "CENSO
ESCOLAR, Portaria nº 2.219 de 27/12/2019", fator utilizado para estabelecer as metas de revisão do PPA2020-2023. Em 2021 ficou
estabelecida como Meta Física efetivar matrícula para o publico alvo de 16.718,00 alunos na rede pública Estadual de Ensino na etapa
do Ensino médio. Com apuração dos dados CENSO ESCOLAR 2021, PORT. N.º 1.031, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021 MATRÍCULA
INICIAL 2021 - REDE ESTADUAL, foram matriculados na Rede Pública Estadual da Educação Básica nas escolas de Ensino médio da
zona urbana, rural e assentamento um total de 20.604,00 alunos, o que representa u resultado regular com percentual de 123,24%%
superando assim relação a meta prevista com percentual elevado, tal resultado se justifica quando da apresentação do indicativo da meta
da ação prevista na elaboração do PPA/PAT e da construção dos objetivos da ação para o exercício, onde a meta prevista e apurada
pode ser acrescida ou diminuída, após a publicação do último "Censo Escolar de referencia" dependendo da demanda externa com
retomada de alunos desistentes de anos anteriores. Diante do apurado conclui que a demanda foi maior do que a oferta de vagas
estabelecidas Pela Secretaria de Estado da Educação e Desporto - SEED para atender os objetivos desta ação nenhum aluno ficou sem
efetivação de Matricula na Rede Publica Estadual de Ensino, para atender os objetivos desta ação foram realizadas atividades
estratégicas de: Identificar o perfil das escolas para implementação do Novo Ensino Médio, reavaliado o perfil das escolas pós-Covid 19.
Realização Escuta Qualificada para identificar o perfil de formação dos alunos dos 9º anos das escolas adjacentes do Novo Ensino
Médio, através de questionário estruturados aplicados de forma online para oportunizar exercício da escolha para o Novo Ensino Médio.
Apresentar e acompanhar formação continuada através do Centro Estadual de Formação dos Profissionais da Educação de Roraima, O
acompanhamento visa identificar e incentivar professores e profissionais da educação a participar das formações com o objetivo de
aperfeiçoar a prática docente e o trabalho técnico para melhoria do ensino e aprendizagem. Implantar estratégias de inovações
pedagógicas que tenham repercussão e meta na redução da evasão, reprovação e distorção idade/série no Ensino Médio, Foi implantado
no Ensino Médio o Programa de Correção de Fluxo com o objetivo de garantir a trajetória de sucesso escolar, com permanência e
continuidade dos estudos, diminuindo a evasão , a reprovação a repetência. Realização de Formação Continuada para os profissionais
das Escolas do Novo Ensino Médio em parceria com o SEBRAE Foi realizado a Formação Continua para oportunizar a equipe o contato
com os novos elementos constituintes do Novo Ensino Médio.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Fortalecer as atividade pedagógicas do Ensino
Médio

0

Ação sem execução financeira

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Ação sem dotação orçamentaria PAT/LOA ao final do exercício foram efetivado CRÉDITO ESPECIAL POR ANULAÇÃO, EXCETO
APLICAÇÃO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO Suplementação 10.000,00 na PAOE 2320, natureza da despesa 33.90.08, fonte 134
para atender despesas com Auxílio Natalidade pertencentes a Secretaria Estadual de Educação e Desporto - SEED. Conforme Processo
SEI nº 17101.010867/2021.71 tal situação e justifica pela necessidade de remanejamento dos recursos não programado no Plano Anual
de Trabalho, por redimensionamento através de procedimentos de anulação e Suplementação visando atender aos Objetivos
administrativos de acordo com as demandas, locados nas Fonte de Recursos e Natureza de Despesas prevista na dotação inicial
elaborados de acordo orientação do Manual Técnico de Orçamento Público e as demandas setorial desta Secretaria, com referência a
dotação orçamentária inicial-Teto orçamentário PAT e aqueles suplementados anulados no exercício conforme atos administrativos do
Poder Executivo no uso das atribuições que lhe confere o art. 62, inciso III, da Constituição Estadual, Lei nº 1.451, de 18 de janeiro de
2021, Abre ao Orçamento Fiscal, Crédito Especial, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente para atender a UO17601
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

0,00
Total:

380

0,00

Estado de Roraima
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 Prevista para esta ação exercício 2021 tem como base as matriculas inicial as necessidades prevista quando da
elaboração do processo de revisão do PPA2020-2023. Para 2021 ficou estabelecida como Meta Física efetivar reforma de unidades
educacionais do ensino médio da zona urbana, rural e assentamentos. diante do estabelecido não foram efetivado serviços nesta ação.
Obs.: Ação sem disponibilidade de recursos orçamentário para exercício, apresentando apenas metas físicas como forma de manter a
PAOE ativa no Planejamento para possíveis recursos extra Orçamentários através de convênios

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Reforma de Unidades Educacionais do Ensino
Médio

0

Ação sem disponibilidade
orçamentaria

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Ação sem disponibilidade de recursos orçamentário e financeira quando da elaBoração do PAT/PPA para exercício 2021, apresentando
apenas metas físicas como forma de manter a PAOE ativa no Planejamento para possíveis recursos extra Orçamentários através de
convênios.
Ação:

2490-Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental
Indigena FUNDEB 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

1.812,00
Total:

1.812,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1.687,00

1.812,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
107,41

Análise da Meta Física:
A Meta Física Prevista para esta ação exercício 2021 tem como base informações e necessidades do quadro de pessoal prevista
quando da elaboração do processo de revisão do PPA2020-2023. Para 2021 ficou estabelecida como Meta Física 1.687 servidores, e
que diante das necessidades no decorrer do exercício essa meta poderá ser acrescida e ou suprimida. O índice de aqui apresentado
quando da apuração das Metas Física Prevista da PAOE 2490 teve o apuro de 107,41% o que significa um acréscimo de 7,41%, fato
esse ocorrido pela contratação de servidores temporários, tal situação quando apurada é considerado ótimo o desempenho aqui
apresentado

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 Pessoal e
encargos sociais

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:

381

Estado de Roraima
O valor empenhado de R$ 82.191.987,05 PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA, valor de R$ 787.131.005,00) quando do
planejamento apresenta índice de 94,33% considerado ótimo porem a EXECUÇÃO COFD, %COFD f(Empenhado em relação a Dotação
Final - Valor no valor de R$ 96.948.792,50) apresenta índice regular de 84,78% com relação ao valor liquidado e pago de R$
82.191.987,05 se justifica pela necessidade de remanejamento dos recursos não programado no Plano Anual de Trabalho, por
redimensionamento através de procedimentos de anulação e Suplementação visando atender aos Objetivos administrativos de acordo
com as demandas, locados nas Fonte de Recursos e Natureza de Despesas prevista na dotação inicial elaborados de acordo orientação
do Manual Técnico de Orçamento Público e as demandas setorial desta Secretaria, com referência a dotação orçamentária inicial-Teto
orçamentário PAT e aqueles suplementados anulados no exercício conforme atos administrativos do Poder Executivo no uso das
atribuições que lhe confere o art. 62, inciso III, da Constituição Estadual, Lei nº 1.451, de 18 de janeiro de 2021, Abre ao Orçamento Fiscal,
Crédito Especial, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente para atender a UO-17601, através de processos de:
INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECAD.DE RECURSOS DO TESOURO E
DIRETAM.ARRECAD, INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS CELEBRADOS NA ESFERA
INTERGOVERNAMENTAL, INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO
BALANÇO PATRIMONIAL, Suplementação de recursos por REMANEJAMENTO ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE
GRUPOS E ENTRE REGIÕES e anulações por REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE
GRUPOS E ENTRE REGIÕES, conforme diretrizes estabelecidas no QDD/PAT/LOA/LDO 2021 inicial para utilização dos recursos
orçamentários e extra orçamentários oriundo de convênios Destinado a Secretaria de Estado da Educação e Desporto -SEED no exercício
de 2021. conforme estratégias a seguir: Anulação 3.219.686,00 da PAOE 2490, natureza da despesa 31.90.13, fonte 134, para
suplementação na PAOE 2490, natureza da despesa 31.91.13, fonte 134, para atender as Despesas com Obrigações Patronais IPER da
SEED. Conforme Ofício nº 270/2021/GAB/SEED/RR. Suplementação 2.200.000,00 na PAOE 2490 natureza da despesa 31.90.92, fonte
101, para atender despesas de exercícios anteriores com folha de pagamento de pessoal. Conforme Ofício nº 649/2021/SEED/GAB/RR.
Anulação 25.235.000,00 na PAOE 2490, Natureza da Despesa 31.90.04, fonte 134 para Suplementação nas PAOE's 2491, 2492, 2493,
4441, 4444, 4445 e 4448, Natureza da despesas 31.90.11, 31.90.13 e 31.91.13, Fonte 134. Para atender Despesas com vencimentos e
Vantagens e Obrigações Patronais dos servidores pertencentes a SEED. Conforme Ofício nº 2025/2021/GAB/SEED/RR, Suplementação
2.787,50 na PAOE 2490, nas Natureza da despesas 31.90.92 e 31.91.92, fonte 101 para atender Despesa com a Folha Suplementar 02
dos Servidores pertencentes a Secretaria Estadual de Estado da Educação e Desporto. Conforme Processo SEI nº
017101.000850/2021.13, Suplementação 8.200.000,00 na PAOE 2490, natureza da despesa 319004, 319011 e 319113 para atender as
despesas com pagamento da Folha de pessoal da SEED, conforme SEI nº 17101.006270/2021.21, Suplementação 13.900.000,00 na
PAOE 2490, Natureza da despesa 31.90.04, 31.90.11, 31.90.13 e 31.91.13, Fonte 134. Para atender FOLHA DE PAGAMENTO com
profissionais do magistério do ensino fundamental indígena FUNDEB 60%. Conforme Processo SEI nº 17101.007932/2021.81,
Suplementação 150.000,00 na PAOE 2490, Natureza da despesa 31.90.92 e 31.91.92, Fonte 102. Para atender FOLHA DE
PAGAMENTO SUPLEMENTAR com profissionais do magistério do ensino fundamental indígena FUNDEB 60%., Suplementação
10.600.000,00 na PAOE 2490, Natureza da despesa 31.90.04, 31.90.11 Fonte 134. Para atender FOLHA DE PAGAMENTO com
profissionais do magistério do ensino fundamental indígena FUNDEB 60%. Conforme Processo SEI nº 17101.010487/2021.36, Anulação
1.100.000,00 da PAOE 2490 natureza da despesa 31.90.11 fonte 134, para Suplementação na PAOE 2490, Natureza da despesa
31.90.04 e 31.90.13 Fonte 134. Para atender FOLHA DE PAGAMENTO com profissionais do magistério do ensino fundamental indígena
FUNDEB 60%. Conforme Processo SEI nº 17101.010594/2021.64.

Ação:

2491-Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Médio
Indigena- FUNDEB 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

138,00
Total:

138,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
328,00

138,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
42,07

Análise da Meta Física:
A Meta Física Prevista para esta ação exercício 2021 tem como base informações e necessidades do quadro de pessoal prevista
quando da elaboração do processo de revisão do PPA2020-2023. Para 2021 ficou estabelecida como Meta Física 328 servidores, e que
diante das necessidades no decorrer do exercício essa meta poderá ser acrescida e ou suprimida. O índice de aqui apresentado quando
da apuração das Metas Física Prevista da PAOE 2491 teve o apurado de 42,07% fato esse ocorrido mesmo com a contratação de
servidores do quadro temporário a meta alcançada ficou aquém da meta prevista, tal situação quando apurada é considerado deficiente
do ponto de vista de Planejamento e do desempenho aqui apresentado.

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

Pgto de despesas com
pessoal e encargos sociais

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
382

Estado de Roraima
Análise da Execução Financeira:
O valor empenhado de R$ 13.070.397,02 PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA, valor de R$ 13.965.490,00) quando do
planejamento apresenta índice de 93,59% considerado ótimo porem a EXECUÇÃO COFD, %COFD f(Empenhado em relação a Dotação
Final - Valor no valor de R$ 17.808.590,00) apresenta índice regular de 73,39% com relação ao valor liquidado e pago de R$
13.070.397,02 se justifica pela necessidade de remanejamento dos recursos não programado no Plano Anual de Trabalho, por
redimensionamento através de procedimentos de anulação e Suplementação visando atender aos Objetivos administrativos de acordo
com as demandas, locados nas Fonte de Recursos e Natureza de Despesas prevista na dotação inicial elaborados de acordo orientação
do Manual Técnico de Orçamento Público e as demandas setorial desta Secretaria, com referência a dotação orçamentária inicial-Teto
orçamentário PAT e aqueles suplementados anulados no exercício conforme atos administrativos do Poder Executivo no uso das
atribuições que lhe confere o art. 62, inciso III, da Constituição Estadual, Lei nº 1.451, de 18 de janeiro de 2021, Abre ao Orçamento Fiscal,
Crédito Especial, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente para atender a UO-17601, através de processos de:
INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECAD.DE RECURSOS DO TESOURO E
DIRETAM.ARRECAD, INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS CELEBRADOS NA ESFERA
INTERGOVERNAMENTAL, INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO
BALANÇO PATRIMONIAL, Suplementação de recursos por REMANEJAMENTO ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE
GRUPOS E ENTRE REGIÕES e anulações por REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE
GRUPOS E ENTRE REGIÕES, conforme diretrizes estabelecidas no QDD/PAT/LOA/LDO 2021 inicial para utilização dos recursos
orçamentários e extra orçamentários oriundo de convênios Destinado a Secretaria de Estado da Educação e Desporto -SEED no exercício
de 2021. conforme estratégias a seguir: Anulação da PAOE 2491, natureza da despesa 31.90.13, fonte 134, para suplementação na
PAOE 2491, natureza da despesa 31.91.13, fonte 134, para atender as Despesas com Obrigações Patronais IPER da SEED. Conforme
Ofício nº 270/2021/GAB/SEED/RR, Suplementação 600.000,00 na PAOE 2491 natureza da despesa 31.90.92, fonte 101, para atender
despesas de exercícios anteriores com folha de pagamento de pessoal. Suplementação 4.205.000,00 na PAOE 2491, Natureza da
despesas 31.90.11, 31.90.13 e 31.91.13, Fonte 134. Para atender Despesas com vencimentos e Vantagens e Obrigações Patronais dos
servidores pertencentes a SEED. Anulação 1.800.000,00 da PAOE 2491, natureza da despesa 319013, Fonte 134, para suplementação
na PAOE 2490, 4441 e 4448, natureza da despesa 319004, 319011, 319013 e 319113 para atender as despesas com pagamento da
Folha de pessoal da SEED. Suplementação 8.100,00 na PAOE 2491, Natureza da despesa 31.90.92 e 31.91.92, Fonte 102. Para atender
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR com profissionais do magistério do ensino médio indígena FUNDEB 60%. Suplementação
830.000,00 na PAOE 2491, Natureza da despesa 31.90.04, 31.90.11, Fonte 134. Para atender FOLHA DE PAGAMENTO com
profissionais do magistério do ensino médio indígena FUNDEB 60%.

Ação:

2492-Remuneração do Pessoal Técnico Administrativo do Ensino
Fundamental Indígena FUNDEB 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

57,00
Total:

57,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
49,00

57,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
116,33

Análise da Meta Física:
A Meta Física Prevista para esta ação exercício 2021 tem como base informações e necessidades do quadro de pessoal prevista
quando da elaboração do processo de revisão do PPA 2020-2023. Para 2021 ficou estabelecida como Meta Física 49 servidores, e que
diante das necessidades no decorrer do exercício essa meta poderá ser acrescida e ou suprimida. O índice de aqui apresentado quando
da apuração das Metas Física Prevista da PAOE 2492 teve o apurado de 116,33% fato esse ocorrido em razão contratação de
servidores do quadro temporário a meta alcançada ficou superada em 12,33% da meta prevista, tal situação quando apurada é
considerado bom do ponto de vista de Planejamento e do desempenho aqui apresentado.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Desenvolvimento das atividades inerentes ao
processo de pagamento de pessoal técnico
administrativo, obrigações patronais e outras
despesas de pessoal.

100

Pgto de despesas com
pessoal e encargos sociais

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:

383

Estado de Roraima
O valor empenhado de R$ 1.411.894,78 PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA, valor de R$ 817.249,00) quando do
planejamento apresenta índice de 172,76% considerado Deficiente em a EXECUÇÃO COFD, %COFD (Empenhado em relação a Dotação
Final - Valor no valor de R$ 1.968.249,00) apresenta índice regular de 71,73% com relação ao valor liquidado e pago de R$ 1.411.894,78
se justifica pela necessidade de remanejamento dos recursos não programado no Plano Anual de Trabalho, por redimensionamento
através de procedimentos de anulação e Suplementação visando atender aos Objetivos administrativos de acordo com as demandas,
locados nas Fonte de Recursos e Natureza de Despesas prevista na dotação inicial elaborados de acordo orientação do Manual Técnico
de Orçamento Público e as demandas setorial desta Secretaria, com referência a dotação orçamentária inicial-Teto orçamentário PAT e
aqueles suplementados anulados no exercício conforme atos administrativos do Poder Executivo no uso das atribuições que lhe confere
o art. 62, inciso III, da Constituição Estadual, Lei nº 1.451, de 18 de janeiro de 2021, Abre ao Orçamento Fiscal, Crédito Especial, para
reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente para atender a UO-17601, através de processos de: INCORPORAÇÃO DE
RECURSOS PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECAD.DE RECURSOS DO TESOURO E DIRETAM.ARRECAD, INCORPORAÇÃO
DE RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS CELEBRADOS NA ESFERA INTERGOVERNAMENTAL, INCORPORAÇÃO DE
RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL, Suplementação de recursos por
REMANEJAMENTO ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES e anulações por
REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES, conforme
diretrizes estabelecidas no QDD/PAT/LOA/LDO 2021 inicial para utilização dos recursos orçamentários e extra orçamentários oriundo de
convênios Destinado a Secretaria de Estado da Educação e Desporto -SEED no exercício de 2021. conforme procedimentos a seguir:
Anulação 13.517,00 da PAOE 2492, natureza da despesa 31.90.13, fonte 134, para suplementação na PAOE 2492, natureza da despesa
31.91.13, fonte 134, para atender as Despesas com Obrigações Patronais IPER da SEED. Suplementação 751.000,00 na PAOE 2492,
Natureza da despesas 31.90.11, 31.90.13 e 31.91.13, Fonte 134. Para atender Despesas com vencimentos e Vantagens e Obrigações
Patronais dos servidores pertencentes a SEED. Suplementação 400.000,00 na PAOE 2492, Natureza da despesa 31.90.11, Fonte 134.
Para atender FOLHA DE PAGAMENTO com Pessoal técnico administrativo do Ensino fundamental Indígena FUNDEB 40%. Conforme
Processo SEI nº 17101.010487/2021.36

Ação:

2493-Remuneração do Pessoal Técnico Administrativo do Ensino Médio
Indigena -FUNDEB 40%
Atividade

Tipo de Ação:
Unidade Executora:

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

6,00
Total:

6,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
3,00

6,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
200,00

Análise da Meta Física:
A Meta Física Prevista no PPA para esta ação exercício 2021 era 5 como base informações e necessidades do quadro de pessoal
prevista quando da elaboração do processo de revisão do PPA-2020-2023. porem quando da elaboração do PAT -2021 por erro de
formalidade, ficou estabelecida como Meta Física atender 3 servidores, e que diante das necessidades no decorrer do exercício essa
meta poderá ser acrescida e ou suprimida. O índice de aqui apresentado quando da apuração das Metas Física Prevista da PAOE 2493
teve o apurado de 200% fato esse ocorrido e motivos com a contratação de servidores do quadro temporário a meta alcançada ficou
superada em relação a meta prevista, tal situação quando apurada é considerado altamente deficiente do ponto de vista de Planejamento
e do desempenho aqui apresentado.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Desenvolvimento das atividades inerentes ao
processo de pagamento de pessoal técnico
administrativo, obrigações patronais e outras
despesas de pessoal.

100

Pgto de despesas de Pessoal
e encargos sociais

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:

384

Estado de Roraima
O valor empenhado de R$ 178.907,81PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA, valor de R$ 49.111,00) quando do
planejamento apresenta índice de 364,29% considerado Deficiente porem a EXECUÇÃO COFD, %COFD (Empenhado em relação a
Dotação Final - Valor no valor de R$ 223.111,00) apresenta índice regular de 80,19% com relação ao valor liquidado e pago de R$
178.907,81 se justifica pela necessidade de remanejamento dos recursos não programado no Plano Anual de Trabalho, por
redimensionamento através de procedimentos de anulação e Suplementação visando atender aos Objetivos administrativos de acordo
com as demandas, locados nas Fonte de Recursos e Natureza de Despesas prevista na dotação inicial elaborados de acordo orientação
do Manual Técnico de Orçamento Público e as demandas setorial desta Secretaria, com referência a dotação orçamentária inicial-Teto
orçamentário PAT e aqueles suplementados anulados no exercício conforme atos administrativos do Poder Executivo no uso das
atribuições que lhe confere o art. 62, inciso III, da Constituição Estadual, Lei nº 1.451, de 18 de janeiro de 2021, Abre ao Orçamento Fiscal,
Crédito Especial, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente para atender a UO-17601, através de processos de:
INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECAD.DE RECURSOS DO TESOURO E
DIRETAM.ARRECAD, INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS CELEBRADOS NA ESFERA
INTERGOVERNAMENTAL, INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO
BALANÇO PATRIMONIAL, Suplementação de recursos por REMANEJAMENTO ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE
GRUPOS E ENTRE REGIÕES e anulações por REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE
GRUPOS E ENTRE REGIÕES, conforme diretrizes estabelecidas no QDD/PAT/LOA/LDO 2021 inicial para utilização dos recursos
orçamentários e extra orçamentários oriundo de convênios Destinado a Secretaria de Estado da Educação e Desporto -SEED no exercício
de 2021. conforme procedimentos a seguir: Anulação 2.053,00 da PAOE 2493, natureza da despesa 31.90.13, fonte 134, para
suplementação na PAOE 2493, natureza da despesa 31.91.13, fonte 134, para atender as Despesas com Obrigações Patronais IPER da
SEED. Conforme Ofício nº 270/2021/GAB/SEED/RR. Suplementação 5.000,00 na PAOE 2493 natureza da despesa 31.90.92, fonte 101,
para atender despesas de exercícios anteriores com folha de pagamento de pessoal. Conforme Ofício nº 649/2021/SEED/GAB/RR.
Suplementação 10.000,00 na PAOE 2493 natureza da despesa 31.90.13 e 31.91.13, fonte 134, para atender as Despesas com
pagamento de Pessoal da SEED. Conforme Ofício nº 1012/2021/SEED/GAB/RR. Suplementação 119.000,00 na PAOE 2493, Natureza da
Despesa 31.90.11, Fonte 134. Para atender despesa com folha de pagamento dos servidores efetivos pertencentes a SEED. Conforme
Ofício nº 2025/2021/GAB/SEED/RR. Suplementação 40.000,00 na PAOE 2493, Natureza da despesa 31.90.11, Fonte 134. Para atender
FOLHA DE PAGAMENTO com Pessoal técnico administrativo do Ensino Médio Indígena FUNDEB 40%. Conforme Processo SEI nº
17101.010487/2021.36

Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:

3480-Construção de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental
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
4,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
A Meta Física Prevista para esta ação exercício 2021 tem como base inicial as necessidades prevista quando da elaboração do
processo de revisão do PPA2020-2023. Para 2021 ficou estabelecida como Meta Física efetivar construção de 4 unidades educacionais
do ensino fundamental da zona urbana, rural e assentamentos. Porem por ausência de recursos e por as unidades existente atender o
publico demandante não foi efetivada construção de unidades educacionais do Ensino Médio em 2021.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Realizar Construção de Unidades
Educacionais do Ensino Fundamental.

0

Ação sem execução financeira

2

Realizar Construção de Unidades de apoio
Educacionais do Ensino Fundamental.

0

Ação sem execução financeira

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:

385

Estado de Roraima
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO zerada tanto no PLANEJAMENTO PPD quanto na EXECUÇÃO COFD tal
situação se justifica pela necessidade de remanejamento dos recursos não programado no Plano Anual de Trabalho, por
redimensionamento através de procedimentos de anulação e Suplementação visando atender aos Objetivos administrativos de acordo
com as demandas, locados nas Fonte de Recursos e Natureza de Despesas prevista na dotação de acordo orientação do Manual
Técnico de Orçamento Público e as demandas setorial desta Secretaria, com referência a dotação orçamentária inicial-Teto orçamentário
PAT e aqueles suplementados anulados no exercício conforme atos administrativos do Poder Executivo no uso das atribuições que lhe
confere o art. 62, inciso III, da Constituição Estadual, Lei nº 1.451, de 18 de janeiro de 2021, Abre ao Orçamento Fiscal, Crédito Especial,
para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente para atender a UO-17101, através de processos de Suplementação
.000.000,00 na PAOE 3480, natureza da despesa 44.90.51 fonte 304, referente a incorporação de recursos oriundos
de Superávit Financeiro da Lei nº 9.766 de 18 de dezembro de 1998, Salário Educação, da conta corrente 5336-8.
Conforme SEI nº. 17101.001835/2021.84
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:
A Meta Física Prevista para esta ação exercício 2021 tem como base inicial as necessidades prevista quando da elaboração do processo
de revisão do PPA2020-2023. Para 2021 ficou estabelecida como Meta Física efetivar construção unidades educacionais do Ensino
Médio. Obs: Ação sem disponibilidade de recursos orçamentário para exercício, apresentando apenas metas físicas como forma de
manter a PAOE ativa no Planejamento para possíveis recursos extra Orçamentários através de convênios

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Construção de Unidades Educacionais do
Ensino Médio

0

PAOE Sem execução
orçamentaria

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO zerada tanto no PLANEJAMENTO PPD quanto na EXECUÇÃO COFD tal
situação se justifica pela necessidade de remanejamento dos recursos não programado no Plano Anual de Trabalho, por
redimensionamento através de procedimentos de anulação e Suplementação visando atender aos Objetivos administrativos de acordo
com as demandas, locados nas Fonte de Recursos e Natureza de Despesas prevista na dotação de acordo orientação do Manual
Técnico de Orçamento Público e as demandas setorial desta Secretaria, com referência a dotação orçamentária inicial-Teto orçamentário
PAT e aqueles suplementados anulados no exercício conforme atos administrativos do Poder Executivo no uso das atribuições que lhe
confere o art. 62, inciso III, da Constituição Estadual, Lei nº 1.451, de 18 de janeiro de 2021, Abre ao Orçamento Fiscal, Crédito Especial,
para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente para atender a UO-17601, através de processos de: Suplementação
orçamentaria para exercício, como forma de manter a PAOE ativa no Planejamento para possíveis recursos extra Orçamentários através
de convênios
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

1.502,00
Total:

386

1.502,00

Estado de Roraima
REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1.507,00

1.502,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
99,67

Análise da Meta Física:
A Meta Física Prevista para esta ação exercício 2021 tem como base informações e necessidades do quadro de pessoal prevista
quando da elaboração do processo de revisão do PPA2020-2023. Para 2021 ficou estabelecida como Meta Física 1.507,00 servidores, e
que diante das necessidades no decorrer do exercício essa meta poderá ser acrescida e ou suprimida. O índice de aqui apresentado
quando da apuração das Metas Física Prevista da PAOE 4441 teve o apurado de 99,67% fato esse ocorrido mesmo com a contratação
de servidores do quadro temporário a meta alcançada aferida a meta prevista, tal situação quando apurada é considerado ótimo do ponto
de vista de Planejamento e do desempenho aqui apresentado.

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

Pgto de Despesas de Pessoal
e Encargo sociais

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O valor empenhado de R$ 136.858.823,29 PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA, valor de R$ 160.366.802,00) quando do
planejamento apresenta índice de85,34% considerado bom porem a EXECUÇÃO COFD, %COFD (Empenhado em relação a Dotação
Final - Valor no valor de R$ 174.877.632,48) apresenta índice regular de 78,26% com relação ao valor liquidado e pago de R$
13.070.397,02 tal situação de execução orçamentaria se justifica pela necessidade de remanejamento dos recursos não programado no
Plano Anual de Trabalho, por redimensionamento através de procedimentos de anulação e Suplementação visando atender aos Objetivos
administrativos de acordo com as demandas, locados nas Fonte de Recursos e Natureza de Despesas prevista na dotação inicial
elaborados de acordo orientação do Manual Técnico de Orçamento Público e as demandas setorial desta Secretaria, com referência a
dotação orçamentária inicial-Teto orçamentário PAT e aqueles suplementados anulados no exercício conforme atos administrativos do
Poder Executivo no uso das atribuições que lhe confere o art. 62, inciso III, da Constituição Estadual, Lei nº 1.451, de 18 de janeiro de
2021, Abre ao Orçamento Fiscal, Crédito Especial, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente para atender a UO17601, através de processos de: INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECAD.DE RECURSOS
DO TESOURO E DIRETAM.ARRECAD, INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS CELEBRADOS NA
ESFERA INTERGOVERNAMENTAL, INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO
NO BALANÇO PATRIMONIAL, Suplementação de recursos por REMANEJAMENTO ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE
GRUPOS E ENTRE REGIÕES e anulações por REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE
GRUPOS E ENTRE REGIÕES, conforme diretrizes estabelecidas no QDD/PAT/LOA/LDO 2021 inicial para utilização dos recursos
orçamentários e extra orçamentários oriundo de convênios Destinado a Secretaria de Estado da Educação e Desporto -SEED no exercício
de 2021. conforme procedimentos a seguir: Anulação 10.676.580,00 da PAOE 4441, natureza da despesa 31.90.13, fonte 134, para
suplementação na PAOE 4441, natureza da despesa 31.91.13, fonte 134, para atender as Despesas com Obrigações Patronais IPER da
SEED. Conforme Ofício nº 270/2021/GAB/SEED/RR.
Anulação 14.155.000,00 da PAOE 4441 natureza da despesa 31.90.92 fonte 101, para suplementação na PAOE 4448 2490 2491 4444
4445 2493 natureza da despesa 31.90.92, fonte 101, para atender despesas de exercícios anteriores com folha de pagamento de pessoal.
Conforme Ofício nº 649/2021/SEED/GAB/RR. Suplementação 5.670.000,00 na PAOE 4441, Natureza da despesas 31.90.13 e 31.91.13,
Fonte 134. Para atender Despesas com Obrigações Patronais dos servidores pertencentes a SEED. Conforme Ofício nº
2025/2021/GAB/SEED/RR. Anulação 456.420,63 na PAOE 4441, natureza da despesa 31.90.92, fonte 101 para Suplementação nas
PAOE's 4441, 4448 e 2490, nas Natureza da despesas 31.90.92 e 31.91.92, fonte 101 para atender Despesa com a Folha Suplementar 02
dos Servidores pertencentes a Secretaria Estadual de Estado da Educação e Desporto. Conforme Processo SEI nº
017101.000850/2021.13 Anulação 5.500.000,00 da PAOE 4411, natureza da despesa 319004 e 319113, Fonte 134, para suplementação
na PAOE 2490, 4441 e 4448, natureza da despesa 319004, 319011, 319013 e 319113 para atender as despesas com pagamento da
Folha de pessoal da SEED, conforme SEI nº 17101.006270/2021.21. Suplementação 20.900.000,00 na PAOE 4441, Natureza da
despesa 31.90.04, 31.90.11 e 31.90.13, Fonte 134. Para atender FOLHA DE PAGAMENTO com profissionais do magistério do ensino
médio FUNDEB 60%. Conforme Processo SEI nº 17101.007932/2021.81 Suplementação 2.130.000,00 na PAOE 4441, Natureza da
despesa 31.90.92 e 31.91.92, Fonte 101 e 102. Para atender FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR com profissionais do magistério
do ensino médio FUNDEB 60%. Conforme Processo SEI nº 17101.009129/2021.81Suplementação 9.000.000,00 na PAOE 4441, Natureza
da despesa 31.90.04, 31.90.11, Fonte 134. Para atender FOLHA DE PAGAMENTO com profissionais do magistério do ensino Médio
FUNDEB 60%. Conforme Processo SEI nº 17101.010487/2021.36

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

664,00
Total:

387

664,00

Estado de Roraima

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
653,00

664,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
101,68

Análise da Meta Física:
A Meta Física Prevista para esta ação exercício 2021 tem como base informações e necessidades do quadro de pessoal prevista
quando da elaboração do processo de revisão do PPA2020-2023. Para 2021 ficou estabelecida como Meta Física 653 servidores, e que
diante das necessidades no decorrer do exercício essa meta poderá ser acrescida e ou suprimida. O índice de aqui apresentado quando
da apuração das Metas Física Prevista da PAOE 4444 teve o apurado de 101,68% fato esse ocorrido em razão da contratação de
servidores do quadro temporário a meta alcançada superada em 1,68% em relação a meta prevista, tal situação quando apurada é
considerado ótimo do ponto de vista de Planejamento e do desempenho aqui apresentado.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Desenvolvimento das atividades inerentes ao
processo de pagamento de pessoal técnico
administrativo, obrigações patronais e outras
despesas de pessoal.

100

Pgto de despesas de pessoal
e encargos sociais

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O valor empenhado de R$ 23.120.716,87 PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA, valor de R$ 58.388.115,00) quando do
planejamento apresenta índice de 39,60% considerado deficiente porem a EXECUÇÃO COFD, %COFD (Empenhado em relação a
Dotação Final - Valor no valor de R$ 67.583.115,00) apresenta índice de deficiência de 34,21% com relação ao valor liquidado e pago de
R$ 23.120.716,87, tal situação se justifica pela necessidade de remanejamento dos recursos não programado no Plano Anual de
Trabalho, por redimensionamento através de procedimentos de anulação e Suplementação visando atender aos Objetivos administrativos
de acordo com as demandas, locados nas Fonte de Recursos e Natureza de Despesas prevista na dotação inicial elaborados de acordo
orientação do Manual Técnico de Orçamento Público e as demandas setorial desta Secretaria, com referência a dotação orçamentária
inicial-Teto orçamentário PAT e aqueles suplementados anulados no exercício conforme atos administrativos do Poder Executivo no uso
das atribuições que lhe confere o art. 62, inciso III, da Constituição Estadual, Lei nº 1.451, de 18 de janeiro de 2021, Abre ao Orçamento
Fiscal, Crédito Especial, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente para atender a UO-17601, através de processos
de: INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECAD.DE RECURSOS DO TESOURO E
DIRETAM.ARRECAD, INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS CELEBRADOS NA ESFERA
INTERGOVERNAMENTAL, INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO
BALANÇO PATRIMONIAL, Suplementação de recursos por REMANEJAMENTO ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE
GRUPOS E ENTRE REGIÕES e anulações por REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE
GRUPOS E ENTRE REGIÕES, conforme diretrizes estabelecidas no QDD/PAT/LOA/LDO 2021 inicial para utilização dos recursos
orçamentários e extra orçamentários oriundo de convênios Destinado a Secretaria de Estado da Educação e Desporto -SEED no exercício
de 2021. conforme procedimentos a seguir: Anulação 325.639,00 da PAOE 4444, natureza da despesa 31.90.13, fonte 134, para
suplementação na PAOE 4444, natureza da despesa 31.91.13, fonte 134, para atender as Despesas com Obrigações Patronais IPER da
SEED. Conforme Ofício nº 270/2021/GAB/SEED/RR.
Suplementação 200.000,00 na PAOE 4444 natureza da despesa 31.90.92, fonte 101, para atender despesas de exercícios anteriores com
folha de pagamento de pessoal. Conforme Ofício nº 649/2021/SEED/GAB/RR. Anulação 1.120.481,32 da PAOE 4444 natureza da
despesa 31.90.13 fonte 134, para suplementação na PAOE 4444 e 2493 natureza da despesa 31.90.13 e 31.91.13, fonte 134, para
atender as Despesas com pagamento de Pessoal da SEED. Conforme Ofício nº 1012/2021/SEED/GAB/RR. Suplementação 8.505.000,00
na PAOE 4444, Natureza da despesas 31.90.11, 31.90.13 e 31.91.13, Fonte 134. Para atender Despesas com vencimentos e Vantagens e
Obrigações Patronais dos servidores pertencentes a SEED. Conforme Ofício nº 2025/2021/GAB/SEED/RR. Anulação da PAOE 4444,
natureza da despesa 319011, Fonte 134, para suplementação na PAOE 2490, 4441 e 4448, natureza da despesa 319004, 319011,
319013 e 319113 para atender as despesas com pagamento da Folha de pessoal da SEED, conforme SEI nº 17101.006270/2021.21.
Suplementação 700.000,00 na PAOE 4444, Natureza da despesa 31.90.11, Fonte 134. Para atender FOLHA DE PAGAMENTO com
Pessoal técnico Administrativo do Ensino Fundamental - 40%. Conforme Processo SEI nº 17101.007932/2021.81
Suplementação na PAOE 4444, Natureza da despesa 31.90.11, Fonte 134. Para atender FOLHA DE PAGAMENTO com Pessoal técnico
administrativo do Ensino fundamental FUNDEB 40%. Conforme Processo SEI nº 17101.010487/2021.36

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

353,00
Total:

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
388

353,00

Estado de Roraima
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
336,00

353,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
105,06

Análise da Meta Física:
A Meta Física Prevista para esta ação exercício 2021 tem como base informações e necessidades do quadro de pessoal prevista
quando da elaboração do processo de revisão do PPA2020-2023. Para 2021 ficou estabelecida como Meta Física 336 servidores, e que
diante das necessidades no decorrer do exercício essa meta poderá ser acrescida e ou suprimida. O índice de aqui apresentado quando
da apuração das Metas Física Prevista da PAOE 445 teve o apurado de 105,06% fato esse ocorrido em razão a contratação de
servidores do quadro temporário a meta alcançada ficou 5,06% maior da meta prevista, tal situação quando apurada é considerado ótimo
do ponto de vista de Planejamento e do desempenho apresentado.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Desenvolver atividades inerentes ao processo
de pagamento de pessoal técnico
administrativo, obrigações patronais e outras
despesas de pessoal.

100

Pgto de Despesas de Pessoal
e encargos social

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O valor empenhado de R$ 12.976.323,70 PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA, valor de R$ 47.388.580,00) quando do
planejamento apresenta índice de 27,38% considerado deficiente porem a EXECUÇÃO COFD, %COFD (Empenhado em relação a
Dotação Final - Valor no valor de R$ 52.853.580,0012.976.323,70) apresenta índice regular de 24,55% com relação ao valor liquidado e
pago de R$ 12.976.323,70o resultado aqui se justifica pela necessidade de remanejamento dos recursos não programado no Plano
Anual de Trabalho, por redimensionamento através de procedimentos de anulação e Suplementação visando atender aos Objetivos
administrativos de acordo com as demandas, locados nas Fonte de Recursos e Natureza de Despesas prevista na dotação inicial
elaborados de acordo orientação do Manual Técnico de Orçamento Público e as demandas setorial desta Secretaria, com referência a
dotação orçamentária inicial-Teto orçamentário PAT e aqueles suplementados anulados no exercício conforme atos administrativos do
Poder Executivo no uso das atribuições que lhe confere o art. 62, inciso III, da Constituição Estadual, Lei nº 1.451, de 18 de janeiro de
2021, Abre ao Orçamento Fiscal, Crédito Especial, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente para atender a UO17601, através de processos de: INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECAD.DE RECURSOS
DO TESOURO E DIRETAM.ARRECAD, INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS CELEBRADOS NA
ESFERA INTERGOVERNAMENTAL, INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO
NO BALANÇO PATRIMONIAL, Suplementação de recursos por REMANEJAMENTO ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE
GRUPOS E ENTRE REGIÕES e anulações por REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE
GRUPOS E ENTRE REGIÕES, conforme diretrizes estabelecidas no QDD/PAT/LOA/LDO 2021 inicial para utilização dos recursos
orçamentários e extra orçamentários oriundo de convênios Destinado a Secretaria de Estado da Educação e Desporto -SEED no exercício
de 2021. conforme procedimentos a seguir: Suplementação 150.000,00 na PAOE 4445 natureza da despesa 31.90.92, fonte 101, para
atender despesas de exercícios anteriores com folha de pagamento de pessoal. Conforme Ofício nº 649/2021/SEED/GAB/RR.
Suplementação 5.385.000,00 na PAOE 4445, Natureza da despesas 31.90.11, 31.90.13 e 31.91.13, Fonte 134. Para atender Despesas
com vencimentos e Vantagens e Obrigações Patronais dos servidores pertencentes a SEED. Conforme Ofício nº
2025/2021/GAB/SEED/RR.
Anulação 2.200.000,00 da PAOE 4445, natureza da despesa 319011, Fonte 134, para suplementação na PAOE 2490, 4441 e 4448,
natureza da despesa 319004, 319011, 319013 e 319113 para atender as despesas com pagamento da Folha de pessoal da SEED,
conforme SEI nº 17101.006270/2021.21. Suplementação 2.130.000,00 na PAOE 4445, Natureza da despesa 31.90.11, Fonte 134. Para
atender FOLHA DE PAGAMENTO com Pessoal técnico administrativo do Ensino Médio FUNDEB 40%. Conforme Processo SEI nº
17101.010487/2021.36

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

2.841,00
Total:

2.841,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
3.936,00

2.841,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
72,18

Estado de Roraima
A Meta Física Prevista para esta ação exercício 2021 tem como base informações e necessidades do quadro de pessoal prevista
quando da elaboração do processo de revisão do PPA2020-2023. Para 2021 ficou estabelecida como Meta Física 3.936,00 servidores, e
que diante das necessidades no decorrer do exercício essa meta poderá ser acrescida e ou suprimida. O índice de aqui apresentado
quando da apuração das Metas Física Prevista da PAOE 4448 teve o apurado de 72,18% . Meta aqui apurada ficou aquém da meta
prevista, tal situação é considerado regular do ponto de vista de Planejamento e do desempenho aqui apresentado.

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

Pgto de Despesas de Pessoal
e encargos social

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O valor empenhado de R$ 258.424.287,67 PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA, valor de R$ 265.090.926,00) quando do
planejamento apresenta índice de 97,49% considerado ótimo porem a EXECUÇÃO COFD, %COFD (Empenhado em relação a Dotação
Final - Valor no valor de R$ 327.690.893,02) apresenta índice regular de 78,86% com relação ao valor liquidado e pago de R$
258.424.287,67 se justifica pela necessidade de remanejamento dos recursos não programado no Plano Anual de Trabalho, por
redimensionamento através de procedimentos de anulação e Suplementação visando atender aos Objetivos administrativos de acordo
com as demandas, locados nas Fonte de Recursos e Natureza de Despesas prevista na dotação inicial elaborados de acordo orientação
do Manual Técnico de Orçamento Público e as demandas setorial desta Secretaria, com referência a dotação orçamentária inicial-Teto
orçamentário PAT e aqueles suplementados anulados no exercício conforme atos administrativos do Poder Executivo no uso das
atribuições que lhe confere o art. 62, inciso III, da Constituição Estadual, Lei nº 1.451, de 18 de janeiro de 2021, Abre ao Orçamento Fiscal,
Crédito Especial, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente para atender a UO-17601, através de processos de:
INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECAD.DE RECURSOS DO TESOURO E
DIRETAM.ARRECAD, INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS CELEBRADOS NA ESFERA
INTERGOVERNAMENTAL, INCORPORAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO
BALANÇO PATRIMONIAL, Suplementação de recursos por REMANEJAMENTO ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE
GRUPOS E ENTRE REGIÕES e anulações por REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE
GRUPOS E ENTRE REGIÕES, conforme diretrizes estabelecidas no QDD/PAT/LOA/LDO 2021 inicial para utilização dos recursos
orçamentários e extra orçamentários oriundo de convênios Destinado a Secretaria de Estado da Educação e Desporto -SEED no exercício
de 2021. conforme procedimentos a seguir: Suplementação 11.000.000,00 na PAOE 4448 natureza da despesa 31.90.92, fonte 101, para
atender despesas de exercícios anteriores com folha de pagamento de pessoal. Conforme Ofício nº 649/2021/SEED/GAB/RR
Suplementação 600.000,00 na PAOE 4448, Natureza da despesas 31.90.13, Fonte 134. Para atender Despesas com Obrigações
Patronais dos servidores pertencentes a SEED. Conforme Ofício nº 2025/2021/GAB/SEED/RR. Suplementação 439.967,02 na PAOE
4448, na Natureza da despesa 31.90.92 e 31.91.92, fonte 101 para atender Despesa com a Folha Suplementar 02 dos Servidores
pertencentes a Secretaria Estadual de Estado da Educação e Desporto. Conforme Processo SEI nº 017101.000850/2021.13
Suplementação 5.000.000,00 na PAOE 4448, natureza da despesa 319004, 319013 e 319113 para atender as despesas com pagamento
da Folha de pessoal da SEED, conforme SEI nº 17101.006270/2021.21. Suplementação 24.500.000,00 na PAOE 4448, Natureza da
despesa 31.90.04, 31.90.11, 31.90.13 e 31.91.13, Fonte 134. Para atender FOLHA DE PAGAMENTO com profissionais do magistério do
ensino fundamental FUNDEB 60%. Conforme Processo SEI nº 17101.007932/2021.81 Suplementação 3.110.000,00 na PAOE 4448,
Natureza da despesa 31.90.92 e 31.91.92, Fonte 101 e 102. Para atender FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR com profissionais
do magistério do ensino fundamental FUNDEB 60%. Conforme Processo SEI nº 17101.009129/2021.81 Suplementação 18.000.000,00 na
PAOE 4448, Natureza da despesa 31.90.04, 31.90.11, Fonte 134. Para atender FOLHA DE PAGAMENTO com profissionais do magistério
do ensino fundamental FUNDEB 60%. Conforme Processo SEI nº 17101.010487/2021.36. Anulação 30.000,00 na PAOE 4448, natureza
da despesa 31.90.11, fonte 164 para suplementação nas PAOE's 2320, 2365 e 3482, natureza da despesa 33.90.08, 33.90.39 e 44.90.52,
fonte 134 para atender despesas com Auxílio Natalidade e Reforma e Construção das Unidades Educacionais pertencentes a Secretaria
Estadual de Educação e Desporto - SEED. Conforme Processo SEI nº 17101.010867/2021.71
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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
2021

Anual

Percentual

0

80

80

Apurado
2021

188,92

Data Apuração

31/12/2021

Fórmula: (Número
de famílias
atendidas no ano /
número de
famílias previstas
para atendimento
no ano) x 100
Fonte:
SETRABES

Análise de Indicadores do Programa:
A análise dos indicadores deste programa é feita com base no desempenho das ações 2297 e 3560 onde são realizados, diretamente pelo
Estado, atendimentos as famílias em vulnerabilidade social básica, por meio de benefícios eventuais, como também benefícios
extraordinários em decorrência da pandemia da COVID-19. A análise ao indicador reforça que este não expressa à totalidade das
atividades desenvolvidas pelo Programa, uma vez que sua finalidade também é de acompanhamento e apoio técnico às gestões
municipais do SUAS em Roraima no âmbito da proteção social básica. Restando-nos fazer a análise do índice relacionado, apenas a taxa
de atendimento às famílias vulneráveis no Estado, ficando as demais ações analisadas somente de forma descritiva no decorrer do
Relatório.
Na perspectiva da garantia de proteção social aos cidadãos, indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades,
afirma-se que o Programa vem contribuindo na identificação e diminuição de incidência da população em situação de vulnerabilidade,
riscos e exclusão sociais logo, a elevada demanda em virtude dos efeitos sociais e econômicos decorrentes da calamidade pública
ocasionada pela Covid-19 culminou com a extrapolação do índice previsto para o período, contudo o indicador foi satisfatório por ter sido
possível atender as famílias em situação de vulnerabilidade que tiveram situação agravada em razão dos efeitos econômicos da
pandemia. Vale ressaltar que a meta física prevista para a Ação 3560 era de 35.200 pessoas beneficiadas, porém por um lapso de
digitação no FIPLAN foi lançada como meta física prevista o quantitativo de 3520 pessoas beneficiadas (para o cálculo da apuração do
indicador foi utilizada a previsão real da meta física, que é 35.200).
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, atende ainda diretamente, a
população em vulnerabilidade social, por meio de benefícios eventuais, 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, porém foi considerada satisfatória, uma vez que foi possível atingir 82,50%
da dotação final da LOA, algumas ações do programa foram prejudicadas em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19),
conforme Decretos n. 29874-E de 12 de janeiro de 2021 e n. 29853-E de 01 de fevereiro de 2021, que suspenderam diversas atividades
para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19. Em relação a dotação inicial da LOA, onde o percentual de
execução foi considerado altamente deficiente por ter ultrapassado em 3.544,25% o planejamento, cabe esclarecer que trata-se da
reprogramação dos recursos extraordinários para enfretamento e combate a pandemia da COVID-19 oriundos da Lei Complementar nº
173/2020, que não faziam parte do planejamento desta secretaria, uma vez que a perspectiva era que a pandemia não ultrapassasse o
ano de 2020.

Avaliação dos resultados:
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O Programa Proteção Social Básica, tem por finalidade ofertar serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais por meio da
integração entre os equipamentos do SUAS e toda a rede de Atendimento Socioassistencial para indivíduos e famílias que estejam em
situação de risco e/ou vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços
públicos, dentre outros) ou fragilização de vínculos afetivos¿relacionais e de pertencimento social, discriminações de gênero, étnicas, por
idade, por deficiências, melhorando de forma significativa a qualidade de vida das famílias atendidas. A proteção social básica divide-se
em programas, serviços e benefícios eventuais, sendo que os programas e serviços são executados pelos municípios, ficando a
SETRABES responsável pela coordenação em nível estadual, acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações realizadas pelos
municípios dentro e fora dos CRAS, sendo responsável ainda, por repassar, a partir de 2020, o Cofinanciamento Estadual de Ações
Continuadas da Assistência Social, feito em duas parcelas anuais, este cofinanciamento deve ser repassado pelo FEAS aos 15 municípios
do Estado para incremento nas ações de proteção social básica, tendo sido efetivados, em 2021, os repasses a 06 municípios que
apresentaram toda a documentação necessária, conforme pactuação na CIB de 17/03/2020. Em relação aos benefícios eventuais, a
SETRABES realiza a oferta de auxílio funerário, emissão de carteiras de passe livre, acompanhamento às famílias vulneráveis por meio
dos serviços socioassistenciais de proteção básica, distribuição de cestas básicas, por meio do Projeto Cesta da Família, distribuição de
brinquedos, por meio do Projeto Brincar e Sonhar e distribuição de kit¿s de enxovais para recém nascidos, por meio do Projeto Colo de
Mãe, tendo em vista que os municípios não dispõem de estrutura e recursos para atender essa demanda. Em 2021, foram atendidas 330
famílias com o benefício de auxílio funerário ocorridos por várias causas, exceto por COVID-19, 417 pessoas com a emissão de carteiras
de passe livre, foi realizado o acompanhamento socioassistencial de 456 famílias vulneráveis, foram entregues 5.000 brinquedos para
crianças dentro do cuidado à primeira infância fortalecendo os vínculos familiares, foram atendidas 3.715 famílias, residentes nos
municípios de Alto Alegre, Amajarí, Boa Vista, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Mucajaí e Rorainópolis, com o benefício de cesta básica e foram
atendidas ainda 1.524 gestantes com enxovais para recém nascidos. Com a continuação da pandemia da COVID-19 em 2021, o
Congresso Nacional aprovou e o Presidente da República sancionou a Emenda Constitucional nº 109, de 15 de março de 2021, que
autorizou a utilização dos recursos extraordinários oriundos da Lei Complementar nº 173/2020, no exercício financeiro de 2021, o que
possibilitou a continuação da execução das diversas ações necessárias para enfrentamento e combate ao vírus e seus efeitos negativos,
buscando alternativas para atender as famílias que ficaram em vulnerabilidade social temporária em decorrência da pandemia, garantindo
pelo menos que não falte alimentos em suas casas. A partir suplementação dos recursos extraordinários no orçamento da SETRABES foi
possível dar continuidade a execução das ações emergenciais, como por exemplo auxílio funerário, que atendeu 174 óbitos por COVID-19
até dezembro e o ¿Projeto Cesta da Família¿ que atendeu até dezembro 61.535 famílias vulneráveis nos 15 municípios de Roraima. A
efetividade do programa, foi realizada parcialmente, porém foi considerada satisfatória, uma vez que foi possível cumprir a maior parte das
metas físicas de todas as ações, algumas ações do programa foram prejudicadas em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID19), conforme Decretos n. 29874-E de 12 de janeiro de 2021 e n. 29853-E de 01 de fevereiro de 2021, que suspenderam diversas
atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Administrativas

Falta de definição dos processos de trabalho, baixa capacidade operacional, capacitação
insuficiente da equipe executora, estrutura organizacional inadequada, recursos tecnológicos
obsoletos.

Licitatórias

Dificuldades na cotação e falta de padronização nos instrumentos necessários a tramitação dos
processos licitatórios.

Gerenciais

Falta de instrumentos gerenciais (sistemas informatizados e indicadores atualizados).

Participação Social:
A participação social acontece através do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e
do Adolescente - CEDCAR, Conselho Estadual da pessoa com Deficiência - COEDE e Conselho Estadual do Idoso - CEDIRR.

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

2093-Cofinanciamento de Ações Sociais Descentralizadoras da Assistência
Social Básica
Atividade
23601-Fundo Estadual de Assistência Social
Município Cofinanciado
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
30,00

12,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
40,00
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Ação 2093 refere-se ao Cofinanciamento Estadual de Ações Continuadas da Assistência Social, para incremento nas ações de proteção
social básica, a ser repassado aos 15 municípios do Estado em duas parcelas anuais, sendo a primeira em maio e a segunda em
setembro, a meta foi cumprida parcialmente, atingindo 40% do previsto, foi efetivado o repasse financeiro a 06 (seis) gestões municipais:
Alto Alegre, Bonfim, Caracaraí, Rorainópolis, São João da Baliza e São Luiz do Anauá. O não atingimento total da meta justifica-se pela
falta de envio da documentação por parte dos municípios, o que impede a efetivação do repasse do Cofinanciamento Estadual de Ações
Continuadas da Assistência Social.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Cofinanciamento Estadual da Proteção Social
Básica aos Municípios

29

Repasse das duas parcelas
anuis do Cofinanciamento de
Ações Continuadas da
Proteção Social Básica aos 06
municípios que apresentaram
as documentações
necessárias.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas o percentual de 29,23% da dotação final da LOA. Os recursos
foram repassados aos municípios: Alto Alegre, Bonfim, Caracaraí, Rorainópolis, São João da Baliza e São Luiz do Anauá. Não foi possível
atingir o total da meta financeira devido à falta de envio da documentação por parte dos municípios conforme pactuação na Reunião da
CIB/RR de 17/03/2020, documentos esses obrigatórios para o repasse do Cofinanciamento Estadual de Ações Continuadas da Assistência
Social.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2297-Gestão Sócioassistencial da Proteção Social Básica
Atividade
23601-Fundo Estadual de Assistência Social
Família Atendida
Família

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

11.616,00
Total:

11.616,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
3.520,00

11.616,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
330,00

Análise da Meta Física:
A Ação 2297 está relacionada a prestação de benefícios eventuais a população vulnerável do estado, a SETRABES realiza a oferta de
auxílio funerário, emissão de carteiras de passe livre, acompanhamento às famílias vulneráveis por meio dos serviços socioassistenciais
de proteção básica, distribuição de cestas básicas, por meio do Projeto Cesta da Família, distribuição de brinquedos, por meio do Projeto
Brincar e Sonhar e distribuição de kit¿s de enxovais para recém nascidos, por meio do Projeto Colo de Mãe, tendo em vista que os
municípios não dispõem de estrutura e recursos para atender essa demanda. Em 2021, foram atendidas 330 famílias com o benefício de
auxílio funerário ocorridos por várias causas, exceto por COVID-19, 417 pessoas com a emissão de carteiras de passe livre, foi realizado o
acompanhamento socioassistencial de 456 famílias vulneráveis, foram entregues 5.000 brinquedos para crianças dentro do cuidado à
primeira infância fortalecendo os vínculos familiares, foram atendidas 3.715 famílias, residentes nos municípios de Alto Alegre, Amajarí,
Boa Vista, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Mucajaí e Rorainópolis, com o benefício de cesta básica e foram atendidas ainda 1.524 gestantes
com enxovais para recém nascidos. Vale ressaltar que, com a continuação da pandemia em 2021 seus efeitos negativos aumentaram a
quantidade de famílias em situação de vulnerabilidade social, o que culminou com a extrapolação da meta física prevista em 330%, mas
podemos dizer que o resultado foi satisfatório uma vez que a SETRABES pode ofertar esses benefícios a essas famílias.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Apoio à Gestão de Proteção Social Básica nos
Municípios

80

Realização de orientações
técnicas na sede do DPSB
aos 15 municípios, além de
apoio técnico por meio de
contato telefônico e
WhatsApp.
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2

Gestão de Programas, Projetos e Beneficios
Eventuais Inerentes a Proteção Social Básica

80

Atendimentos e orientações
às famílias por meio da oferta
de auxílio funerário, emissão
de carteiras de passe livre,
acompanhamento às famílias
vulneráveis por meio dos
serviços socioassistenciais de
proteção básica e distribuição
de cestas básicas, por meio
do Projeto Cesta da Família.

3

Implementação das ações de
desenvolvimento da Primeira Infância

50

As medidas referentes as
ações de desenvolvimento da
Primeira Infância foram
iniciadas por meio da
distribuição de brinquedos do
Projeto Brincar e Sonhar e
distribuição de kit¿s de
enxovais para recém nascidos
do Projeto Colo de Mãe.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo 60,40% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados, no
pagamento de despesas com auxílios funerários, passe livre, brinquedos, enxovais para recém nascidos e Projeto Emergencial Cesta da
Família que possibilitaram o desenvolvimento de parte das atividades previstas na ação. Importante destacar que, com a continuação da
pandemia em 2021 foi necessário readequar o planejamento feito anteriormente, sendo necessária a suplementação de recursos
orçamentários para possibilitar o atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade social, demanda essa que aumentou em virtude
dos efeitos negativos da pandemia.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2474-Apoio a Gestão do Programa ACESSUAS TRABALHO
Atividade
23601-Fundo Estadual de Assistência Social
Município Apoiado
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
10,00

5,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
50,00

Análise da Meta Física:
A meta física da ação 2474 está relacionada ao apoio técnico, acompanhamento e monitoramento da execução do Programa ACESSUAS
Trabalho aos municípios, tendo sido planejado duas visitas técnicas ao longo do ano de 2021. Porém, em decorrência da continuação da
pandemia da COVID-19, não foi possível realizar essas visitas técnicas, tendo ocorrido o acompanhamento e monitoramento por meio de
contato via WhatsApp, e-mail e telefone, com orientação no preenchimento do Sistema SIS ACESSUAS aos 05 municípios que
desenvolvem o Programa (Boa Vista, Caroebe, Mucajaí, Rorainópolis e São Luiz).

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Apoio Técnico, Acompanhamento e
Monitoramento da Execução do Programa
ACESSUAS Trabalho nos Municípios

50

Foram realizados
atendimentos aos municípios
que desenvolvem o Programa
por meio de contato telefônico,
e-mail, redes sociais e
agendamento no
Departamento de Proteção
Social Básica.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira desta ação em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos n. 29874-E de 12
de janeiro de 2021 e n. 29853-E de 01 de fevereiro de 2021, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e
enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19.
Ação:

2475-Apoio a Gestão do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC
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Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

Atividade
23601-Fundo Estadual de Assistência Social
Município Apoiado
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
30,00

15,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
50,00

Análise da Meta Física:
A execução da Ação 2475 objetiva o apoio e orientação técnica aos municípios que desenvolvem o Programa BPC na Escola: Garantia de
Acesso e Permanência na Escola das Pessoas com Deficiência. Sua estratégia principal é a realização de visitas técnicas aos municípios
que desenvolvem o Programa. No entanto, em razão das restrições resultantes da pandemia, foram realizadas orientações técnicas aos 15
municípios por meio de contatos telefônicos referente a inclusão de requerente no cadastro único, conforme recomendações do Ministério
da Cidadania, conforme preconiza a Instrução Operacional Conjunta SNAS/SAGI nº1/2019 e demais mudanças em portarias correlatas.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Apoio e orientação técnica aos municípios que
desenvolvem o Programa BPC/LOAS

50

Foram orientados os
municípios Portaria nº 100, de
14 de julho de 2020, que
apresenta recomendações
para o funcionamento da rede
Socioassistencial de Proteção
Social Básica com
recomendações de suspensão
temporariamente as visitas
domiciliares para aplicação do
Questionário de Identificação
de Barreiras do Programa,
mas com orientações de
atualização por telefone e
WhatsApp.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira desta ação em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos n. 29874-E de 12
de janeiro de 2021 e n. 29853-E de 01 de fevereiro de 2021, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e
enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2476-Apoio a Gestão do Programa Criança Feliz
Atividade
23601-Fundo Estadual de Assistência Social
Município Apoiado
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

19,00
Total:

19,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
45,00

19,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
42,22
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A Ação 2476 tem como finalidade principal prestar apoio técnico e capacitação aos municípios que desenvolvem o Programa Criança
Feliz. Foram realizados atendimentos aos 15 municípios por meio da Plataforma Teams referente ao plano de ação e contatos por meio do
WhatsApp, além de visitas in loco nos municípios de Cantá, Caracaraí, Caroebe e Rorainópolis atendendo solicitação das gestões. Os
temas relacionados aos atendimentos são diversos: como o processo de execução quanto ao sistema E-PCF. Informações sobre os
recursos financeiros referente a Portaria MC nº 574, de 23 de dezembro de 2020. A Coordenação Estadual do PCF participou também do
Seminário Nacional da Primeira Infância, realizado em agosto/2021 pelas Nações Unidas e o Ministério da Cidadania

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Gerenciamento das Ações do Programa
Criança Feliz

70

Foram trabalhados os
processos de implementação
do Sistema E-PCF com
orientação as novas gestões
para execução junto as
equipes as municipais.
Suporte técnico feitos por
vídeo chamada WhatsApp, in
loco no município.

2

Estruturação da Coordenação Estadual do
Programa Criança Feliz

0

Foi feito o planejamento e
conclusão Plano de Ação e
Aplicação para reprogramação
dos recursos, porém não foi
possível concluir os
procedimentos licitatórios
dentro do exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 1,68% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados,
no pagamento de despesas com diárias e passagens, que possibilitaram o desenvolvimento de parte das atividades previstas na ação, as
outras atividades não foram realizadas em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19).
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2477-Apoio a Gestão do Programa Bolsa Família
Atividade
23601-Fundo Estadual de Assistência Social
Evento Realizado
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

30,00
Total:

30,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
45,00

30,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
66,67

Análise da Meta Física:
A Ação 2477 tem por finalidade apoiar e orientar tecnicamente os municípios que desenvolvem o Programa Bolsa Família-PBF, nesse
período foram realizados atendimentos às gestões municipais com orientações por meio de contato telefônico, e-mails e WhatsApp, foram
executadas também duas turmas de Capacitação na versão On-line de Formulários do Cadastro Único para formar entrevistadores nos 15
municípios.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Coordenação das Açoes do Programa Bolsa
Familia

80

Foram atendidos e
acompanhados os municípios
no repasse de informações
diárias referente às Portarias,
Boletins e informações
repassadas pelo Ministério da
Cidadania referente aos
beneficiários do Bolsa Família,
Cadastro Único e
planejamento da primeira e
segunda capacitação on line
para Entrevistadores de
Formulários e SIBEC.
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2

Estruturação da Coordenação Estadual do
Programa Bolsa Família

0

Abertura de processos para
aquisição de materiais com
base no Plano de Ação e
Aplicação aprovados pelo
CEAS/RR, porém não houve
continuidade por priorização
aos processos relativos às
ações emergenciais de
enfrentamento ao COVID-19.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação foi prejudicada em decorrência da pandemia causada pela Covid-19, conforme Decretos n. 29874-E de 12
de janeiro de 2021 e n. 29853-E de 01 de fevereiro de 2021, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e
enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19, atingindo apenas 3,62% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados, no
pagamento de despesas com material de consumo.
Ação:

3560-Ação de Enfrentamento Emergêncial Decorrente do Coronavírus
(COVID-19)
Projeto
23601-Fundo Estadual de Assistência Social
Pessoa Beneficiada
Pessoa

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

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

61.535,00
Total:

61.535,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
3.520,00

61.535,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
1.748,15

Análise da Meta Física:
A ação 3560 foi criada a partir do segundo semestre de 2020, para atender exclusivamente o repasse de recursos extraordinários da Lei
Complementar nº 173/2020 para combate e enfrentamento da Pandemia da COVID-19, como estratégia principal na Oferta de Benefícios
Eventuais, atendendo as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde (MS). Em análise a meta física
de atendimento anual prevista no quadro 02, observou-se um erro de digitação no FIPLAN ¿ Sistema Integrado de Planejamento,
Contabilidade e Finanças, pois o valor correto da meta física é de 35.200 famílias e não 3.520, como consta no referido quadro. As famílias
tiveram impactos positivos em curto prazo por meio da concessão de cartão alimentação no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) ou de 01
cesta básica de alimentos, ambos por um período de 04 meses. A Meta física está sendo executada com base no ACÓRDÃO Nº
3225/2020 ¿ TCU ¿ Plenário de 02 de dezembro de 2020 e Decreto nº 10.579, de 18 de dezembro de 2020 que recomendou a inscrição
em restos a pagar não processados das despesas a serem executadas, para enfrentamento e combate a pandemia do coronavírus
(COVID-19), no exercício de 2021, garantindo assim proteção social e segurança alimentar e nutricional das famílias e indivíduos afetados
economicamente e socialmente pela pandemia. Neste período foram atendidas 61.535 famílias distribuídas em 15 municípios, são eles:
Alto Alegre (2.487 famílias), Amajarí (2.301 famílias), Boa Vista (29.723 famílias), Bonfim (2.936 famílias), Canta (2.879 famílias),
Caracaraí (3.930 famílias), Caroebe (1.621 famílias), Iracema (1.984 famílias), Mucajaí (4.040 famílias), Normandia (2.386 famílias),
Pacaraima (2.112 famílias), Rorainópolis (4.363 famílias), São João da Baliza (1.167 famílias), São Luiz do Anauá (1.141 famílias) e
Uiramutã (2.180 famílias).

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Ações de Proteção Social Básica para
Enfrentamento a COVID-19.

174.81

Atendimento a 65.250 famílias
em situação de
vulnerabilidade agravada pela
pandemia.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo 88,90% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados, no
pagamento de despesas com serviços funerários, locação de veículos, cartão alimentação, que possibilitaram o desenvolvimento de parte
das atividades previstas na ação.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2021

Taxa de
Atendimentos
Sócioassistenciais

Anual

Percentual

90

90

90

Apurado
2021

31,03

Data Apuração

31/12/2021

Fórmula: Número
de atendimentos
realizados no ano
/ Número de
atendimentos
previstos ao ano X
100
Fonte:
SETRABES

Análise de Indicadores do Programa:
A análise dos indicadores deste programa é feita com base no desempenho das ações 2341/2436/2466/2468/2469/2470/2339/2479 que
estão diretamente ligadas ao atendimento às pessoas em vulnerabilidade social, conforme os atendimentos prestados pela Rede de
Alimentação e Nutrição, Centro de Referência do Idoso, Casa da Mulher Brasileira, Rede da Juventude, Rede de Esporte, Centro
Socioeducativo e Rede Atenção Especial, então, para mensurar o indicador do programa, foram utilizados os desempenhos obtidos nas
oito ações. O índice ficou abaixo do previsto, considerando que, em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19) a partir da
publicação dos Decretos n. 29874-E de 12 de janeiro de 2021 e n. 29853-E de 01 de fevereiro de 2021, diversas atividades foram
suspensas para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
O programa de Desenvolvimento Social, tem por finalidade integrar políticas públicas para o desenvolvimento social de pessoas em
situação de Risco Social no Estado de Roraima. Considerando que houve um aumento de idosos, pessoas com deficiência, mulheres
vítimas de violência, adolescente infringido as leis, além do aumento considerável no número de jovens em nossa população,
especialmente após a crise migratória na Venezuela, aumentando a procura pelos serviços ofertados por essas políticas, faz-se necessário
reestruturar os serviços, estabelecendo novas ações e metas, para garantir o direito à qualidade de vida desses usuários, mantendo a
eficiência, eficácia e efetividade do programa.

Análise da Execução Financeira:
A execução financeira do programa, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 25,50% da dotação final da LOA, vários processos
licitatórios tiveram seu andamento prejudicado em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), na ação 3551 cabe esclarecer
que 90% do recurso orçamentário e financeiro é proveniente do Convênio nº 017/2016, que está em fase de reprogramação do seu plano
de trabalho, tendo em vista as novas demandas necessárias para implementação da CAISAN em todo o Estado. Vale ressaltar também,
que mais de 50% dos recursos orçamentários constantes da ação 2468, trata-se de previsão das parcelas restantes do Convênio nº
038/2015 que ainda não foram repassadas ao Estado.

Avaliação dos resultados:
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O Programa de Desenvolvimento Social, tem por finalidade promover, desenvolver e fortalecer as diversas políticas públicas sociais no
Estado de Roraima, por meio de uma gestão coesa, baseada no trabalho em rede, possibilitando a realização de ações integradas e
articuladas para a juventude, adolescentes em cumprimento de medidas sócio educativas, as mulheres, os idosos e as pessoas com
deficiência, potencializando a assistência social, a segurança alimentar e nutricional e o esporte comunitário. Dentre os resultados
alcançados podemos citar o Programa Estadual Renda Cidadã de Roraima (PERCRR), que foi estabelecido pela Lei nº 1.386/2020, tendo
sido realizado durante o ano de 2021 a validação dos cadastros, entrega dos cartões e pagamento dos beneficiários do programa,
totalizando 28.158 parcelas pagas no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). ainda no fortalecimento da segurança alimentar e nutricional,
foram realizadas as inscrições de 91 beneficiários do Programa Minha Horta Cidadã, dos quais 37 tiveram seu cadastro aprovado para o
recebimento do Kit do Programa, sendo capacitados para poderem implantar suas hortas, esses beneficiários receberam seus kit¿s, por
meio de uma parceria (Acordo de Cooperação Técnica) firmada com a Agência de Desenvolvimento de Roraima ¿ ADESCO. Podemos
citar também entre os avanços da Política de Segurança Alimentar e Nutricional foram as visitas técnicas realizadas para implantação das
Câmaras Intersetoriais de Segurança Alimentar e Nutricional ¿ CAISAN nos municípios de Alto Alegre, Amajarí, Bonfim, Cantá, Caracaraí,
Iracema, Mucajaí, Normandia e Pacaraima. Em 2021 a SETRABES conseguiu realizar ainda, de forma presencial e/ou virtual, diariamente,
ações relacionadas a atendimentos de saúde aos idosos cadastrados no Centro de Referência do Idoso, compreendendo as áreas de
clínica médica, serviço social, enfermagem e terapia ocupacional da unidade, com visitas em domicilio, atendimentos individualizados e
contato por meio telefônico, atendendo 860 idosos. Foram realizadas também, ainda que de forma remota, devido as medidas de
prevenção e combate a pandemia da COVID-19, atividades de recreação e karatê, algumas oficinas de artesanato e visitas domiciliares,
além de atendimentos médicos e psicossociais, para 669 pessoas com deficiência cadastradas na Rede Cidadania Atenção Especial, além
da realização de outras demandas para atenção e cuidado com as pessoas com deficiência, como o cadastramento e entrega de 100
carteiras de autistas, a colaboração na produção do ¿Ensaio do Amor¿ que teve como objetivo aproximar as famílias de pessoas com
deficiência onde participaram do ensaio 100 famílias, a parceria com o Hospital do Amor, onde foram atendidas 100 pessoas com
deficiência e uma parceria com o Circo Marcos Frota, que oportunizou momentos de integração e fortalecimento de vínculos para 3.240
pessoas com deficiência. Foram realizados também, 17.994 atendimentos para as mulheres vítimas de violência, além de 4.112 mulheres
atendidas na Casa da Mulher Brasileira. Por meio da coordenação da rede juventude foram atendidos jovens 1.146 jovens no Estado,
através de reuniões, palestras com variados temas, e prevenção as Drogas. Outro avanço do programa foram as ações voltadas para o
esporte que, mesmo com as restrições ocasionadas pela pandemia da COVID-19, foi possível atender 4.437 pessoas, entre crianças,
jovens e adultos, nas diversas ações esportivas realizadas em 2021. Essas ações possibilitaram a participação de atletas e para-atletas
em várias competições nacionais e internacionais, por meio do projeto ¿Compete Roraima¿ que tem como objetivo fomentar o esporte
roraimense no apoio com o translado de desportistas para competições Estaduais, nacionais e internacionais, sendo atendidos atletas de
diversas modalidades esportivas, possibilitaram ainda, o fortalecimento de vínculos comunitários nos municípios, além de apoio a diversas
entidades que atuam na área do esporte comunitário, levando através de atividades esportivas uma melhoria na qualidade de vida de
pessoas em vulnerabilidade social. Outros resultados alcançados pelo programa, foram os atendimentos realizados para 488 adolescentes
que estavam em cumprimento de medidas socioeducativas, no Centro Socioeducativo - CSE, com privação de liberdade e semiliberdade.
Vale ressaltar, que existe uma rotatividade desses adolescentes autores de atos infracionais, internados no CSE ao longo do ano, de
acordo com as demandas judiciais. Houve atendimento de forma regular a esses adolescentes enquanto estiveram sob a tutela do Estado,
tais como: alimentação, saúde, higiene, práticas de esportes, aulas de música, aulas de artesanato, capacitações em diversas áreas
profissionais, atividade de hortifruticultura e avicultura, audiências judiciais, atendimentos a familiares, atendimentos com kit de higiene,
entre outros, totalizando 1.103 (um mil cento e três) atendimentos.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Administrativas

Falta de definição dos processos de trabalho, baixa capacidade operacional, capacitação
insuficiente da equipe executora, estrutura organizacional inadequada, recursos tecnológicos
obsoletos

Gerenciais

Falta de instrumentos gerenciais (sistemas informatizados e indicadores atualizados).

Licitatórias

Dificuldades na cotação e falta de padronização nos instrumentos necessários a 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, Conselho Estadual do Idoso - CEDIRR, Conselho
Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de Roraima - CONSEA-RR, Conselho Estadual do Trabalho - CETERR e da
Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN, além de parcerias firmadas com instituições da sociedade civil
organizada, em ações de sensibilização emocional e espiritual, pedagógicas e esportivas, como também, parcerias com órgãos do Poder
Judiciário.

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

2341-Fortalecimento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional
Atividade
23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
Pessoa Atendida
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

28.195,00
Total:

399

28.195,00

Estado de Roraima
REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada

139.550,00

28.195,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
20,20

Análise da Meta Física:
A meta física foi realizada parcialmente no período, não sendo possível cumprir todas as atividades previstas para a ação, dentre os
resultados alcançados podemos citar o Programa Estadual Renda Cidadã de Roraima (PERCRR), que foi estabelecido pela Lei nº
1.386/2020, tendo sido realizado durante o ano de 2021 a validação dos cadastros, entrega dos cartões e pagamento dos beneficiários do
programa, totalizando 28.158 parcelas pagas no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, fortalecendo assim, a segurança alimentar e
nutricional, dentro das condicionalidades previstas na Lei. Vale ressaltar que continuam sendo realizados os cadastros dos demais
beneficiários do programa, seguindo todos os protocolos e recomendações do Ministério da Saúde, para evitar a propagação da Covid-19.
Ainda no fortalecimento da segurança alimentar e nutricional, foram realizadas as inscrições de 91 beneficiários do Programa Minha Horta
Cidadã, dos quais 37 tiveram seu cadastro aprovado para o recebimento do Kit do Programa, sendo capacitados para poderem implantar
suas hortas, esses beneficiários receberam seus kit¿s, por meio de uma parceria (Acordo de Cooperação Técnica) firmada com a Agência
de Desenvolvimento de Roraima ADESCO.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Programa Renda Cidadã de Roraima

26

O Programa de Transferência
de Renda denominado Renda
Cidadã, está em plena
execução, atendendo
mensalmente com a recarga
dos cartões no valor de R$
200,00 (duzentos reais) e,
neste exercício de 2021 (jandez), contemplou 28.158
beneficiários, em níveis de
vulnerabilidade social,
famílias, chefes de família,
fortalecendo assim, a
segurança alimentar e
nutricional, dentro das
condicionalidades previstas na
Lei nº 1.386 de23/04/2021.
Nos meses de novembro e
dezembro, houve um aumento
no número de beneficiários,
gerando maior número de
famílias atendidas e
fortalecidas na segurança
alimentar.

2

Horta Comunitária Cidadã

20

Foi dada assistência técnica
sem uso de recursos
conforme previsto, nas duas
unidades modelo de Horta
Comunitária, sendo uma
localizada na SETRABES, e
Clube da Organização da
Sociedade Cívil ¿ OSC do
movimento ID, localizado no
bairro Joquéi Clube.
E houve assistência e
integração de 8 hortas nos
abrigos, foi solicitado a
abertura do processo de
material, porém por conta da
COVID-19, ficamos sem
tempo hábil para a conclusão
dos tramites do processo,
sendo concluído apenas a
aquisição de material gráfico.

3

Minha Horta

15

Foi elaborado o Acordo de
Cooperação Técnica entre a
Setrabes e parceiros: Agência
de Desenvolvimento, Seapa e
ADESSCO. Está sendo
realizada a Inscrição aos
prováveis beneficiários do
Projeto Minha Horta Cidadã.
Está em andamento o Acordo
de Cooperação Técnica pelo
Movimento ID e a parceria
com a Embrapa com o
Programa Planta Roraima, de
05 a 12 de julho foi realizada a
Capacitação sobre Hortas
Urbanas aos beneficiários do
Programa Minha Horta
Cidadã. No dia 10/08 foi
realizada a entrega dos 37 kits
dos beneficiários do Programa
Minha Horta Cidadã.

400

Estado de Roraima
4

Restaurante Cidadão

10

Em fase de elaboração do
Projeto e análise.
Viagem da equipe técnica no
dia 28/09 para visitas aos
restaurantes popular do
Estado de Manaus, com o
intuito de adquirir
conhecimento para
instalações futuras aqui no
Estado de Roraima.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 30,24% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados,
no pagamento de despesas com diárias, auxílio aos beneficiários por meio de Cartão Alimentação ¿ Renda Cidadã, que possibilitaram o
desenvolvimento de parte das atividades previstas na ação, as outras atividades não foram realizadas em decorrência da pandemia do
coronavírus (COVID-19), conforme Decretos n. 29874-E de 12 de janeiro de 2021 e n. 29853-E de 01 de fevereiro de 2021, que
suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:

2436-Promoção da Igualdade e Enfrentamento a Violência contra a Mulher do
Campo, da Cidade, da Floresta e das Águas
Atividade
23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
Campanhas Realizada

Unidade de Medida:

Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

17.994,00
Total:

17.994,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
20.000,00

17.994,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
89,97

Análise da Meta Física:
A meta física no período de janeiro a dezembro, ficou em 89,97%, com um total de 17.994 atendimentos para as mulheres vítimas de
violência, por meio das medidas: Potencializando Mulheres: Transformar a crise do covid-19, impactada negativamente na vida das
mulheres, em oportunidades de negócio, "Papo Sério com Eles", Campanhas alusivas ao março mulher e eventos técnicos com
atendimentos ao público em instituições do poder público, privado e sociedade civil organizada, encontros regionais de mulheres rurais de
Roraima, ações itinerantes - ônibus da Mulher do Programa "Mulher Segura e Protegida", com palestras educativas e motivacionais,
capacitações e formações para autonomia econômica das mulheres, além de atendimentos itinerantes.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

401

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

Projeto Potencializando Saberes,
Emancipando Mulheres

65

Inicialmente foi selecionado o
município de Boa Vista, com
os seguimentos de
Alimentação, corte e costura.
Foi realizado mobilização e
pré-cadastro in loco nos
municípios de Boa Vista,
Pacaraima, Alto Alegre,
Amajari, Cantá, Caracaraí,
Caroebe Iracema, Mucajaí,
Rorainópolis e Uiramutã. Em
todos os municípios as
mulheres demonstraram
grande interesse em participar
do projeto. Já foram
realizados 3.113 cadastros,
destes 1.300 foram de Boa
Vista com o maior percentual,
em segundo lugar vem
Rorainópolis com 535
inscritas. O seguimento mais
procurado é de culinária com
400 inscrições, o segundo
embelezamento e em terceiro
corte e costura. As inscritas
em Boa Vista, já participaram
de reuniões, oficinas e
palestra no início das
atividades teóricas, com
orientação sobre todo o
processo de execução do
projeto, ao todo participaram
360 mulheres. O governo
lançou o projeto no dia 14 de
dezembro e já iniciou
ofertando crédito para as
interessadas. No valor de até
5 mil reais, para todos os
seguimentos e iniciativas
econômica das mulheres.

2

Projeto: Papo Sério com Eles

30

Realização de atividades
técnicas como palestras,
workshop com abordagem
sobre a não violência contra a
mulher, comparticipação de
611 pessoas de janeiro a
dezembro. Considerando a
vigência dos decretos nº
29.853-E, de 1º de fevereiro
de 2021, no qual as
realizações dos eventos foram
limitadas. Foram realizadas
duas reuniões com parceiros e
voluntários do poder público,
sociedade civil e ONGs, para
planejar ações conjuntas no
processo de exceção do
projeto. Com os resultados
das ações, realizou-se um
workshop e um fórum, destes
ficaram como
encaminhamentos, realizar
visitas in loco, junto a rede nos
15 municípios de Roraima,
para divulgar o projeto, e
sensibilizar a sociedade e
grupos locais, para formação
das equipes técnicas que irão
conduzir o projeto.

402

Estado de Roraima
3

Campanhas e eventos alusivos a Mulher Legislações, Prevenção e Combate a
Violencia

403

60

Foram realizados 8 ações
itinerantes, 5 secretarias,
centro de referência da saúde
da mulher, Casa da Mulher
Brasileira e3 feiras: Produtor,
Pintolândia e Vila Jardim. Ao
todo foram atendidas 523
pessoas. A campanha
alcançou seus objetivos,
atendendo, portanto, um
público aproximadamente de
2.600 pessoas. Os
atendimentos oportunizaram
mais de 1600 mulheres
participarem de diversos
serviços como consultas,
exames de mamografia,
oftalmologista, preventivo,
palestras, oficinas de defesa
pessoal, autoexame da mama,
avaliação física e corporal,
atendimento psicológico,
beleza, feira e oficina de
autonomia econômica e
distribuição de material
informativo. Realizamos
palestras, orientações,
atendimento psicológico,
distribuição de materiais
educativos e informativos
sobre violência como cartilhas
e folder. Foi realizada a
abertura da campanha no I
encontro microrregional de
mulheres indígenas e Rurais.
Foi realizado ainda, uma ação
de rua com panfletagem em
feiras livres, terminais de
ônibus, rodoviária, ação
itinerante em eventos sociais
em bairros, parque anauá,
escolas. Realizamos ainda dia
6 de dezembro no Dia
Nacional de Mobilização dos
Homens pelo Fim da
Violência, o Fórum Estadual:
Homens Unidos pelo Fim da
Violência, ação do Projeto
Papo Sério com Ele.
Finalizando a campanha com
uma oficina de Cartazes sobre
os direitos da mulher viver
uma vida sem violência. Ao
todo a campanha atingiu mais
3 mil pessoas.

Estado de Roraima
4

Encontros regionais de mulheres rurais de
Roraima

32

Foi realizado o I Encontro
Microrregional das Mulheres
Rurais e Indígenas do Norte
de Roraima, com o tema:
Autonomia e Empoderamento
Rural e Indígena ¿Caminhos e
Possibilidades¿, nos dias 20,
21 e 22 de novembro de
2021.Foi compartilhado vídeo
de relatos e histórias de vida,
experiência e desafios,
palestras, mesa de diálogo,
oficinas, mesa redonda,
ciranda de oportunidades e
sistematização de diálogos da
ciranda de oportunidades.
Construção do pacto
institucional para garantia das
melhorias da qualidade de
vida das mulheres de
Roraima, com as propostas
que nortearão as ações dos
parceiros gestores, das
mulheres, dos homens e das
organizações rurais que será
assinada pelas instituições
parceiras para execução dos
compromissos pactuados.
Apresentação de experiências
do evento pelos participantes Leitura da Pacto Institucional
para garantia da Melhoria da
qualidade de vida das
Mulheres. Participaram do
evento 380 mulheres, 243
convidados, contando com
servidores, 18 instituições e 4
prefeituras. Dos serviços: As
expositoras dos produtos
comercializaram
aproximadamente 7.000,00 na
feira. Foram realizados
280atendimentos com
serviços entre beleza,
atendimento médico, testes
rápidos, atendimento
psicossocial, oficinas de e
autonomia econômica.

5

Ações Itinerantes - Mulher Segura e Protegida

100

Foram realizadas ações
itinerantes como palestras
sobre autonomia econômica e
social da mulher , Violência
Doméstica e Familiar, Lei
Maria da Penha e
Planejamento Familiar, apoio
psicossocial serviços de
embelezamento, esmaltação,
corte de cabelo, maquiagem,
entrega de kits educativos,
distribuição de material
informativo, atendimento
médico(clinico geral,
dermatologista e
fisioterapeuta), oficina de
artesanato, exposição de
produtos e espaço lúdico par
acrianças, com participação
de 10.647 alcançando cem
por cento da meta física de
janeiro até dezembro, mesmo
considerando a vigência do
decreto nº 29.853-E, de 1º de
fevereiro de 2021,
conseguimos realizar eventos,
tomando todas as medidas de
precauções e cuidados contra
o Coronavírus (Covid¿ 19).

6

Implantação de Centros de Atendimento as
Mulheres em situação de violência e
vulnerabilidade social nos Municípios de
Roraima.

0

Não realizada tendo em vista
que o projeto está em
processo de implantação,
sendo articulado pelas
equipes gestoras a sua
implantação junto aos
municípios.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:

404

Estado de Roraima
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 47,68% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados,
no pagamento de despesas que possibilitaram o desenvolvimento de parte das atividades previstas na ação, as outras atividades não
foram realizadas em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos n. 29874-E de 12 de janeiro de 2021 e n.
29853-E de 01 de fevereiro de 2021, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada
pela Covid-19.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2466-Fortalecimento da Política da Pessoa Idosa
Atividade
23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
Pessoa Atendida
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

860,00
Total:

860,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1.110,00

860,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
77,48

Análise da Meta Física:
Durante os doze meses apresentados no presente relatório, foram realizadas, diariamente, ações relacionadas a atendimentos de saúde,
compreendendo as áreas de clínica médica, serviço social, enfermagem e terapia ocupacional da unidade, com visitas em domicilio,
atendimentos individualizados e contato por meio telefônico, com intuito de monitorar o avanço na implementação do protocolo de
imunização de pessoas acima de 60 anos. Nos atendimentos, todos os critérios relacionados às medidas de prevenção ao coronavírus
foram adotados, resguardando assim, a integridade física dos servidores e idosos. Foram beneficiados, com as ações dispensadas, 860
pessoas idosas, que receberam avaliação médica (as consultas presenciais voltaram a ser realizadas, para os idosos que já foram
imunizados, e estão sendo gradativamente ampliadas), monitoramento dos sinais vitais, orientações acerca dos cuidados de higiene e
prevenção à COVID-19, bem como da necessidade de se buscar atividades alternativas para diminuir o estresse, causado pelo
confinamento em longo período, além de atendimentos ambulatoriais de serviço social e terapia ocupacional. Também foram realizadas
oficinas, de forma remota, visando a continuidade das atividades de capacitação para geração de renda e maior interação entre instrutores
e alunos.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Manutenção do centro melhor idade.

50

Dentre as atividades, foram
realizadas as (3) oficinas de
artesanato, em sistema de
ensino remoto, alcançando os
usuários com acesso à
internet e redes sociais;
alguns serviços referentes à
triagem (2), nas ocasiões em
que ocorriam aos
atendimentos médicos; a
maior parte dos atendimentos
de saúde (5), nas áreas de
clínica medica, enfermagem,
assistência social e terapia
ocupacional.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira desta ação, visto que muitos atendimentos foram realizados à distância, conforme Decretos n. 29874-E de
12 de janeiro de 2021 e n. 29853-E de 01 de fevereiro de 2021, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e
enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2468-Gerenciamento da Casa da Mulher Brasileira
Atividade
23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
Pessoa Atendida
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

405

Estado de Roraima
Estado

4.112,00
Total:

4.112,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
3.000,00

4.112,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
137,07

Análise da Meta Física:
A ação 2468 conseguiu atingir a meta física prevista para o período de janeiro a dezembro, a Casa da Mulher Brasileira é um serviço
essencial a população, não tendo sido interrompido pela pandemia do novo coronavírus, inclusive pesquisas apontam que em decorrência
do isolamento social imposto para conter o avanço da pandemia de coronavírus (COVID-19), os casos de violência doméstica contra a
mulher aumentaram, sendo necessário a adoção de medidas para ampliar as possibilidades de denúncias e o acolhimento dessas
mulheres. Os serviços contratados foram prestados de forma ininterrupta, a prestação dos serviços, colaborou para realização do
atendimento de 4.112 mulheres vítimas de violência doméstica amparadas pela lei nº 11.340/2006 (Maria da Penha), recebendo
atendimento humanizado na Casa da Mulher Brasileira-CMB, prestando assistência integral e humanizada as usuárias, facilitando seu
acesso aos serviços especializados com garantia de condições para o enfrentamento da violência, o empoderamento e a sua autonomia
econômica.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

406

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

Manutenção dos serviços da Casa da Mulher
Brasileira.

80

Quanto a esta atividade, a
medida foi realizada, já que
atendemos 4.112, mulheres
que passaram pela unidade e
receberam os serviços, destas
2.152 deram entrada pela
primeira vez e 1.960
retornaram, seja pela
reincidência da violência
sofrida, para dá continuidade
aos serviços de atendimento
continuado com o
psicossocial, atendimento de
saúde ou pelos serviços do
setor de autonomia
econômica. Dessa forma
atingimos 100% da nossa
meta proposta para este
período, que era de mil
pessoas atendidas, porém,
considerando o período de
pandemia do covidi-19, onde
as famílias tiveram que
manterem o isolamento social
e domiciliar, mantendo os
agressores mais tempo em
casa e com isso colocando as
mulheres em risco, juntamente
com os filhos, possivelmente
pode ter contribuído para o
aumento nos números de
denúncia neste período, fato
este anunciado na mídia
nacional e local. Outra
hipótese é o fato da
coordenação de políticas para
as mulheres estar realizando
um trabalho de orientação e
prevenção sobre a violência
contra a mulher, com
atividades itinerantes nas
unidades moveis do ônibus da
mulher do Programa ¿Mulher
Segura e Protegida,
considerando ainda, as
entrevistas que são realizadas
nos meios de comunicação
local, falando da temática
violência contra a mulher e Lei
Maria da Penha, as
capacitações da rede de
atendimento à mulher vítima
de violência, assim como
funcionamento 24h da CMB e
o trabalho de divulgação dos
serviços da Casa, justificam o
aumento das denúncias, o que
não significa que ouve
aumento da violência, mas
sim, um crescente nas
notificações em razão de um
trabalho de prevenção e
conscientização que vem
sendo realizado e que tem
como resultado a
conscientização da sociedade
que estão denunciando mais.
A saber, pois a Casa da
Mulher Brasileira por se tratar
de prestação de serviço
público e atividade essencial
de assistência social que
funciona de forma ininterrupta,
em regime de plantão, os
serviços de energia elétrica,
água, veículo tipo pick-up,
limpeza, conservação e
telefonia fixa, continuaram
sendo prestados normalmente
sem prejuízo para
administração pública.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 16.02% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados,
no pagamento de despesas
o desenvolvimento de parte das atividades previstas na ação, vale ressaltar também, que mais de 50% dos recursos orçamentários
constantes desta ação, tratam-se de previsão das parcelas restantes do Convênio nº 038/2015 que ainda não foram repassadas ao
Estado.

Ação:

2469-Fortalecimento da Política para a Juventude
407

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

Atividade
23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
Pessoa Atendida
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

1.146,00
Total:

1.146,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
7.600,00

1.146,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
15,08

Análise da Meta Física:
A meta física foi realizada parcialmente, no período de janeiro a dezembro foram realizadas as seguintes atividades por meio da
coordenação da rede juventude foram atendidos jovens, através de reuniões e palestras que abordaram os seguintes temas: A falta de
emprego e a prática do esporte como ferramenta de inclusão social, foram realizadas: uma oficina de grafite com reeducados do Centro
Socioeducativo, levando a mensagem de que a arte pode mudar o estilo de vida dos jovens, despertando a criatividade e fortalecendo
suas escolhas profissionais, ajudando na construção e formação social, cinco eventos do ¿Encontrão Jovem¿, públicos alvo ¿Movimentos
Urbanos e Hip - Hop¿, ¿Movimentos LGBTQIA+¿, ¿Pessoas com Deficiência¿, ¿Digitais influencers¿ e ¿Jovens do Bairro Pérola¿, uma
Audiência Pública na forma presencial e virtual com o tema: ¿Promoção de Políticas Públicas com foco na Juventude e a Conscientização
Sobre Medidas de Prevenção às Drogas¿, que ocorreu na Assembleia legislativa do Estado de Roraima, o Fórum Estadual Integrando
para Fortalecer Políticas Públicas do Esporte, Juventude e Enfrentamento às Drogas, participação no evento ¿Eu nasci para Transformar¿
no Município de Cantá, um café da manhã para lideranças de tribos Urbanas e movimentos Hip ¿ Hop, na oportunidade apresentaram os
projetos desenvolvidos por eles, colaboração na realização do evento social da cooperativa moto taxi Boa Vista-RR em alusão ao dia das
Crianças, uma palestra com o tema ¿O Líder e a construção de Políticas públicas para a Juventude¿, ao final deste evento aconteceu a
premiação dos Jovens MC¿s que participaram da Batalha do Conhecimento que foi realizada no dia 12 de Outubro no Parque Anauá, um
Encontro de Líderes e Gestores de Juventude, para debatermos sobre ações e eventos voltados para a Juventude do nosso Estado, todos
esses eventos totalizaram a participação de 946 jovens, além da eleição dos conselheiros para compor o Conselho Estadual da Juventude
que contou com a participação de 200 jovens.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Promoção e Desenvolvimento da Juventude

40

Foi possível realizar a eleição
e dar posse do Conselho
Estadual de Juventude,
atender a unidade Centro
Sócio Educativo ¿ CSE dessa
secretaria com oficina de
Grafite para os reeducandos e
realizar uma roda de conversa
com os jovens de Iracema,
teve a realização dos
Encontrões Jovem, Audiência
Pública e Fórum Estadual.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 67,32% da dotação final da LOA, conforme Decretos nº
28.587-E de 16 de março; Decreto nº 28.653-E de 22 de março; Decreto nº 28.663-E de 31 de março, Decreto nº 28.694-E de 8 de abril;
Decreto n º 28.712-E de 16 de abril de 2020, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia
causada pela Covid-19.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2470-Mais Esporte - Mais Cidadania
Atividade
23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
Pessoa Atendida
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

4.437,00
Total:

408

4.437,00

Estado de Roraima
REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
20.360,00

4.437,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
21,79

Análise da Meta Física:
A meta física foi executada parcialmente ao longo do ano, as ações voltadas para o esporte que, mesmo com as restrições ocasionadas
pela pandemia da COVID-19, foi possível atender 4.437 pessoas, entre crianças, jovens e adultos, nas diversas ações esportivas
realizadas em 2021. Essas ações possibilitaram a participação de atletas e para-atletas em várias competições nacionais e internacionais,
por meio do projeto ¿Compete Roraima¿ que tem como objetivo fomentar o esporte roraimense no apoio com o translado de desportistas
para competições Estaduais, nacionais e internacionais, sendo atendidos atletas de diversas modalidades esportivas, possibilitaram ainda,
o fortalecimento de vínculos comunitários nos municípios, além de apoio a diversas entidades que atuam na área do esporte comunitário,
levando através de atividades esportivas uma melhoria na qualidade de vida de pessoas em vulnerabilidade social. As ações
desenvolvidas no ano de 2021 tiveram efeito direto no desempenho comportamental, socioeducacional e de coordenação motora,
possibilitando assim uma maior integração dentro do convívio social de cada beneficiado. Ainda como fortalecimento da política do
esporte, foi realizado o Fórum Estadual integrando e fortalecendo políticas públicas, onde foram feitas visitas nos municípios de Roraima
no intuito de formar as delegações para participação no mesmo, e também foi ministrada a palestra ¿Ferramentas para fomentar o Esporte
e Lazer ¿ Entender para Desenvolver¿, palestra essa que foi transmitida por meio de videoconferência onde tivemos como palestrante
Roberto Mourão, Diretor Geral da Secretária Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, momento fundamental para enriquecer o
conhecimento dos gestores esportivos presentes no fórum. Outra importante ação do programa Mais Esporte Mais Cidadania, foi a
parceria realizada com a escolinha de futebol Grêmio Esporte Roraima que proporcionou uma seletiva de futebol para descobrir novos
talentos para o clube de Regatas do Flamengo, onde participaram 280 atletas nas idades de 09 a 16 anos na categoria masculina, como
resultado da seletiva foram selecionados mais de 10 atletas que terão a oportunidade de participar da próxima etapa no Rio de Janeiro, a
seletiva trouxe a oportunidade para jovens mostrarem o seu talento na esperança de um futuro promissor no futebol.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Apoio à ações esportivas para pessoas em
vulnerabilidade pessoal e social

65

Foram diretamente atendidas
com materiais esportivos,
através do Projeto Esporte
Social e Unidades de
acolhimento, totalizando de 08
(oito) projetos sociais, na
capital, na zona rural de Boa
Vista e nas comunidades
relacionando os seguintes:
atendimentos a unidade
Centro Sócio Educativo - CSE
dessa secretaria; projeto
Resgatando Vidas; município
do Cantá (Vila Central, Felix
Pinto, Vila São José e Projeto
União); comunidade indígena
Darora na zona rural de Boa
Vista; projeto esportivo "Os
Predadores" do município de
Alto Alegre; Instituto a Moda é
Viver do município de
Caracaraí; Comunidade
indígena Pacu do município
de Normandia; Escola
Estadual, Desembargador
Sadoc Pereira, Centro de
treinamento Lucas Guilherme,
Atlético Roraima Clube e Real
Madrid Esporte Clube; todos
com doação de material
esportivo, apoio com
translado para atletas do
projeto de Jiu-Jítsu do Vila
Jardim para participar da 34°
Campeonato Amazonense de
Jiu-jítsu e para a delegação da
Aquática Marinha Associação
de Natação para participar do
Torneio da Amazônia
Ocidental - Troféu Orleans
Tupinambá Nobre apoio a
realização do seletiva de
futebol para descobrir novos
talentos para o clube de
Regatas do Flamengo, reuniu
25 atletas beneficiados com o
projeto Compete Roraima,
realizou o Projeto Qualifica
Esporte que realizou o
Desafio Misto de futevôlei,
atingindo com isso o
percentual de 70% da meta.
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2

Incentivo ao Desporto e Paradesporto de Base
e Alto Rendimento.

20

Foi possível atender 30
pessoas entre atletas e
dirigentes com passagens
aéreas e terrestres por meio
do projeto ¿Compete
Roraima¿, onde os mesmos
puderam representar Roraima
em outros estados do Brasil, e
apoio com translado para
delegação paraolímpica
escolar de Roraima com 12
pessoas entre atletas e
comissão técnica. Atingindo
assim 20% da meta semestral.

3

Promoção de ações de Esporte, Lazer e
Cidadania nos Municipios de Roraima.

15

Acompanhamos a ação de
Governo, realizando as
atividades de recriação,
esportiva, consolidação da
juventude e Clinica de Voleibol
no município de Iracema, e no
município de Caroebe/Entre
Rios desenvolvemos
atividades de recriação e
esporte, formação das
delegações municipais para o
Fórum, realizamos também o
Qualifica Esporte no Santa
Maria do Boiaçú - Baixo Rio
Branco atingindo30% da meta
semestral.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 46,85%da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados,
no pagamento de despesas com diárias e despesas de exercícios anteriores, as demais atividades desta ação não foram realizadas em
decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos n. 29874-E de 12 de janeiro de 2021 e n. 29853-E de 01 de
fevereiro de 2021, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19.
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

18,00
Total:

18,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
75,00

18,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
24,00

Análise da Meta Física:
A meta física desta ação foi executada parcialmente, foram realizadas visitas técnicas para implantação das Câmaras Intersetoriais de
Segurança Alimentar e Nutricional ¿ CAISAN nos municípios de Alto Alegre, Amajarí, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Iracema, Mucajaí,
Normandia e Pacaraima.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Criação dos Conselhos municipais de
Segurança Alimentar e Nutricional

20

Foram realizadas visitas
técnicas nos municípios de
Alto Alegre, Amajarí, Bonfim,
Cantá, Caracaraí, Iracema,
Mucajaí, Normandia e
Pacaraima.
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2

Implantação das CAISAN nos municípios.

10

Houve articulação com os
municípios e feito um
Calendário de visitas para a
realização das Capacitações
do Sisan, prevista para o início
do mês de maio. O Convênio
017/16 ainda está em fase de
reformulação. Foi realizada
uma formação presencial e
apresentação da minuta de lei
do SISAN no ano de 2021 em
10 municípios. No município
de Alto Alegre foi aprovado a
lei; no município do Cantá a lei
está em tramitação para
votação; para o ano de 2022,
teremos o pacto para
implementação do SISAN.

3

Monitoramento das ações da Segurança
Alimentar e Nutricional.

5

Não houve monitoramento das
ações de SAN, tendo em vista
que ainda estamos em fase de
capacitação e adesão ao
SISAN. Foram realizadas 09
visitas técnicas do SISAN para
divulgação dos projetos Minha
Horta Cidadã, Horta
Comunitária e Restaurante
Cidadão nos munícipios de
Uiramutã, Pacaraima, Amajarí,
Normandia, Bonfim, Mucajaí,
Iracema, Alto Alegre e Cantá.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 0,68% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados,
no pagamento de despesas com diárias, utilizado para capacitação de 09 (nove) municípios (Uiramutã, Pacaraima, Amajarí, Normandia,
Bonfim, Mucajaí, Iracema, Alto Alegre e Cantá) para adesão ao SISAN. Cabe esclarecer que 90% do recurso orçamentário e financeiro é
proveniente do Convênio nº 017/2016, que está em fase de reprogramação do seu plano de trabalho, tendo em vista as novas demandas
necessárias para implementação da CAISAN em todo o Estado.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2339-Fortalecimento do Sistema Sócio-Educativo
Atividade
23602-Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente
Pessoa Atendida
Pessoa

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

488,00
Total:

488,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada

100.924,00

488,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,48

Análise da Meta Física:
A ação 2339 está relacionada aos atendimentos realizados para 488 adolescentes que estavam em cumprimento de medidas
socioeducativas, no Centro Socioeducativo - CSE, com privação de liberdade e semiliberdade. Vale ressaltar, que existe uma rotatividade
desses adolescentes autores de atos infracionais, internados no CSE ao longo do ano, de acordo com as demandas judiciais. Houve
atendimento de forma regular a esses adolescentes enquanto estiveram sob a tutela do Estado, tais como: alimentação, saúde, higiene,
práticas de esportes, aulas de música, aulas de artesanato, capacitações em diversas áreas profissionais, atividade de hortifruticultura e
avicultura, audiências judiciais, atendimentos a familiares, atendimentos com kit de higiene, entre outros, totalizando 1.103 (um mil cento e
três) atendimentos, sendo essas atividades que ratificam o propósito pedagógico da medida socioeducativa. Através das várias parcerias
firmadas com outros órgãos e entidades foi possível realizar um trabalho pedagógico e socioeducativo com os adolescentes internados no
CSE, proporcionando um fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários desses adolescentes, tendo um impacto positivo junto à
sociedade, com possibilidade de que estes menores ao término do cumprimento de sua medida socioeducativa, não se tornem
reincidentes. Vale ressaltar que a meta física prevista para essa ação no PPA é de 924 pessoas atendidas, sendo que foram realizados
atendimentos para 488 adolescentes que estiveram internos no Centro, obtendo um resultado de 52,81% da meta física prevista.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

411

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS
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1

Manutenção das Unidades Integrantes do
Sistema Sócio Educativo

50

Fornecimentos dos itens:
higiene (doação), alimentação
(processo), atendimento
médico (rede municipal,
estadual e acompanhamento
por médico da SETRABES),
social (seletivo), psicológico
(seletivo/efetivo), psiquiátrico
(médico da SETRABES),
realização de visitas: online
(vídeo chamada) e a distancia
(pessoalmente).

2

Promoção da Qualidade Profissional
Educacional para o Sistema Socioeducativo

40

As oficinas pedagógicas para
os socioeducandos, que
cumprem medida de
internação neste centro
Socioeducativo, foram
realizadas por meio de
material entregue pelos
familiares para as aulas de
artesanato; dos instrumentos
musicais (bens permanentes)
pertencente ao Centro, por
meio das doações de insumos
para a atividade de
hortifruticultura e avicultura;
realização de atividades de
recreação e lazer e atividades
pedagógicas e cursos EAD
ambos realizados na estrutura
física da escola (anexo dentro
do CSE).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo 61,82% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados, no
pagamento de despesas que possibilitaram o desenvolvimento de parte das atividades previstas na ação, as outras atividades não foram
realizadas em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos n. 29874-E de 12 de janeiro de 2021 e n. 29853-E
de 01 de fevereiro de 2021, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela
Covid-19.
Ação:

2479-Fortalecimento da Política de Inclusão e Atenção Integral à Pessoa com
Deficiência
Atividade
23603-Fundo Estadual para Pessoa com Deficiência
Pessoa Assistida
Pessoa

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

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

4.209,00
Total:

4.209,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada

130.500,00

4.209,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
3,23

Análise da Meta Física:
No período desses doze meses, que ainda permanece a Pandemia pelo coronavírus, as atividades foram realizadas de forma remota e
presencial devido as medidas de prevenção e combate a pandemia da COVID-19, atividades de recreação e karatê, algumas oficinas de
artesanato e visitas domiciliares, além de atendimentos médicos e psicossociais, para 669 pessoas com deficiência cadastradas na Rede
Cidadania Atenção Especial, além da realização de outras demandas para atenção e cuidado com as pessoas com deficiência, como o
cadastramento e entrega de 100 carteiras de autistas, a colaboração na produção do ¿Ensaio do Amor¿ que teve como objetivo aproximar
as famílias de pessoas com deficiência onde participaram do ensaio 100 famílias, a parceria com o Hospital do Amor, onde foram
atendidas 100 pessoas com deficiência e uma parceria com o Circo Marcos Frota, que oportunizou momentos de integração e
fortalecimento de vínculos para 3.240 pessoas com deficiência. Vale ressaltar que a meta física prevista para essa ação no PPA é de
5.500 pessoas atendidas, sendo que foram realizados atendimentos para 4.209 pessoas com deficiência usuários do Centro de Atenção
Especial, obtendo um resultado de 76,53% da meta física prevista.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

412

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS
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1

Serviços Socioassitenciais do Centro
Integrado de Atenção à Pessoa com
Deficiência

75

Foram realizados cerca de
4.209 atendimentos no
período de janeiro á dezembro
de 2021, ainda que diante da
crise Pandêmica os
atendimentos ocorreram de
forma presencial e não
presencial e teve início dia 4
de janeiro, através dos
atendimentos on-line foram
desempenhadas as ações
propostas com os
atendimentos das oficinas de
artesanato, culturais,
educativos e sociais e
desportivos, tudo foi possível
com o apoio da família, que
tem o contato direto com o
instrutor e professor. Em geral
a gestão obteve um
desempenho com resultados
satisfatórios. Foi possível dar
continuidade aos serviços com
ações permanentes e
continuadas, não presenciais,
visando à melhoria da
qualidade de vida dos
usuários bem como dos seus
familiares, com uso de
recursos tecnológicos e com
atividades voltadas para as
necessidades básicas e
desenvolvimento da pessoa
com deficiência e em situação
de vulnerabilidade e/ou risco
social. Também foi possível
realizar algumas ações
externa presencial, para a
comunidade, superando então
as expectativas e o
planejamento para o período,
isso porque a população já
está sendo vacinada contra a
covid19 e assim permitindo
que participe das ações
presenciais tomando todas as
medidas de segurança e com
o quantitativo de público
controlado, assim como foi
possível realizar as reuniões
de planejamento setorial de
forma presencial e virtual.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira desta ação em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos n. 29874-E de 12
de janeiro de 2021 e n. 29853-E de 01 de fevereiro de 2021, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e
enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3173-Adaptação de Casas para Pessoas com Deficiência
Projeto
23603-Fundo Estadual para Pessoa com Deficiência
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
14,00

0,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
0,00

Análise da Meta Física:
Não foi possível realizar nenhuma tarefa desta ação, o início da ação requer o contato direto com as famílias com visitas in loco para
entrevistas sociais e devido a segunda onda da pandemia ocasionada pela COVID-19, em atendimento aos decretos vigentes, bem como
devido a redução de recursos humanos nos setores.
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ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Implementação do Projeto de Adaptação de
Casas para PcD

20

Projeto encaminhado para o
setor competente, para estudo
técnico e validação da
viabilidade da continuidade da
ação e assim prosseguir com
as demais etapas do projeto,
porém não houve
possibilidade de continuidade
neste ano, ficado assim para o
próximo exercício

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira desta ação em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos n. 29874-E de 12
de janeiro de 2021 e n. 29853-E de 01 de fevereiro de 2021, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e
enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19.

414

Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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
2021

Taxa de
Comunidades
Indígenas
Beneficiadas com
Projetos/Atividade
s

Anual

Percentual

30

53

53

Apurado
2021

540,00

Data Apuração

31/12/2021

Fórmula: Nº de
comunidades
indígenas
contempladas/tota
l de comunidades
existentes no
Estado x 100
Fonte: SEI

Análise de Indicadores do Programa:
CONSIDERANDO A SATISFAÇÃO CONJUNTURAL DOS POVOS INDÍGENAS, FOI EXTREMAMENTE SATISFATÓRIO O PAPEL
DESEMPENHADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO ÍNDIO NO EXERCÍCIO DE 2021.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
A REESTRUTURAÇÃO DA PARTE FÍSICA DA SECRETARIA DE ESTADO DO ÍNDIO, ASSOCIADA ÀS POLITICAS QUE VIABILIZEM A
EXECUÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS PARA OS POVOS INDÍGENAS DO ESTADO DE RORAIMA.

Análise da Execução Financeira:
A EXECUÇÃO FINANCEIRA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2021, CUJOS RESULTADOS DEMONSTRAM O NÍVEL DA
PERFORMANCE DA GESTÃO NO USO DOS RECURSOS EMPEGADOS NAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS, INDICAM QUE AS METAS
PREVISTAS FORAM ATINGIDAS COM UM INDICE SATISFATÓRIO E CONFORME PROGRAMADO.

Avaliação dos resultados:
CONSIDERANDO A SATISFAÇÃO CONJUNTURAL DOS POVOS INDÍGENAS, CONSIDERA-SE SATISFATÓRIO O PAPEL
DESEMPENHADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO ÍNDIO NO EXERCÍCIO DE 2021.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Administrativas

Dificuldade de realizar Cotação de Preço, por não ter acesso ao Banco de Preço.

Outras

Falta de estrutura física, apoio logístico e pessoal (técnicos), para atender as demandas das
comunidades indígenas dificultando o desenvolvimentos das Ações e Sanitária, devido a
pandemia da COVID 19

Participação Social:
TODAS AS AÇÕES SÃO ACOMPANHADAS, DISCUTIDAS E COM PARTICIPAÇÃO DAS LIDERANÇAS INDÍGENAS; SÃO OUVIDAS
MEDIANTE AS DEMANDAS SOLICITADAS JUNTO À SECRETARIA, EM SEGUIDA COLOCAMOS O PROJETO EM DISCUSSÃO PARA
AS COMUNIDADES, A COMUNIDADE ACEITAR OU NÃO SUA IMPLANTAÇÃO; NA OPORTUNIDADE SÃO APRESENTADOS TODOS
OS CRITÉRIOS PARA A PARTICIPAÇÃO DOS PROJETOS.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
Avaliação das Ações do Programa
META FÍSICA
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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

26,00

Alto Alegre

34,00

Bonfim

19,00

Normandia

53,00

São Luiz

7,00

São João da Baliza

3,00

Pacaraima

40,00

Uiramutâ

35,00

Cantá

7,00

Amajarí

48,00
Total:

272,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
252,00

272,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
107,94

Análise da Meta Física:
OS RECURSOS FORAM BEM APLICADOS OU SOMENTE APLICADOS QUANDO ESTRITAMENTE NECESSÁRIOS, TEMOS
CONVICÇÃO DE QUE NOSSO PRODUTO ¿COMUNIDADE INDÍGENA¿ CRESCEU ECONÔMICA E SOCIALMENTE NESSE PERÍODO
2021 QUE SE CUMPRIU SUA PROMESSA DE FORTALECER ESSE TÃO IMPORTANTE, MAS TÃO FRÁGIL SETOR DE NOSSA
ECONOMIA, A AGRICULTURA FAMILIAR INDÍGENA.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

416

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE
PRODUÇÃO DE GRÃOS NAS
COMUNIDADES INGENAS DO ESTADO DE
RORAIMA.

92.8

O DEPARTAMENTO
SUPEROU AS
EXPECTATIVAS. KITS DE
CASAS DE FARINHA
ENTREGUES NOS
MUNICÍPIOS;
MOTOCULTIVADORES;
VISITAS TÉCNICAS E/OU
REALIZADAS, AMOSTRAS
DE SOLOS DOS POLOS DE
PRODUÇÃO, COLETADAS E
ENCAMINHADAS PARA
ANÁLISE FÍSICA E QUÍMICA
(MACRONUTRIENTES) E
NECESSIDADE DE
CALAGEM; POLOS DE
PRODUÇÃO DE MILHO
SELECIONADOS;
MUNICÍPIOS
CONTEMPLADOS
(PACARAIMA; AMAJARI;
ALTO ALEGRE;
NORMANDIA; BONFIM;
CANTÁ; UIRAMUTÃ; BOA
VISTA E SÃO JOÃO DA
BALIZA). COMUNIDADES
INDÍGENAS ATENDIDAS
COM PROJETO DE GRÃOS;
HECTARES DE ÁREAS
INDÍGENAS,
SELECIONADAS E
CALCAREADAS E
FOSFATADAS. HECTARES
PLANTADAS (510 HECTRES
DE MILHO E 52 HECTARES
DE FEIJÃO) FAMÍLIAS
INDÍGENAS BENEFICIADAS
DIRETAMENTE, ATRAVÉS
DE GRUPOS DE
TRABALHOS E PESSOAS
BENEFICIADAS
INDIRETAMENTE
(MEMBROS DAS FAMÍLIAS
DOS GRUPOS DE
TRABALHOS).
QUANTO AO PROJETO DE
PISCICULTURA E
AVICULTURA, FORAM
REALIZADOS VISITAS
TÉCNICAS PARA
IDENTIFICAÇÃO E SELEÇÃO
DO PROJETO DE
AVICULTURA; POLOS
SELECIONADOS.

2

IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE
PRODUÇÃO DE CULTURAS AGRÍCOLAS

0

NÃO HOUVE EXECUÇÃO.

3

IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE
PRODUÇÃO PECUÁRIA

0

NÃO HOUVE EXECUÇÃO.

4

IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS
AGROEXTRATIVISTA

0

NÃO HOUVE EXECUÇÃO.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução orçamentária prevista para o Exercício 2021, em análise das informações processadas pelo DAPI, cujos resultados
demonstram o nível da performance da gestão no uso dos recursos empegados nas atividades finalísticas, indicam que a totalidade das
metas previstas foram atingidas conforme programado.
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

2,00

Caracaraí

1,00

Mucajaí

1,00

Alto Alegre

10,00

Bonfim

3,00

Normandia

3,00

417
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São João da Baliza

1,00

Pacaraima

10,00

Uiramutâ

7,00

Cantá

3,00

Caroebe

1,00

Amajarí

12,00
Total:

54,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
170,00

54,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
31,76

Análise da Meta Física:
FOI ABERTO PROCESSO PARA AS AQUISIÇÕES DE INSUMOS E FERRAMENTAS DAS AÇÕES PROGRAMADAS NO PPA, PORÉM
HOUVE NECESSIDADE DE AJUSTES DURANTE SUA TRAMITAÇÃO, IMPEDINDO A AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO NO
EXERCÍCIO 2021. FICANDO PREVISTO A IMPLANTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO 2022.
O DPI E DDSI AO LONGO DE 2021, POR MEIO DE PARCERIAS INTERNAS E EXTERNAS, CONSEGUIU REALIZAR DIVERSAS
AÇÕES PRINCIPALMENTE QUANTO A CONSCIENTIZAÇÃO E ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS, POIS É UMA
REALIDADE QUE SE FEZ REPENSAR AS PRIORIDADES DO ESTADO.
NESTE TOCANTE, FORAM CONVIDADAS ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE
CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES PARA OS POVOS INDÍGENAS DE RORAIMA, COM A FINALIDADE DE COLETAR DEMANDAS DAS
ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS NAS ÁREAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA, SOCIAL, AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA.
ALÉM DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SE COMBATER O NOVO CORONAVÍRUS E MITIGAR OS IMPACTOS AOS POVOS
INDÍGENAS DE RORAIMA. VALE DESTACAR QUE PARTICIPARAM ORGANIZAÇÕES, SENDO ADOTADAS TODAS AS MEDIDAS
POSSÍVEIS DE PREVENÇÃO

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DAS
ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS DO ESTADO
DE RORAIMA.

0

NÃO HOUVE EXECUÇÃO

2

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ECOTURIMO

0

NÃO HOUVE EXECUÇÃO

3

FLORESTAMENTO DE MOGNO
AFRICANOS NAS AREAS INDÍGENAS

0

NÃO HOUVE EXECUÇÃO
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4

APOIO NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES
SOCIAL NAS COMUNIDADES INDÍGENAS

29

PARTICIPAÇÃO EM
REUNIÕES, ASSEMBLEIAS,
ENCONTROS DAS
ORGANIZAÇÕES
INDÍGENAS COM VARIADAS
TEMÁTICAS
TRANSVERSAIS AOS
POVOS INDÍGENAS;
PARTICIPAÇÃO NOS
ENCONTROS DO COMITÊ
PARA POVOS INDÍGENAS E
COMUNIDADES
TRADICIONAIS, NO ÂMBITO
DA FORÇA TAREFA DOS
GOVERNADORES DA
AMAZÔNIA PARA O CLIMA E
FLORESTA (GCF);
ATENDIMENTO AO TERMO
DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
ENTRE A SETRABES E AS
DEMAIS SECRETARIAS DE
ESTADO PARA
REALIZAÇÃO DE
CADASTRO E ENTREGA DE
CESTA BÁSICA DO
PROGRAMA EMERGENCIAL
CESTA DA FAMÍLIA NAS
COMUNIDADES INDÍGENAS
DOS POVOS INDÍGENAS
MACUXI, WAPIXANA,
TAUREPANG, WAIWAI,
INGARICÓ, PATAMONA,
SAPARÁ, COM EXCEÇÃO
DOS POVOS YANOMAMI,
YEKUANA E WAIMIRI
ATRORI, PELAS SUAS
ESPECIFICIDADES;
PARTICIPAÇÃO NA
REALIZAÇÃO DE
CADASTROS DO
PROGRAMA EMERGENCIAL
AUXÍLIO EMPREENDEDOR
NAS COMUNIDADES
INDÍGENAS DO MUNICÍPIO
DE BOA VISTA;
PARTICIPAÇÃO NA
ELABORAÇÃO DO PLANO
DECENAL RORAIMA 2030,
COM DESTAQUE PARA O
PLANO DE
ETNODESENVOLVIMENTO;
PARTICIPAÇÃO DO
ENCONTRO DE MULHERES
RURAIS E INDÍGENAS,
REALIZADO NO
CARACARANÃ, MUNICÍPIO
DE NORMANDIA

5

APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES
ETNOCULTURAIS INDÍGENAS

2.76

REALIZAÇÃO DE VISITAS
TÉCNICAS EM
COMUNIDADES INDÍGENAS
AFIM DE FAZER
LEVANTAMENTO PARA
INSTALAÇÃO DE HORTAS
OLERÍCOLAS E
MEDICINAIS, E VIVEIROS.

6

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

0

NÃO HOUVE EXECUÇÃO

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Execução financeira insatisfatória, tendo em vista que foi aberto processo para as aquisições de insumos e ferramentas das ações
programadas no PPA, porém houve necessidade de ajustes durante sua tramitação, impedindo a aquisição e implantação do projeto no
exercício.
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

21,00

Alto Alegre

8,00

419

Estado de Roraima
Bonfim

5,00

Normandia

11,00

São Luiz

3,00

São João da Baliza

4,00

Pacaraima

13,00

Uiramutâ

12,00

Cantá

6,00

Caroebe

3,00

Amajarí

7,00
Total:

93,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
120,00

93,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
77,50

Análise da Meta Física:
AS ATIVIDADES DO CAIKD RETORNARAM GRADATIVAMENTE NO EXERCÍCIO DE 2021, EM VIRTUDE DO CENÁRIO AINDA
PANDÊMICO DA COVID 19, RESPEITANDO AS RECOMENDAÇÕES DA OMS, COMO O USO DE MÁSCARAS E ÁLCOOL, ALÉM DO
DISTANCIAMENTO. E AS PARCERIAS COM ÓRGÃOS DE TODAS AS ESFERAS FORAM FUNDAMENTAIS NA EFETIVAÇÃO DAS
AÇÕES DO CAIKD, AS QUAIS SE DESTACAM:
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, PARA O FORTALECIMENTO E INCENTIVO DA CULTURA INDÍGENA;
PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS DO AGRO INDÍGENA 2021, NOS POLOS DE PRODUÇÕES DO PROJETO DE GRÃOS, COM
EXPOSIÇÃO DA ARTE INDÍGENA;
ATENDIMENTO AOS ARTESÃOS INDÍGENAS DAS ETNIAS MACUXI, WAPIXANA, TAUREPANG, WAI-WAI, INGARICÓ, PATAMONA,
YANOMAMI, YE¿KUANA COM APOIO NOS EVENTOS PARA A DIVULGAÇÃO DA ARTE E GERAÇÃO DE RENDA;
REALIZAÇÃO DE 36 CADASTROS DE ARTESÃOS INDÍGENAS NO PROGRAMA DE ARTESANATO BRASILEIRO-PAB, PARA
RECEBEREM A CARTEIRA NACIONAL DO ARTESÃO, UMA PARCERIA COM A SETRABES, REALIZADO NAS COMUNIDADES
INDÍGENAS E NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA.
PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE MULHERES RURAIS E INDÍGENAS, REALIZADO NO LAGO CARACARANÃ, MUNICÍPIO DE
NORMANDIA, COM REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS INDÍGENAS E CADASTRO DE ARTESÃOS;
REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS EM TODAS AS COMUNIDADES INDÍGENAS DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE, PARA A
IDENTIFICAÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS, GASTRONÔMICOS, CONTADORES DE HISTÓRIAS, COM IDENTIFICAÇÃO DAS
TIPOLOGIAS E ETNIAS;
ADEQUAÇÕES DO ESPAÇO E CAPTAÇÃO DE ARTESANATOS NA VITRINE EMANON-SEI PARA DIVULGAÇÃO E FOMENTO DA
GERAÇÃO DE RENDA AOS ARTESÃOS INDÍGENAS;
REALIZAÇÃO DO II MOMENTO CULTURAL ¿ANNA ESERU¿, COM PARTICIPAÇÃO DE ARTESÃOS, GRUPOS CULTURAIS DE
DANÇAS, PINTURAS CORPORAIS E GASTRONOMIA INDÍGENA, PROPORCIONANDO O FORTALECIMENTO E A DIVULGAÇÃO DA
CULTURA INDÍGENA;
PARTICIPAÇÃO DE 2 (DUAS) FEIRAS NACIONAIS DE ARTESANATO, SENDO O 14ª SALÃO DE ARTESANATO - RAÍZES
BRASILEIRAS, LOCAL ARENA DE EVENTOS DO PÁTIO BRASIL, BRASÍLIA-DF E A 32ª FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO ¿
EXPOMINAS, PARA DIVULGAÇÃO DA ARTE INDÍGENA PARA O BRASIL E A COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DA ARTE
INDÍGENA, GARANTINDO A GERAÇÃO DE RENDA;
ABERTO PROCESSO PARA AS AQUISIÇÕES DE INSUMOS E FERRAMENTAS DAS AÇÕES PROGRAMADAS NO PPA, PORÉM
HOUVE NECESSIDADE DE AJUSTES DURANTE SUA TRAMITAÇÃO, IMPEDINDO A AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO NO
EXERCÍCIO 2021.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

APOIO A PRODUÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO
INDÍGENA

100

REALIZAÇÃO DE EVENTOS
E PARTICIPAÇÃO EM
FEIRAS ESTADUAIS E
NACIONAIS PARA
DIVULGAÇÃO E FOMENTO
DA CULTURA INDÍGENA.

2

APOIO A PRODUÇÃO DIVULGAÇÃO
COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO
INDÍGENA

0

NÃO HOUVE EXCUÇÃO

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Quanto a execução orçamentária, o principal projeto previsto do CAIKD em 2021, a capacitação e distribuição de kits de ferramentas para
os artesãos não foi efetivado, devido a morosidade no processo licitatório, bem como o posterior fracasso na licitação. Diante dos fatos, a
execução do projeto ficou prevista para o exercício de 2022.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3562-Construção da Sede da Secretária de Estado do Indio
Projeto
27101-Secretaria de Estado do Índio
Unidade Construída
Percentual
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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

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA
DE ESTADO DO ÍNDIO

0

SEM EXCUÇÃO

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
NÃO HOVE EXCUÇÃO.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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 aos Necessitados
Assegurar a Assistência Jurídica, judicial e extrajudicial, integral ao cidadão necessitado do Estado de
Roraima.
População Hipossuficiente do Estado
32101-Defensoria Pública do Estado de Roraima
INDICADORES

Descrição

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2021

Taxa de
Crescimento do
Índice de
Assistência
Jurídica Realizada

Anual

Percentual

0

1

1

Apurado
2021

Data Apuração

0,63

31/12/2021

Fórmula: (Número
de Assistências
Jurídicas
Realizadas no
Ano / Número de
Assistências
Jurídicas
Realizadas no
Ano Anterior - 1) X
100
Fonte: DPE

Análise de Indicadores do Programa:
O resultado apresentado em 2020 refere-se à apuração parcial das assistências jurídicas realizadas. A Defensoria Pública está em
processo de transição e adaptação de sistema, levando ao atraso nos números de levantamentos estatísticos necessários para medir o
desempenho da instituição.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
Análise da Execução Financeira:
Observa-se que as principais fontes de recursos da Defensoria Pública e do Fundo Especial da Defensoria Pública encontram-se
concentradas nas fontes 101 e 150, respectivamente. No entanto, nota-se que o valor empenhado é superior a dotação inicial aprovado
pela LOA, devido a suplementação por meio de créditos adicionais, superando assim a execução orçamentária inicialmente prevista,
observando sempre o limite de recursos destinados a instituição.
Ademais, buscou-se utilizar de forma eficiente, eficaz e efetiva os recursos orçamentários disponibilizados a Defensoria Pública do Estado
de Roraima e ao Fundo Especial conforme demonstrado no percentual de 99,87% de execução COFD.

Avaliação dos resultados:
Considerando o resultado parcial apurado pela Defensoria Pública do Estado de Roraima - DPE/RR, a efetividade do programa apresentou
crescimento de 8% em relação ao inicialmente previsto. O resultado positivo obtido deu-se devido a intensificação das ações realizadas
pela Defensoria Itinerante em parceria com o Governo do Estado de Roraima, levantando a comunidades e município que não possuem
condições de buscar assistência jurídica nas sedes da DPE/RR.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Orçamentárias

Recursos orçamentários são insuficientes para acompanhar o crescimento da Instituição e de suas
demandas. Isso acarreta, por exemplo, em falta de espaço adequado e pessoal para atender os
assistidos.

Tecnológicas

Falta de infraestrutura voltada à tecnologia da informação para agilizar os atendimentos e facilitar
o acesso dos assistidos.

Participação Social:
Tendo em vista a nova onda de COVID 19, a instituição não tem promovido ações voltadas a participação social de forma presencial e
nem por meio de encontros virtuais devido às limitações na área de tecnologia da informação.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA
422

Estado de Roraima

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
Assistência Realizada
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

194.816,00
Total:

194.816,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada

306.091,00

194.816,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
63,65

Análise da Meta Física:
O resultado apresentado demonstra uma apuração parcial no número de atividades realizadas pela Defensoria Pública do Estado de
Roraima - DPE/RR. No entanto, devido ao processo de adequação/adaptação de novo sistema, o levantamento estatístico está passando
por constante revisões.
Ademais, é possível observa que mesmo com a apuração parcial e em processo de adaptação de seus dados estatístico, a DPE/RR
alcançou um status regular em relação sua meta física.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Efetivação da Assistência Jurídica ao Cidadão

.63

Ações ajuizadas, acordos
realizados, alegações finais,
atendimentos realizados na
Sistema prisional, e os
atendimentos gerais que são
realizados na Capital e
Interior, retornos, audiências
realizadas, ciências de
sentenças/audiências,
contestações, embargos,
justificativas, contra razões,
contrariedades, libelo,
declarações, defesas prévias,
impugnações, júris realizados,
notificações, ofícios
expedidos, petições diversas,
processos devolvidos,
processos recebidos em
carga, reconvenções,
recursos, replicas, requisições
expedidas, sustentações orais
e visitas as delegacias e
Centro Sócio Educativo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Buscou adequar as demandas internas e externas ao que foi inicialmente previsto na LOA, conseguindo junto ao Governo do Estado de
Roraima suplementação de crédito adicional para auxiliar no desempenho da instituição. Resultado assim, em um planejamento valor
superior ao planejado.
Ressalta-se ainda que a execução orçamentária teve como percentual de 100% de execução tendo em vista a busca pela utilização de
forma eficiente, eficaz e efetiva.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2378-Operacionalização do Fundo Especial da Defensoria Pública FUNDPE/RR
Atividade
32601-Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima
Fundo Operacionalizado
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
423
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Região de Planejamento

Meta

Estado

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
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 - FUNDPE/RR tem a finalidade de complementar os recursos orçamentário
e financeiros indispensáveis ao custeio de outras despesas correntes e investimentos em bens permanentes e consumo, contribuindo
indiretamente nas ações da Defensoria Pública do Estado de Roraima - DPE/RR.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Suporte Administrativo da Defensoria Pública.

1

Suporte na realização do
concurso público para carreira
de membro da Defensoria
Pública do Estado de Roraima
- DPE/RR e auxílio no custeio
de outras despesas correntes
e investimentos em bens
permanentes e consumo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
O Planejamento PPD demonstra que o valor inicialmente previsto é inferior ao executado no exercício. Tal fato se deu devido a realização
de concurso público para carreira de membro a qual resultou em arrecadação superior ao previsto, procedendo, assim, em suplementação
de crédito orçamentário.
Em relação a execução COFD, observa-se a busca pela utilização de forma eficiente e eficaz dos recursos orçamentários disponíveis.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

03-Inclusão Social
Finalístico
97-Estruturação das Unidades do SUAS-RR
Estruturar as Unidades Públicas do SUAS-RR (abrigos, redes e demais estruturas que sejam de
responsabilidade desta SETRABES)
Usuários e Servidores do SUAS-RR
23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
INDICADORES

Descrição

Percentual de
Estruturas
Implantadas e ou
Recuperadas

Periodicidade da
Apuração

Unidade de Medida

Índice Início PPA

Índice Final PPA

Previsto
2021

Anual

Percentual

0

70

50

Apurado
2021

42,10

Data Apuração

31/12/2021

Fórmula:
(Quantidades das
Unidades
Implantadas e/ou
Recuperadas no
Ano / Quantidades
de Implantações
e/ou
Recuperações de
Unidades
Previstas no Ano)
X 100
Fonte:
SETRABES

Análise de Indicadores do Programa:
O Programa 97 trata da implantação e recuperação das unidades de atendimento da SETRABES, analisando o indicador do programa,
podemos considera-lo satisfatório em relação ao previsto, pois foi possível iniciar e dar andamento a várias obras nesse período.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
A Coordenação de Projetos desenvolve ações e projetos de mapeamento das estruturas e aparelhamento das unidades da Secretária de
Estado do Trabalho e Bem-Estar Social, possibilitando a melhoria dos ambientes dessas unidades que atual na proteção básica e especial
de pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade social, tanto na implementação e desenvolvimento, bem como na prestação de apoio
técnico a todos os municípios do Estado. Para que os serviços prestados nas diversas unidades da SETRABES possam ser mais
eficientes, eficazes e efetivos faz-se necessário um maior investimento em recursos humanos da área técnica especializada em
engenharia e arquitetura.

Análise da Execução Financeira:
A execução financeira do programa, foi realizada parcialmente no período, atingindo 81,38% da dotação final da LOA, as ações do
programa foram prejudicadas em decorrência da propagação da pandemia da COVID-19 em 2021, porém foi possível iniciar as obras de
reformas, que deverão ser concluídas em 2022, e a aquisição de equipamentos, que permitirão aos servidores da SETRABES realizar um
atendimento maior a população vulnerável, público alvo desta secretaria. Outro fator que dificulta a realização total das metas previstas
dentro do ano, são os serviços de obras, possuírem prazos mais longos para sua execução.

Avaliação dos resultados:
O Programa de Estruturação das Unidades do SUAS-RR, tem como público alvo, os usuários da rede socioassistencial e os servidores da
SETRABES, e sua finalidade é proporcionar ambientes acessíveis e saudáveis nas unidades de acolhimento institucional e demais
unidades sob a responsabilidade da secretaria. Em 2021 foram iniciadas as reformas nas unidades de abrigos institucionais (Abrigo
Masculino e Abrigo Feminino), na Unidade Casa dos Conselhos, na Rede de Atenção Especial, no Centro Socioeducativo e na Sede da
SETRABES, estas reformas encontram-se na fase final de execução, devendo ser entregue em 2022. Também como parte das medidas
de melhoria dos ambientes das Unidades Públicas da SETRABES, foram adquiridos equipamentos de informática para utilização na sede
da secretaria e no departamento de proteção social especial, facilitando assim a melhoria dos serviços prestados à população vulnerável
do Estado. É importante ressaltar que, o programa de estruturação das Unidades do SUAS-RR possui ações ligadas ao Departamento da
UGAM e a Secretária de Infraestrutura do estado/SEINF, que demandam um tempo maior para conclusão dos processos licitatórios, além
dos prazos para a execução das obras, que geralmente ultrapassam o exercício financeiro.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Administrativas

Falta de definição dos processos de trabalho, baixa capacidade operacional, capacitação
insuficiente da equipe executora, estrutura organizacional inadequada, recursos tecnológicos
obsoletos.
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Participação Social:
A participação social acontece através do Conselho Estadual de Assistência Social, Conselho Estadual da Criança e do Adolescente,
Conselho Estadual da Pessoa Idosa, Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, como também através do Acordo de Cooperação
Técnica com a UFRR, que tem como objetivo integrar a comunidade acadêmica da área de arquitetura com a promoção de projetos para
estruturação das unidades do SUAS-RR, com ações focadas na gestão de projetos para proporcionar estruturas físicas adequadas ao
atendimento das necessidades básicas de pessoas de vulnerabilidade social no estado de Roraima.

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

2375-Reforma das Unidades Públicas do SUAS-RR
Atividade
23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
Unidade Reformada
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
8,00

6,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
75,00

Análise da Meta Física:
Ação 2375 refere-se as reformas nas diversas unidades da SETRABES, neste período de janeiro a dezembro de 2021 estão sendo
executadas as obras que iniciaram em 2021, foi inaugurado no mês de março 2021 o Abrigo Infantil, com sua reforma concluída e
entregue, e já se encontra em uso para atender os acolhidos. Outras unidades Públicas do SUAS-RR encontra-se em reformas, com
previsão para ser entregue em 2022.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Melhoria das Unidades de Atendimento de
Geração de Trabalho e Renda

1

Encontra-se em andamento
de realização de projeto e
levantamento.

2

Melhoria do Centro Melhor Idade.

95

Reforma das Unidades
Públicas do SUAS- RR: : Já
se encontra em fase de
execução da obra e
manutenção predial.

3

Reforma de Unidades de Alta Complexidade e
Média Complexidade

95

Reforma das Unidades
Públicas do SUAS- RR: Já se
encontra em fase de execução
da obra e manutenção predial.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo 82,26% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados, no
pagamento das reformas, que possibilitaram o desenvolvimento de parte das atividades previstas na ação, as demais reformas estão em
fase de execução devendo ser entregues em 2022.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3421-Construção das Unidades do SUAS-RR
Projeto
23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
Unidade Construída
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta
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Estado

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
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 executada no período em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos n.
29874-E de 12 de janeiro de 2021 e n. 29853-E de 01 de fevereiro de 2021, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção
e enfrentamento a pandemia causada pela COVID-19, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a
pandemia causada pela Covid-19.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Implantação do Centro de Produção de
Serviço - CPS

1

Em análise para implantação

2

Implantação do Centro de Referencia da
Juventude

1

Em análise para implantação

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira da ação 3421 em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos n. 29874-E de
12 de janeiro de 2021 e n. 29853-E de 01 de fevereiro de 2021, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e
enfrentamento a pandemia causada pela COVID-19, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a
pandemia causada pela Covid-19.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

3422-Aparelhamento das Unidades do SUAS-RR
Projeto
23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
Unidade Aparelhada
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
11,00

2,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
18,18

Análise da Meta Física:
A meta física da ação 3422 refere-se Aparelhamento das Unidades públicas da Setrabes, neste no período de janeiro a dezembro de
2021 foram adquiridos equipamentos de informática para utilização na sede da secretaria e no departamento de proteção social especial,
facilitando assim a melhoria dos serviços prestados à população vulnerável do Estado. Em análise a meta física de atendimento anual
prevista no PPA 2020/2023, teve uma revisão do PPA 2020/2023 no FIPLAN ¿ Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e
Finanças, pois o valor correto da meta física é de 9 Unidades Aparelhadas e não de 11. Como consta na referida revisão do ano de 2021.
Atingindo 22,22% da meta física prevista.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Aparelhamento da Coordenação de Politicas
Publicas para Mulheres

90

Processo de aquisição
encontra-se na fase final de
licitação.

2

Aparelhamento do Centro Integrado de
Atenção à Pessoa com Deficiência (CIAPD)

30

Processo de aquisição de
maquinas de costura está na
fase de cotação de
preço e termo de referência.

3

Aparelhamento do Centro Melhor Idade.

0

O Centro Melhor Idade
encontra-se suspensa suas
atividades por conta da
Pandemia do COVID-19.
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4

Aparelhamento das Unidades de Proteção
Social Especial de Média e Alta
Complexidade.

50

Processo de aquisição
encontra-se na fase final de
licitação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo 53,13% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados, no
pagamento de equipamentos, que possibilitaram o desenvolvimento de parte das atividades previstas na ação, as outras atividades não
foram realizadas em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos n. 29874-E de 12 de janeiro de 2021 e n.
29853-E de 01 de fevereiro de 2021, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada
pela COVID-19, tendo sido remanejados recursos para atender as demandas mais emergenciais.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
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) - Ponderados os aspectos da pandemia do novo coronavírus sem mais recomendações para o período.

Análise da Execução Financeira:
(SESAU) - Em virtude da recente substituição dos Gestores e áreas técnicas tanto nos Municípios como no Estado e em decorrência do
impacto pandemia da COVID-19 avaliamos como estratégicos as reuniões da Comissão Intergestores Bipartite - CIB para o alcance dos
objetivos da regionalização uma vez que foi criada a Macrorregião de Saúde de Roraima com a ratificação de duas Regiões de Saúde:
Centro-Norte (9 Municípios) e Sul (6 Municípios).

Avaliação dos resultados:
(SESAU) - Tendo em vista que se trata de um processo técnico-político complexo e de longa maturação, a SESAU procurou articular-se
junto ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS e o Ministério da Saúde ¿ MS, movimento que resultou atualmente por
meio do programa PROADI-SUS em uma cooperação técnica mútua de médio prazo (2021-2023), a qual em parceria com o Conselho de
Secretários Municipais de Saúde de Roraima - COSEMS/RR, Superintendência do Ministério da Saúde em Roraima (SEMS/RR) e demais
envolvidos estão unindo esforços para implementação de metodologias que considerem as especificidades locais e regionais da saúde
(indígenas, garimpo, desmatamento, migração, violência e etc.). Nesse contexto, destacamos o acompanhamento e a expertise dos
facilitadores da Beneficência Portuguesa (BP), tudo com o objetivo de unir esforços comuns para a implementação do Planejamento
Regional Integrado em rede que é a mais atual metodologia em andamento. Quanto as metas físicas, ressaltamos a implementação do
curso em andamento na modalidade EAD chamado "Ser Gestor do SUS", uma iniciativa inovadora do Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde ¿ CONASEMS, a qual tem abrangência aos gestores e técnicos de todo o País. Sem ônus aos orçamentos do
Estado e dos Municípios, tem a finalidade de aperfeiçoar e qualificar a gestão Municipal de forma a interagir com a prática, além de um
contexto educacional inovador inspira enfrentar desafios, tem escopo temporal de 10 meses com conclusão em 2022. Diante do cenário de
pandemia relativo a COVID-19 substituição dos gestores e áreas técnicas tanto nos Municípios como no Estado avaliamos a efetividade do
programa como dentro do esperado uma vez que foi criada pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB a Macrorregião de Saúde e suas
respectivas Regiões (Centro Norte e Sul).

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Outras

(SESAU) - Rotatividade em função da substituição de gestores do Estado e Municípios e
respectivas áreas técnicas, bem como cenário pandêmico relacionado novas mutações da COVID19.

Participação Social:
(SESAU) - Conselho Estadual de Saúde constituído e com contrapartida de corpo técnico e alocação orçamentária 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:
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
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Total:

13,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
16,00

13,00

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
81,25

Análise da Meta Física:
(SESAU) - Apoio permanente aos 15 Municípios no que tange as formulações compartilhada das políticas de saúde no Estado. Destaque
para as reuniões permanente ocorridas por meio da Comissão Intergestores Bipartite - CIB e do Conselho Estadual de Saúde - CES.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO
PARA A FORMULAÇÃO E
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE
SAÚDE.

81

(SESAU) - Reuniões ordinária
e extraordinárias realizadas de
forma remota pelo Conselho
Estadual de Saúde ¿ CES;
Reuniões ordinária e
extraordinárias realizadas de
forma remota pela Comissão
Intergestores Bipartite ¿ CIB.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
(SESAU) - Apoio permanente aos 15 Municípios no que tange as formulações 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.
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) - Tendo em vista que se trata de um processo técnico-político complexo e de longa maturação, a SESAU procurou articular-se
junto ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS e o Ministério da Saúde ¿ MS, movimento que resultou atualmente por
meio do programa PROADI-SUS em uma cooperação técnica mútua de médio prazo (2021-2023), a qual em parceria com o Conselho de
Secretários Municipais de Saúde de Roraima - COSEMS/RR, Superintendência do Ministério da Saúde em Roraima (SEMS/RR) e demais
envolvidos estão unindo esforços para implementação de metodologias que considerem as especificidades locais e regionais da saúde
(indígenas, garimpo, desmatamento, migração, violência e etc.). Nesse contexto, destacamos o acompanhamento e a expertise dos
facilitadores da Beneficência Portuguesa (BP), tudo com o objetivo de unir esforços comuns para a implementação do Planejamento
Regional Integrado em rede que é a mais atual metodologia em andamento. Ressaltamos a implementação do curso em andamento na
modalidade EAD chamado "Ser Gestor do SUS", uma iniciativa inovadora do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde ¿
CONASEMS, a qual tem abrangência aos gestores e técnicos de todo o País. Sem ônus aos orçamentos do Estado e dos Municípios, tem
a finalidade de aperfeiçoar e qualificar a gestão Municipal de forma a interagir com a prática, além de um contexto educacional inovador
inspira enfrentar desafios, tem escopo temporal de 10 meses com conclusão em 2022.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA
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% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS
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1

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA O
PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO.

86

(SESAU) - Reuniões na
Comissão Intergestores
Bipartite - CIB prioridade na
integração de ações entre
Estado e os Municípios no
combate a pandemia da
COVID-19 e curso de
aperfeiçoamento profissional
aos municípios.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
(SESAU) ¿ Embora não havendo execução vale ressaltar que a SESAU procurou articular-se junto ao Conselho Nacional de Secretários
de Saúde - CONASS e o Ministério da Saúde ¿ MS, movimento que resultou atualmente por meio do programa PROADI-SUS em uma
cooperação técnica mútua de médio prazo (2021-2023) sem a necessidade de custeio pela SESAU, a qual em parceria com o Conselho
de Secretários Municipais de Saúde de Roraima - COSEMS/RR, Superintendência do Ministério da Saúde em Roraima (SEMS/RR) e
demais envolvidos estão unindo esforços para implementação de metodologias que considerem as especificidades locais e regionais da
saúde (indígenas, garimpo, desmatamento, migração, violência e etc.). Nesse contexto, destacamos o acompanhamento e a expertise dos
facilitadores da Beneficência Portuguesa (BP), tudo com o objetivo de unir esforços comuns para a implementação do Planejamento
Regional Integrado em rede que é a mais atual metodologia em andamento. Ressaltamos outra execução sem custeio referente a
implementação do curso em andamento na modalidade EAD chamado "Ser Gestor do SUS", uma iniciativa inovadora do Conselho
Nacional de Secretários Municipais de Saúde ¿ CONASEMS, a qual tem abrangência aos gestores e técnicos de todo o País. Sem ônus
aos orçamentos do Estado e dos Municípios, tem a finalidade de aperfeiçoar e qualificar a gestão Municipal de forma a interagir com a
prática, além de um contexto educacional inovador inspira enfrentar desafios, tem escopo temporal de 10 meses com conclusão em 2022
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2021
Dimensão Estratégica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp. Programa:

03-Inclusão Social
Gestão de Políticas Públicas
93-Planejamento e Gestão das Políticas de Assistência Social
Coordenar, planejar, monitorar, avaliar e implementar políticas de Assistência Social.
Pessoas em Vulnerabilidade Social
23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:
O Programa de Planejamento e Gestão das Políticas de Assistência Social, busca fortalecer a gestão descentralizada e apoiar
tecnicamente os municípios na elaboração e execução dos instrumentos de gestão, dando subsídios por meio do geo-refenciamento de
informações dos programas e serviços executados pelas diversas políticas públicas que atuam no desenvolvimento social, recomenda-se
uma ampliação na formação e qualificação das equipes técnicas, intensificando as noções de planejamento para uma atuação mais efetiva
junto aos municípios, como também uma execução física, orçamentária e financeira dos programas e ações estabelecidos mais eficiente,
eficaz e efetiva.

Análise da Execução Financeira:
A execução financeira do programa, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 15,31% da dotação final da LOA, as ações do programa
foram prejudicadas em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos n. 29874-E de 12 de janeiro de 2021 e n.
29853-E de 01 de fevereiro de 2021, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada
pela Covid-19. Vale ressaltar, que a previsão de recebimento de recursos federais feitas no PAT/2021, não foi efetivada em sua totalidade,
em razão de contingenciamento de recursos do governo federal, ficando prejudicadas algumas medidas e tarefas deste programa.

Avaliação dos resultados:
O Programa de Planejamento e Gestão das Políticas de Assistência Social, tem por finalidade coordenar, planejar, monitorar, avaliar e
implementar políticas de Assistência Social, buscando fortalecer a gestão descentralizada e apoiar tecnicamente os municípios na
elaboração e execução dos instrumentos de gestão, dando subsídios por meio do georrefenciamento de informações dos programas e
serviços executados pelas diversas políticas públicas que atuam no desenvolvimento social. Analisando os resultados do programa,
verificamos que a gestão conseguiu alcançar parcialmente os resultados previstos, foram realizadas as manutenções básicas de
funcionamento dos conselhos, fundos e comissões vinculados a SETRABES, como também foram realizados o Monitoramento e Avaliação
das Unidades de Acolhimento do Estado, com o objetivo de atualização do Sistema CADSUAS e produção de indicadores para Vigilância
Socioassistencial, além de apoio técnico aos municípios para preenchimento do SENSO SUAS, foi realizado ainda, a Elaboração do
Relatório Anual de Gestão referente ao exercício de 2021, que compõe a Prestação de Contas da Gestão enviada GOVERNO DE
RORAIMA ¿AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS¿ 69 SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL
Avenida Mário Homem de Melo, 2310 - Bairro Mecejana CEP: 69304-350 - Boa Vista ¿ Roraima Fone: (95) 2121-2600 - E-mail:
ugam@setrabes.rr.gov.br ao TCE/RR, avaliação do PPA ¿ 2021, Revisão do PPA 2021-2023 e o Demonstrativo SUASWEB no sistema
SAA do Ministério da Cidadania, além de apoio técnico aos municípios por meio oficinas de capacitação sobre a gestão orçamentária e
financeira dos recursos recebidos pelos municípios através dos fundos municipais. Outro resultado alcançado em 2021 refere-se a gestão
do trabalho e educação permanente do SUAS, que mesmo com as restrições necessárias para combate a pandemia da COVID-19, foi
possível realizar capacitações, palestras e treinamentos para aprimoramento em serviço, de 305 gestores, trabalhadores e conselheiros
que atuam na rede SUAS, tanto na esfera estadual, quanto na esfera municipal. Todas essas ações tiveram um impacto positivo junto ao
público alvo, tendo em vista que foi possível fazer um alinhamento com os municípios para melhorias no planejamento de 2021.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição

Descrição da Restrição

Administrativas

Morosidade na tramitação de documentos, baixa capacidade operacional, capacitação insuficiente
da equipe executora, estrutura organizacional inadequada.

Licitatórias

Falta de padronização dos processos licitatórios junto aos diversos órgãos do Estado, paralização
na tramitação de processos não essenciais em decorrência da pandemia da COVID-19.

Participação Social:
A participação social acontece através do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e
do Adolescente - CEDCAR, Conselho Estadual da pessoa com Deficiência - COEDE, Conselho Estadual do Idoso - CEDIRR e Conselho
Estadual do Trabalho, além de parcerias firmadas com instituições da sociedade civil organizada.

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

2467-Manutenção do Funcionamento do Conselhos Estadual da Pessoa
Idosa
Atividade
23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
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Produto:
Unidade de Medida:

Conselho 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

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Análise da Meta Física:
Ação 2467 tem como meta física a manutenção administrativa do Conselho Estadual da Pessoa Idosa para que o mesmo possa ter um
funcionamento satisfatório durante todo o ano, no período de janeiro a dezembro o conselho manteve suas reuniões ordinárias e
atendimento básico as demandas relacionadas a garantia de direitos das pessoas idosas, porém a ação teve seu desempenho
prejudicado, em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos n. 29874-E de 12 de janeiro de 2021 e n. 29853
-E de 01 de fevereiro de 2021, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela
COVID-19.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Garantia de Direito à Assistência Social de
Pessoas Idosas em Risco Pessoal e Social no
Estado de Roraima

100

Garantia de Direito à
Assistência Social de Pessoas
Idosas em Risco Pessoal e
Social no Estado de Roraima.
¿ 100% - Foram realizadas
reuniões ordinárias realizadas
de forma remota por conta da
pandemia, e a partir de
outubro de forma presencial,
conferências online,
denúncias recebidas e visitas
aos municípios de forma
presencial.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 9,43% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados,
no pagamento das despesas, que possibilitaram o desenvolvimento de parte das atividades previstas na ação, as outras atividades não
foram realizadas em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos n. 29874-E de 12 de janeiro de 2021 e n.
29853-E de 01 de fevereiro de 2021, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada
pela Covid-19.
Ação:

2343-Apoio às Ações de Planejamento, Monitoramento e Controle do SUASRR
Atividade
23601-Fundo Estadual de Assistência Social
Evento Apoiado
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
16,00

10,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
62,50

Estado de Roraima
A ação 2343 está relacionada ao planejamento e gestão das políticas públicas sob a responsabilidade da SETRABES, nesse período
foram realizados o Monitoramento e Avaliação das Unidades de Acolhimento do Estado, com o objetivo de atualização do Sistema
CADSUAS e produção de indicadores para Vigilância Socioassistencial, além de apoio técnico aos municípios para preenchimento do
SENSO SUAS, foi realizado ainda, a Elaboração do Relatório Anual de Gestão referente ao exercício de 2021, que compõe a Prestação
de Contas da Gestão enviada ao TCE/RR, avaliação do PPA ¿ 2021, Revisão do PPA 2021-2023 e o Demonstrativo SUASWEB no
sistema SAA do Ministério da Cidadania, além de apoio técnico aos municípios por meio oficinas de capacitação sobre a gestão
orçamentária e financeira dos recursos recebidos pelos municípios através dos fundos municipais.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Apoio Técnico aos Municípios na Gestão dos
FMAS

30

Foram realizados
atendimentos às novas
gestões das Secretarias de
Assistência Social
/CRAS/CREAS dos
municípios do nosso estado,
em conformidade com os
sistemas de informação do
Ministério da Cidadania- MC,
principalmente no CADSUAS;
Atualizadas as informações
inerentes a gestão estadual e
realizadas as visitas de apoio
técnico constantes no Plano
Estadual de Apoio Técnico.
Visita de Apoio Técnico à
gestão local da SMAS na
implantação de seus Sistemas
Municipais de Vigilância
Socioassistencial;
Participação em atividade
coletiva com as demais
Coordenações e
Departamentos da
SETRABES, com o objetivo
de prestar apoio técnico;
Participação em Equipe de
Apoio técnico da Junta
Administrativa do FEAS.
Criação, alimentação e
monitoramento de Grupo de
Whatsapp para apoio técnico
a Vigilância Socioassistencial.
Criação, alimentação e
monitoramento de grupo de
Whatsapp para apoio técnico
aos Conselheiros Tutelares
dos 15 Municípios de
Roraima.

2

Qualificação e Aprimoramento da Equipe
Técnica

25

A medida foi executada de
forma parcial, sendo que a
maioria das qualificações
foram suspensas em
decorrência da pandemia da
COVID-19, e outras foram
realizadas de forma virtual.

3

Apoio a Gestão no Fortalecimento da Política
de Assistência Social

80

A medida foi executada
parcialmente, realizando
capacitações, palestras e
treinamentos para
aprimoramento em serviço, de
305 gestores, trabalhadores e
conselheiros que atuam na
rede SUAS, tanto na esfera
estadual, quanto na esfera
municipal.

4

Vigilância Socioassistencial

80

Foram realizadas atividades
participativas em grupos
nacionais, internacionais e
estaduais favoráveis à
Vigilância Socioassistencial, o
que possibilitou melhoria do
foco das atribuições da
Coordenação, orientações
técnicas aos municípios para
preenchimento dos
questionários do CENSO
SUAS 2020, assim como
lançamento dos questionários
da gestão estadual, fundo
estadual, unidades de
acolhimento e Centro
dias/similares no SAA.
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5

Monitoramento e Avaliação das Unidades de
Acolhimento do Estado

100

Dentre as atividades
realizadas podemos citar o
Monitoramento e Avaliação
das Unidades de Acolhimento
do Estado, com o objetivo de
atualização do Sistema
CADSUAS e produção de
indicadores para Vigilância
Socioassistencial, captando
informações nos
departamentos de proteção
social básica e especial e no
sistema DATASUAS.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 36,73% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados,
no pagamento de despesas com diárias e passagens, que possibilitaram o desenvolvimento de parte das atividades previstas na ação, as
outras atividades não foram realizadas em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos n. 29874-E de 12 de
janeiro de 2021 e n. 29853-E de 01 de fevereiro de 2021, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a
pandemia causada pela COVID-19.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:

2471-Manutenção do Funcionamento do Conselho de Assistência Social
Atividade
23601-Fundo Estadual de Assistência Social

Produto:
Unidade de Medida:

Conselho 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

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Análise da Meta Física:
Ação 2471 tem como meta física a manutenção administrativa do Conselho Estadual de Assistência Social para que o mesmo possa ter
um funcionamento satisfatório durante todo o ano, no período de janeiro a dezembro 2021 o conselho manteve suas reuniões ordinárias
presenciais e atendimento básico as matérias encaminhadas pela SETRABES, porém a ação teve seu desempenho prejudicado, em
decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos n. 29874-E de 12 de janeiro de 2021 e n. 29853-E de 01 de
fevereiro de 2021, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19,
foram realizados ao longo do ano, reuniões remotas em cumprimento ao calendário de reuniões do CEAS/RR.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA
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% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

Estado de Roraima
1

Garantia de Direito à Assistência Social de
Pessoas em Situação de Risco Pessoal e
Social

60

Foram realizadas 21 reuniões
remotas deste conselho, para
deliberação das matérias
encaminhadas pela
SETRABES referentes aos
recursos federais, dentre
outras matérias.
Acompanhamento/apoio
remoto para realização das
Conferências Municipais,
Participação remota na
Reunião Trimestral, Reunião
Descentralizada e Ampliada
do CNAS com os CEAS,
Reunião Regional Norte,
promovida pelo CNAS;
participação presencial no
FONACEAS;
Acompanhamento e
divulgação das deliberações
do CNAS e da CIB, e do
CEAS/RR, como também, de
demais normativas afetas ao
Controle Social.
As atividades presenciais
realizadas foram às visitas
técnicas aos Conselhos
Municipais de Assistência
Social, para a adequação da
Lei de
instituição/reestruturação nos
municípios de: Alto Alegre;
Baliza; Caroebe; Mucajaí; São
Luiz do Anauá e Uiramutã.
Foram realizadas ainda
viagens para apoio às
Conferências Municipais de
Assistência Social nos
municípios de: Caracaraí;
Iracema; Rorainópolis;
Amajarí; Bonfim; Alto Alegre;
Mucajaí; São João da Baliza e
Cantá, onde conselheiros
estaduais e técnicos indicados
pelo CEAS/RR atuaram como
palestrantes nos diversos
eixos temáticos das referidas
conferências.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 13,96% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados,
os recursos foram utilizados, no pagamento de despesas com diárias, passagens e despesas com locomoção, que possibilitaram o
desenvolvimento de parte das atividades previstas na ação, as outras atividades não foram realizadas em decorrência da pandemia do
coronavírus (COVID-19), conforme Decretos n. 29874-E de 12 de janeiro de 2021 e n. 29853-E de 01 de fevereiro de 2021.
Ação:

2472-Aprimoramento da Gestão do Trabalho e Educação Permanente do
SUAS
Atividade
23601-Fundo Estadual de Assistência Social
Servidor Capacitado
Servidor

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

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

305,00
Total:

305,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
1.014,00

305,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
30,08
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Ação 2472 tem como meta física a aprimoramento da gestão do trabalho e educação permanente do SUAS para que o mesmo possa ter
um funcionamento satisfatório durante todo o ano, mesmo com as restrições necessárias para combate a pandemia da COVID-19, foi
possível realizar capacitações, palestras e treinamentos para aprimoramento em serviço, de 305 gestores, trabalhadores e conselheiros
que atuam na rede SUAS, tanto na esfera estadual, quanto na esfera municipal. Todas essas ações tiveram um impacto positivo junto ao
público alvo, tendo em vista que foi possível fazer um alinhamento com os municípios para melhorias no planejamento de 2021. A meta
física foi realizada parcialmente, não sendo possível cumprir todas as atividades previstas para a ação, em decorrência da pandemia do
coronavírus (COVID-19), conforme Decretos n. 29874-E de 12 de janeiro de 2021 e n. 29853-E de 01 de fevereiro de 2021, que
suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela COVID-19.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Implementação da Política de Educação
Permanente do SUAS

45

Foram realizadas oficina em
nível Estadual para servidores
do CSE; porém oficina não
está concluída, faltando ainda
algumas palestras e a aula
PRÁTICA. O Ciclo de
palestras do mês de junho
debateu temas que ocorrem
no cotidiano do trabalhador do
SUAS onde a abordagem dos
assuntos encoraja um
crescimento
pessoal/profissional.
A realização do I ciclo de
palestras sobre o SUAS em
Roraima, trouxe informações a
respeito do SUAS onde os 15
municípios participaram.
Palestra de educação
continuada NR32.

2

Implementação da Gestão do Trabalho no
SUAS

25

Foram realizadas oficinas para
os servidores do CSE e
anexo, houve palestra voltada
a ética profissional e a lei
complementar 053, buscando
assim o reconhecimento e
valorização do servidor.
Dentro do ciclo de palestras
do mês de junho foram
abordados assuntos como
estrutura burocráticas e
assuntos parlamentares.
Capacitação "Colo de Mãe".

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 5,72% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados,
no pagamento de despesas com diárias, passagens e despesas com locomoção, que possibilitaram o desenvolvimento de parte das
atividades previstas na ação, as outras atividades não foram realizadas em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19),
conforme Decretos n. 29874-E de 12 de janeiro de 2021 e n. 29853-E de 01 de fevereiro de 2021, que suspenderam diversas atividades
para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela COVID-19.
Ação:

2478-Manutenção do Funcionamento do Conselhos Estadual da Criança e do
Adolescente
Atividade
23602-Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente
Conselho Mantido
Unidade

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

META FÍSICA
REALIZADA
Região de Planejamento

Meta

Estado

24,00
Total:

24,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista

Meta Física Ação Realizada
30,00

24,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
80,00
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Ação 2478 tem como meta física a manutenção administrativa do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente para que o
mesmo possa ter um funcionamento satisfatório durante todo o ano, no período de janeiro a dezembro o conselho realizou várias reuniões
ordinárias e extraordinária de forma remota e atendimento básico as matérias encaminhadas pela SETRABES, realizou ainda a
CAMPANHA IMPOSTO DE RENDA LEGAL, através de ferramenta online, por meio de cards nas redes sociais, que teve a finalidade de
conscientizar a população na destinação de até 3% do imposto para o fundo da criança e adolescente, no momento da declaração de
Imposto de renda simples e PROGRAMAÇÃO 18 DE MAIO ¿ FAÇA BONITO, O Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes, Portanto, o Conselho Estadual dos Diretos da Criança e Adolescente de Roraima, desenvolveu ações que
visem alertar toda a sociedade sobre a necessidade da prevenção à violência sexual. Realizou também, APOIO TÉCNICO AOS
CONSELHOS TUTELARES NO USO DA FERRAMENTA SIPIA, tendo em vista a conclusão da fase de implantação do Sistema nos 15
munícipio do Estado, se iniciou a fase de monitoramento do uso, através do apoio técnico prestado para tirar dúvidas, solucionar
problemas e dificuldades no uso da ferramenta. Tendo em vista, a segunda onda de covid-19 no Brasil (SARS-CoV-2) e a RESOLUÇÃO
Nº 017 DE 21 DE JANEIRO DE 2021, as atividades do CEDCAR passaram a ser em home office, visado a saúde e bem-estar da sua
equipe administrativa e dos conselheiros.
Porém a ação teve seu desempenho prejudicado, em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Decretos n. 29874E de 12 de janeiro de 2021 e n. 29853-E de 01 de fevereiro de 2021, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e
enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Garantia de Direito e Proteção Integral de
Criança e Adolescente em Situação de
vulnebilidade.

50

Os conselhos atuam na
definição das prioridades das
políticas públicas da
assistência social,
acompanhando, avaliando e
fiscalizando os serviços
prestados à população usuária
por estas entidades não
governamentais e órgãos
públicos, a realização de
plenária garante a
participação da sociedade civil
na elaboração das políticas
públicas com a finalidade de
garantir os direitos da criança
e adolescente e contribuem
para implementação de
estratégias que viabilizam a
gestão democrática em
conformidade com o Estatuto
da Criança e Adolescentes.

2

Implantação de Sistemas Nacionais de
Registro e Tratamento de Informações sobre a
Garantia e Defesa dos Direitos da Criança e
Adolescente

50

O SIPIA é um sistema
nacional de registro e
tratamento de informação
sobre a promoção e defesa
dos direitos fundamentais
preconizados no Estatuto da
Criança e do Adolescente ¿
ECA onde propõem gerar
informações com a finalidade
de subsidiar a adoção de
decisões governamentais
sobre políticas para crianças e
adolescente.
A ferramenta alimentada pelo
Conselho Tutelar, que, de
maneira imediata, é o
destinatário deste material,
repassará as demandas de
forma agregada (portanto, não
individualizada) ao Conselho
Municipal/Estadual de
Direitos, para formulação e
gestão de políticas e
programas, uma vez que
estas são atribuições dos
Conselhos de Direitos e deles
fazem parte representantes da
sociedade civil e do Poder
executivo local.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 16,20% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados,
no pagamento das despesas, que possibilitaram o desenvolvimento de parte das atividades previstas na ação, as outras atividades não
foram realizadas em cumprimento aos Decretos n. 29874-E de 12 de janeiro de 2021 e n. 29853-E de 01 de fevereiro de 2021, que
suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:

2480-Manutenção do Funcionamento do Conselhos Estadual da Pessoa com
Deficiência
Atividade
23603-Fundo Estadual para Pessoa com Deficiência
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Estado de Roraima
Produto:
Unidade de Medida:

Conselho 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

% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
100,00

Análise da Meta Física:
Ação 2480 tem como meta física a manutenção do funcionamento do Conselho Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência para que
o mesmo possa ter um funcionamento satisfatório durante todo o ano, no período de janeiro a dezembro o conselho realizou várias
reuniões de forma remota e presencial na capital. Não foi possível realização das metas físicas referente a participação dos conselheiros
em visitas presenciais aos municípios para mobilizar a formação de Conselhos Municipais e realização de fóruns, em decorrência do
enfrentamento a epidemia causada pelo Covid-19, conforme Decretos n. 29874-E de 12 de janeiro de 2021 e n. 29853-E de 01 de
fevereiro de 2021, e por serem os membros deste Conselho do grupo de risco.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Garantia de Direitos às Pessoas com
Deficiência em Situação de Risco Pessoal e
Social

100

Foram realizadas reuniões
virtuais como medida de
prevenção da pandemia da
Covid-19, e por este conselho
ser formado por grupos de
pessoas vulneráveis.
Participação dos
representantes COEDE nas
reuniões do Conselho
Estadual de Saúde (CES),
tendo como objetivo executar
atividades na área de defesa
dos direitos das pessoas com
deficiência em risco pessoal e
social em Roraima.
Fiscalização dos contratos e
serviços de saúde ofertados
no Centro Estadual de
Reabilitação II (CER II) / Rede
Cidadania Atenção especial.
Executar atividades na área
de defesa dos direitos das
pessoas com deficiência em
risco pessoal e social em
Roraima.
Realização de oficinas com
participação do presidente e
vice-presidente COEDE,
conselheiro representante
SESAU, técnicos de
reabilitação do CER II e CER
IV, e assessora técnica do
COEDE, para elaboração do
plano estadual de saúde das
pessoas com deficiência.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
Não houve execução financeira desta ação devido aos Decretos n. 29874-E de 12 de janeiro de 2021 e n. 29853-E de 01 de fevereiro de
2021, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19.
Ação:
Tipo de Ação:
Unidade Executora:
Produto:
Unidade de Medida:

2488-Manutenção do Funcionamento do Conselho Estadual do Trabalho
Atividade
23604-Fundo Estadual do Trabalho - FET/RR
Conselho Mantido
Unidade

META FÍSICA
REALIZADA
439

Estado de Roraima
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:
A meta física desta ação Manutenção do Funcionamento do Conselho Estadual do Trabalho, realizou 07 reuniões nas quais foram
discutidos assuntos pertinentes a Política Pública do Trabalho, Emprego e Renda. Nesse período de janeiro a dezembro, o conselho
realizou 05 (cinco) reuniões ordinárias e 02 (duas) reunião extraordinária por videoconferência, onde foram aprovados os Planos de Ações
e Serviços do SINE de recurso próprio e recurso federal para 2021 e os Plano de Ações Serviços do bloco de Qualificação social e
Profissional de recurso próprio e federal 2021, Plano de Ações e Serviços do CETER/RR para utilização de recursos próprios 2021,
Apreciação do Plano Plurianual do SINE e do CETER para 2022 Renda ¿ CETER para utilização de recursos próprios.

ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS
CÓDIGO

MEDIDA

% DE EXECUÇÃO

ANÁLISE DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS

1

Desenvolvimento de Políticas Públicas
voltadas ao trabalhador

25

Nesse ano foram realizadas
05 reunião Ordinárias e 02
reunião
extraordinária por
videoconferência para
aprovação dos planos de
Ações
de Serviços do SINE, da
Qualificação Social e
Profissional e do CETER
2021 referente a recursos
próprio e recurso federal, bem
como apreciar o
Plano Plurianual do SINE e
CETER 2022.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Análise da Execução Financeira:
A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 7,24% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados,
no pagamento de despesas com diárias, passagens e despesas com locomoção, que possibilitaram o desenvolvimento de parte das
atividades previstas na ação, as outras atividades não foram realizadas em cumprimento aos Decretos n. 29874-E de 12 de janeiro de
2021 e n. 29853-E de 01 de fevereiro de 2021, que suspenderam diversas atividades para fins de prevenção e enfrentamento a pandemia
causada pela Covid-19.
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