
Item Programa/Ações/Subação (A) Dotação Autorizada (B) Despesa Liquidada (C) % C/B (D) Produto (E) Meta Física Prevista (F) Meta Física Realizada (G) Comentários (H) Indicador do Programa (I)

1
Programa 0073 -  SEGURANÇA 

GOVERNAMENTAL ESPECIAL
R$ 14.496.458,15 R$ 12.614.193,87 87,02%

1.1
Ação 0080 - Ações de Segurança às 

Autoridades Governamentais e Dignatários
R$ 14.496.458,15 R$ 12.614.193,87 87,02% Não tem

Garantia a integridade física e funcional 

das autoridades governamentais.

Locação de equipamento de informática, 

correspondência, mat. de expediente, 

sev. de publicação, destinado ao 

pagamento da despesa com vencimentos 

e vantagens fixas de pessoal de 

contratação temporária, servico de 

locacao de aeronaves, servico de 

telefonia movel - do tipo concessao de 

uso de linha satelital, servico de locacao 

de veículos, taxas do DETRAN

Serviço realizados

2

Programa 0952-  APOIO GERENCIAL E 

TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA CASA MILITAR R$ 4.992.998,50 R$ 4.144.850,30 83,01%

2.1
Ação 0082 - Contribuições Patronais da Casa 

Militar ao FUNAFIN
R$ 1.727.420,00 R$ 1.454.332,15 84,19% Não tem

Proceder ao pagamento dos encargos 

sociais dos servidores da casa Militar.

Pagamento realizado com Despesa com 

vencimento e vantagens atinente ao 

FUNAFIN, relacionado em folha de 

pagamento.

Pagamentos dos encargos 

efetuados

2.2

Ação 0084 - Concessão de Vale Transportes e 

Auxílio Alimentação a Servidores da Casa 

Militar

R$ 28.000,00 R$ 15.394,61 54,98% Não tem

Fornecer Vale Transporte e Auxílio 

Alimentação aos servidores da casa 

Militar.

Despesa realizada com Vale Transporte, 

taxa de manutenção pela prestação de 

serviços de vale transporte

Vale transporte concedido

2.3

Ação 2053- Operacionalização do Acesso à 

Rede Digital Corporativa

de Governo da Casa Militar

R$ 406.522,01 R$ 282.379,03 69,46% Não tem

Eficientizar a estrutura de serviços de 

comunicação das atividades necessárias 

á prestação de serviços da instituição, 

através do acesso de serviços da Rede 

Digital Corporativos de Governo.

Despesa com telefonia fixa, móvel e 

internet
Rede mantida

2,4
Ação 2046 - Capacitação de Recursos Humanos 

da Casa Militar
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 100,00% Não tem

Elevar o nível de desempenho do corpo 

funcional da Casa Militar.

Participação de servidores em curso de 

capacitação
Pessoal capacitado

MODELO 1  - SECRETARIAS DE ESTADO COM ENTIDADES SUPERVISIONADAS.

 Item 31 - Relatório de desempenho da gestão, elaborado pela autoridade competente, contendo: a) resultados (físicos e financeiros) obtidos com os programas finalísticos 

fixados na LOA, com os esclarecimentos necessários, conforme modelo estabelecido no Anexo XIX desta Resolução.

b) ações promovidas na busca do cumprimento da missão institucional e desempenho da gestão. - UGE 110401



2.5
Ação 4370 - Suporte às Atividades Fins da Casa 

Militar
R$ 2.826.056,49 R$ 2.387.744,51 84,49% Não tem

Coordenar o processo de planejamento, 

orçamentação e monitoramento das 

ações da Casa Militar e executar as 

atividades de suportes adm. A gestão 

dos seus prog. Finalísticos.

Serviço de Limpeza e conservação, serviço 

de assinatura de jornais, serviços de 

gerenciamento de certificados digitais, 

material de construção, diárias militares e 

civis, serviço de locação de equipamentos 

de informática, locação de veículos, 

serviço de ligacao e fornecimento de água 

e energia elérica.

Serviço realizados

3
Programa 0071 - Gestão de Despesa Civil do 

Estado.
R$ 3.948.292,16 R$ 2.767.090,17 70,08%

3.1
Ação-3727. -Resposta e Restabelecimento da 

Normalidade do Cenário de Desastres
R$ 3.948.292,16 R$ 2.767.090,17 70,08% Não tem

Atender a população, garantindo os 

meios necessário para sobrevivência e 

reconstrução dos cenários atingidos 

pelos desastres.

Obras de infra-estrutura, elaboração de 

projetos, serviços de engenharia, obras e 

servicos de engenharia em vias, execução 

dos serviços remanescentes de obras

Obras e Serviços 

realizados, população 

atendida
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