


Execução PPC – Exercício 2012

• 1ª liberação da PPC: R$ 85 milhões

• Priorizando PPC 2011/2012, porém atendendo 
também planos de trabalho de anos anteriores, 
conforme indicação das secretarias executoras

• Contemplando diversas Secretarias e Vinculadas

• Obs. : as demandas de obras PPC da SEDUC, 
estão sendo atendidas dentro do PNO



Educação  
Reformas de Escolas e Prédios de Coordenadorias Regionais 

Previsão até 2014

Total escolas 
reformadas: 393
 203 municípios 
beneficiados

4 Prédios de 
Coordenadorias 
Regionais de 
Educação Reformados

Total: R$ 172 milhões

Fonte: Secretaria da Educação 



Execução PPC – Exercício 2012

•Restos a pagar – Pagos todos os 
convênios que não estavam no Cadin – 
total R$ 17.201.238,48

•Restos a pagar em aberto -  R$ 
1.133.471,97

•Reempenhos:
▫já liberados  R$ 5.048.277,92 (SSP)
▫a definir o período de liberação; R$ 

7.492.125,08



Observações

•As prefeituras/entidades devem contatar 
as secretarias/órgãos a fim de agilizar a 
confecção de planos de trabalho.

•Prazo final para transferência de recursos 
para Prefeituras - 07/07/2012.  Senão, só 
após o período eleitoral.

•Dúvidas sobre demandas, contatar os 
Coordenadores Regionais da PPC.



Emendas Parlamentares

•O Governo do Estado está em tratativas 
com o Governo Federal, junto ao MDA,  
para liberar aproximadamente R$ 20 
milhões, provenientes de emenda da 
bancada gaúcha no Orçamento da União, 
para atender demandas de Conservação 
de Estradas e Patrulha Agrícola.



Pagamentos do Passivo

Fonte: Sistema Cubo de 
Prioridades/SEFAZ



Pagamentos do Passivo

•Acrescenta-se a esta lista (do passivo) 
cerca de R$ 13.500.000,00 da Seduc, para 
reforma em escolas demandadas na CP, 
realizadas com orçamento “institucional”.



Pagamentos CP 2010/2011

Fonte: Sistema Cubo de Prioridades/SEFAZ



Valores referência por região – 1ª 
liberação

Fonte: Orçamento 2012, informações das Secretarias/Órgãos 
e SEPLAG - Deparci



CONVÊNIOS



Situação dos convênios 2011 - 
Prestação de Contas – de 

Manutenção

Aprovados 11

Aprovados com 
apontamentos

05

Sem prestação 
de contas

03

Em fase de 
informação

09 Dos quais, 3 estão em 
análise na Cage e 6 ainda 
não responderam



Situação dos convênios 2011
 Prestação de Contas – de Consulta 

Popular

Aprovados 10

Com 
apontamentos

18 Foram solicitadas novas 
justificativas para 5 
Coredes (2 já responderam)



Situação dos convênios 2012
 Elaboração – de Manutenção

Publicados 18

Não se habilitaram 02 (não entregaram a 
documentação)

Em análise 05



Situação dos convênios 2012
 Elaboração – de Consulta Popular

Aprovados para 
Convênio

20 + 03

Não apresentaram 
documentação para 
habilitação

05 (dos quais, 3 estão no Cadin)



Resultados da primeira etapa 
do Ciclo Orçamentário 2013

•Áreas priorizadas
•Clima geral positivo
•Satisfeitos com o crescimento da 

capacidade dos coordenadores e 
coordenadoras regionais

•Participação de seis mil pessoas
•Preparação da segunda etapa
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