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Os dados deste relatório referem-se à seguinte seleção de filtros:
Acompanhamento Detalhado da Execução

29/01/2021 19:40 Bruno César Lima PinheiroSIOP - http://www.siop.planejamento.gov.br



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
59000 - Conselho Nacional do Ministério Público

 1229/01/2021 Por:Emitido em: Bruno César Lima Pinheiro Página 1 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

Órgão: 59000 - Conselho Nacional do Ministério Público
Unidade Orçamentária: 59101 - Conselho Nacional do Ministério Público

Programa: 0031 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público

Realizado
(i)

Dotação
Inicial

(a)

Indicadores (%)FísicoFinanceiro (R$ 1,00)

Dotação
Atual

(b) EFLOA
(b/g)/(e/i)*

EFREP
(c/h)/(e/i)*

Meta L+C
(g)

Empenhado
(d)

Execução
(%)
(e/b)

Reprogramado
(h)

EficáciaLiquidado
(e)

Pago
(f)

Eficiência

ECLOA
(i/g)*

ECREP
(i/h)*

RAP não Proc.

Financeiro Físico

Inscrito
Líquido

Pago
Exercício Realizado

Reprogramado
Financeiro

(c)

Ação
Produto da Ação - Unidade de Medida

Localizador - Data da Apuração
Plano Oçamentario

2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes Possui alertas; Não possui pendências;

Ação não possui produto 1.304.869 1.304.869 0 1.304.869 1.304.869 1.304.869 100,00 0 0 -- -- -- -- 0 0

5664 - Em Brasília - DF 1.304.869 1.304.869 0 1.304.869 1.304.869 1.304.869 100,00 0 0 -- -- -- -- 0 0
0001 - Assistência Médica e Odontológica de
Civis - Complementação da União - Pessoa
beneficiada - 31/12/21

1.291.105 1.304.869 0 1.304.869 1.304.869 1.304.869 100,00 509 509 507 99,61 0,00 100 100 0 0 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
O alcance da meta física foi impactado por alterações na estrutura do órgão?
   - Não
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  O valor apurado em dezembro/2020, ou seja, o quantitativo de beneficiários no plano, ficou muito próximo ao previsto. Destaca-se que essa variação é aceitável devido aos desligamentos e às inscrições
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Não
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Não
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Meta varia em função do número de usuários ou beneficiários, da remuneração do servidor, das aposentadorias, exonerações e outros.

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

 - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA + Créditos) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 - Eficácia (Meta Física Realizada /Meta Física na LOA + Créditos)

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
59000 - Conselho Nacional do Ministério Público

 1229/01/2021 Por:Emitido em: Bruno César Lima Pinheiro Página 2 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

Órgão: 59000 - Conselho Nacional do Ministério Público
Unidade Orçamentária: 59101 - Conselho Nacional do Ministério Público

Programa: 0031 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público

Realizado
(i)

Dotação
Inicial

(a)

Indicadores (%)FísicoFinanceiro (R$ 1,00)

Dotação
Atual

(b) EFLOA
(b/g)/(e/i)*

EFREP
(c/h)/(e/i)*

Meta L+C
(g)

Empenhado
(d)

Execução
(%)
(e/b)

Reprogramado
(h)

EficáciaLiquidado
(e)

Pago
(f)

Eficiência

ECLOA
(i/g)*

ECREP
(i/h)*

RAP não Proc.

Financeiro Físico

Inscrito
Líquido

Pago
Exercício Realizado

Reprogramado
Financeiro

(c)

Ação
Produto da Ação - Unidade de Medida

Localizador - Data da Apuração
Plano Oçamentario

0002 - Exames Periódicos - Civis - Servidor
beneficiado - 31/12/21 13.764 0 0 0 0 0 103 103 30 -- -- 29 29 0 0 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Sim  Decretos que regulamentaram medidas de prevenção à Pandemia do COVID-19.
O alcance da meta física foi impactado por alterações na estrutura do órgão?
   - Sim  Alterações no regime de trabalho: implantação do trabalho remoto.
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  A execução do Programa de Exames Periódicos de Saúde (PEPS) até dezembro/2020 ficou abaixo da esperada devido à Pandemia do COVID-19, situação que provocou a suspensão referido programa em agosto. E a
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Não
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Não
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  A baixa adesão à referida ação deu-se em virtude da pandemia do COVID-19, que provocou a suspensão do programa no mês de agosto/20 e ainda acarretou desistência após adesão de 5 servidores.

212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes Possui alertas; Não possui pendências;

Ação não possui produto 3.066.405 3.074.119 0 3.074.116 3.071.696 3.071.696 99,92 0 0 -- -- -- -- 0 0

5664 - Em Brasília - DF 3.066.405 3.074.119 0 3.074.116 3.071.696 3.071.696 99,92 0 0 -- -- -- -- 0 0

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

 - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA + Créditos) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 - Eficácia (Meta Física Realizada /Meta Física na LOA + Créditos)

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.
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Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

Órgão: 59000 - Conselho Nacional do Ministério Público
Unidade Orçamentária: 59101 - Conselho Nacional do Ministério Público

Programa: 0031 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público

Realizado
(i)

Dotação
Inicial

(a)

Indicadores (%)FísicoFinanceiro (R$ 1,00)

Dotação
Atual

(b) EFLOA
(b/g)/(e/i)*

EFREP
(c/h)/(e/i)*

Meta L+C
(g)

Empenhado
(d)

Execução
(%)
(e/b)

Reprogramado
(h)

EficáciaLiquidado
(e)

Pago
(f)

Eficiência

ECLOA
(i/g)*

ECREP
(i/h)*

RAP não Proc.

Financeiro Físico

Inscrito
Líquido

Pago
Exercício Realizado

Reprogramado
Financeiro

(c)

Ação
Produto da Ação - Unidade de Medida

Localizador - Data da Apuração
Plano Oçamentario

0001 - Assistência Pré-Escolar aos
Dependentes de Servidores Civis e de
Empregados - Pessoa beneficiada - 31/12/21

551.853 559.745 0 559.744 559.744 559.744 100,00 65 65 73 112,31 0,00 112 112 0 0 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Sim  Normativos relativos à Pandemia do COVID-19 ocasionaram a suspensão do serviço de creche, o que acarretou aumento no quantitativo do benefício.
O alcance da meta física foi impactado por alterações na estrutura do órgão?
   - Não
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Dada a Pandemia do COVID-19 a creche deixou de atender aos dependentes dos servidores, que, em contrapartida, passaram a receber o benefício em análise.
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Não
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Não
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Meta varia em função do número de usuários ou beneficiários, da remuneração do servidor, das aposentadorias, exonerações e outros.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  A indisponibilidade do serviço de creche aumenta o número de beneficiários eleitos ao recebimento do auxílio em análise.

0003 - Auxílio-Transporte de Civis - Pessoa
beneficiada - 31/12/21 13.448 1.482 0 1.481 1.481 1.481 99,94 12 12 10 83,38 0,00 83 83 0 0 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

 - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA + Créditos) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 - Eficácia (Meta Física Realizada /Meta Física na LOA + Créditos)

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
59000 - Conselho Nacional do Ministério Público
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Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

Órgão: 59000 - Conselho Nacional do Ministério Público
Unidade Orçamentária: 59101 - Conselho Nacional do Ministério Público

Programa: 0031 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público

Realizado
(i)

Dotação
Inicial

(a)

Indicadores (%)FísicoFinanceiro (R$ 1,00)

Dotação
Atual

(b) EFLOA
(b/g)/(e/i)*

EFREP
(c/h)/(e/i)*

Meta L+C
(g)

Empenhado
(d)

Execução
(%)
(e/b)

Reprogramado
(h)

EficáciaLiquidado
(e)

Pago
(f)

Eficiência

ECLOA
(i/g)*

ECREP
(i/h)*

RAP não Proc.

Financeiro Físico

Inscrito
Líquido

Pago
Exercício Realizado

Reprogramado
Financeiro

(c)

Ação
Produto da Ação - Unidade de Medida

Localizador - Data da Apuração
Plano Oçamentario

   - Sim  Normativos relativos à Pandemia do COVID-19 impulsionaram a implantação do trabalho remoto, a partir de março/2020, o que acarretou suspensão do pagamento do benefício em questão.
O alcance da meta física foi impactado por alterações na estrutura do órgão?
   - Não
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  A elegibilidade ao benefício tem como critério o uso de transporte público para deslocamento ao local de trabalho. Com o adventício do trabalho remoto tal critério deixou de ser atendido.
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Não
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Não
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Meta varia em função do número de usuários ou beneficiários, da remuneração do servidor, das aposentadorias, exonerações e outros.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  A meta considera o número de usuários elegíveis ao recebimento do benefício. Com a Pandemia do COVID-19, o isolamento social e o trabalho remoto, o pagamento do benefício não mais se justificou.

0005 - Auxílio-Alimentação de Civis - Pessoa
beneficiada - 31/12/21 2.480.258 2.506.299 0 2.506.298 2.503.878 2.503.878 99,90 231 231 229 99,23 0,00 99 99 0 0 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
O alcance da meta física foi impactado por alterações na estrutura do órgão?
   - Não
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

 - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA + Créditos) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 - Eficácia (Meta Física Realizada /Meta Física na LOA + Créditos)

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
59000 - Conselho Nacional do Ministério Público

 1229/01/2021 Por:Emitido em: Bruno César Lima Pinheiro Página 5 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

Órgão: 59000 - Conselho Nacional do Ministério Público
Unidade Orçamentária: 59101 - Conselho Nacional do Ministério Público

Programa: 0031 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público

Realizado
(i)

Dotação
Inicial

(a)

Indicadores (%)FísicoFinanceiro (R$ 1,00)

Dotação
Atual

(b) EFLOA
(b/g)/(e/i)*

EFREP
(c/h)/(e/i)*

Meta L+C
(g)

Empenhado
(d)

Execução
(%)
(e/b)

Reprogramado
(h)

EficáciaLiquidado
(e)

Pago
(f)

Eficiência

ECLOA
(i/g)*

ECREP
(i/h)*

RAP não Proc.

Financeiro Físico

Inscrito
Líquido

Pago
Exercício Realizado

Reprogramado
Financeiro

(c)

Ação
Produto da Ação - Unidade de Medida

Localizador - Data da Apuração
Plano Oçamentario

   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  O planejamento considera a média anual de nomeações/exonerações/licenças não remuneradas/desligamentos. Os desligamentos impactaram no alcance da meta planejada.
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Não
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Não
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Meta varia em função do número de usuários ou beneficiários, da remuneração do servidor, das aposentadorias, exonerações e outros.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  O planejamento considera a média anual de nomeações/exonerações/licenças não remuneradas/desligamentos. Tais eventos não são controláveis pela Administração.

0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis 20.846 6.593 0 6.592 6.592 6.592 99,99 0 -- -- -- -- -- 0 0 --

216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos Não possui alertas; Não possui pendências;

Agente público beneficiado - unidade 1.396.087 1.200.843 0 1.200.842 1.200.842 1.200.842 100,00 35 35 31 88,57 0,00 88,57 88,57 0 0 0

5664 - Em Brasília - DF - 31/12/21 1.396.087 1.200.843 0 1.200.842 1.200.842 1.200.842 100,00 35 35 31 88,57 0,00 88,57 88,57 0 0 0

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
O alcance da meta física foi impactado por alterações na estrutura do órgão?
   - Não
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  A meta prevista variou em função de desligamentos sem concomitantes nomeações em condições de receber o auxílio (02), bem como novas adesões (05).

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

 - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA + Créditos) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 - Eficácia (Meta Física Realizada /Meta Física na LOA + Créditos)

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.
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Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

Órgão: 59000 - Conselho Nacional do Ministério Público
Unidade Orçamentária: 59101 - Conselho Nacional do Ministério Público

Programa: 0031 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público

Realizado
(i)

Dotação
Inicial

(a)

Indicadores (%)FísicoFinanceiro (R$ 1,00)

Dotação
Atual

(b) EFLOA
(b/g)/(e/i)*

EFREP
(c/h)/(e/i)*

Meta L+C
(g)

Empenhado
(d)

Execução
(%)
(e/b)

Reprogramado
(h)

EficáciaLiquidado
(e)

Pago
(f)

Eficiência

ECLOA
(i/g)*

ECREP
(i/h)*

RAP não Proc.

Financeiro Físico

Inscrito
Líquido

Pago
Exercício Realizado

Reprogramado
Financeiro

(c)

Ação
Produto da Ação - Unidade de Medida

Localizador - Data da Apuração
Plano Oçamentario

O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Não
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Não
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Meta varia em função do número de usuários ou beneficiários, da remuneração do servidor, das aposentadorias, exonerações e outros.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  A meta, não cumulativa, foi informada como a última posição aferida em 31/12/2020. Ressalta-se que essa posição foi alcançada e mantida no segundo semestre.
Análise Adicional

AMMM - Ajuda de custo para moradia a
magistrados e membros do Ministério Público
- ativos - Agente público beneficiado -
31/12/21

1.194.540 1.105.326 0 1.105.325 1.105.325 1.105.325 100,00 28 28 28 100,00 0,00 100 100 0 0 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
O alcance da meta física foi impactado por alterações na estrutura do órgão?
   - Não
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  A meta varia em função das adesões/desligamentos. Ainda, varia em função da opção, prevista em normativo, pelo recebimento de diárias, que é opção excludente do benefício sob análise.

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

 - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA + Créditos) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 - Eficácia (Meta Física Realizada /Meta Física na LOA + Créditos)

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
59000 - Conselho Nacional do Ministério Público

 1229/01/2021 Por:Emitido em: Bruno César Lima Pinheiro Página 7 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

Órgão: 59000 - Conselho Nacional do Ministério Público
Unidade Orçamentária: 59101 - Conselho Nacional do Ministério Público

Programa: 0031 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público

Realizado
(i)

Dotação
Inicial

(a)

Indicadores (%)FísicoFinanceiro (R$ 1,00)

Dotação
Atual

(b) EFLOA
(b/g)/(e/i)*

EFREP
(c/h)/(e/i)*

Meta L+C
(g)

Empenhado
(d)

Execução
(%)
(e/b)

Reprogramado
(h)

EficáciaLiquidado
(e)

Pago
(f)

Eficiência

ECLOA
(i/g)*

ECREP
(i/h)*

RAP não Proc.

Financeiro Físico

Inscrito
Líquido

Pago
Exercício Realizado

Reprogramado
Financeiro

(c)

Ação
Produto da Ação - Unidade de Medida

Localizador - Data da Apuração
Plano Oçamentario

O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Não
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Não
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Meta varia em função do número de usuários ou beneficiários, da remuneração do servidor, das aposentadorias, exonerações e outros.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  A meta, não cumulativa, foi apontada como a última posição observada em 31/12/20, uma vez que foi apurada no segundo semestre e mantida até o encerramento do exercício.

AMOA - Auxílio-moradia para outros agentes
públicos - ativos - Agente público beneficiado
- 31/12/21

201.547 95.517 0 95.517 95.517 95.517 100,00 7 7 4 57,14 0,00 57 57 0 0 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
O alcance da meta física foi impactado por alterações na estrutura do órgão?
   - Não
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  A meta varia em função de desligamentos e nomeações de servidores que atendam aos critérios de recebimentos do auxílio em análise.
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

 - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA + Créditos) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 - Eficácia (Meta Física Realizada /Meta Física na LOA + Créditos)

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
59000 - Conselho Nacional do Ministério Público

 1229/01/2021 Por:Emitido em: Bruno César Lima Pinheiro Página 8 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

Órgão: 59000 - Conselho Nacional do Ministério Público
Unidade Orçamentária: 59101 - Conselho Nacional do Ministério Público

Programa: 0031 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público

Realizado
(i)

Dotação
Inicial

(a)

Indicadores (%)FísicoFinanceiro (R$ 1,00)

Dotação
Atual

(b) EFLOA
(b/g)/(e/i)*

EFREP
(c/h)/(e/i)*

Meta L+C
(g)

Empenhado
(d)

Execução
(%)
(e/b)

Reprogramado
(h)

EficáciaLiquidado
(e)

Pago
(f)

Eficiência

ECLOA
(i/g)*

ECREP
(i/h)*

RAP não Proc.

Financeiro Físico

Inscrito
Líquido

Pago
Exercício Realizado

Reprogramado
Financeiro

(c)

Ação
Produto da Ação - Unidade de Medida

Localizador - Data da Apuração
Plano Oçamentario

   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Não
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Não
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Meta varia em função do número de usuários ou beneficiários, da remuneração do servidor, das aposentadorias, exonerações e outros.
   - A meta é não cumulativa, portanto foi definida em função da média do período.

219I - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública Não possui alertas; Não possui pendências;

Conteúdo divulgado - unidade 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000 100,00 150 150 165 110,00 0,00 110,00 110,00 0 0 0

0001 - Nacional - 31/12/21 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000 100,00 150 150 165 110,00 0,00 110,00 110,00 0 0 0

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
O alcance da meta física foi impactado por alterações na estrutura do órgão?
   - Não
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Planos estratégicos, planejamento setorial ou definição de prioridades.
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

 - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA + Créditos) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 - Eficácia (Meta Física Realizada /Meta Física na LOA + Créditos)

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
59000 - Conselho Nacional do Ministério Público

 1229/01/2021 Por:Emitido em: Bruno César Lima Pinheiro Página 9 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

Órgão: 59000 - Conselho Nacional do Ministério Público
Unidade Orçamentária: 59101 - Conselho Nacional do Ministério Público

Programa: 0031 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público

Realizado
(i)

Dotação
Inicial

(a)

Indicadores (%)FísicoFinanceiro (R$ 1,00)

Dotação
Atual

(b) EFLOA
(b/g)/(e/i)*

EFREP
(c/h)/(e/i)*

Meta L+C
(g)

Empenhado
(d)

Execução
(%)
(e/b)

Reprogramado
(h)

EficáciaLiquidado
(e)

Pago
(f)

Eficiência

ECLOA
(i/g)*

ECREP
(i/h)*

RAP não Proc.

Financeiro Físico

Inscrito
Líquido

Pago
Exercício Realizado

Reprogramado
Financeiro

(c)

Ação
Produto da Ação - Unidade de Medida

Localizador - Data da Apuração
Plano Oçamentario

   - Não
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Não
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Ausência de relação direta entre a execução física e a financeira.
Análise Adicional

0000 - Publicidade Institucional e de Utilidade
Pública 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 100,00 0 -- -- -- -- -- 0 0 --

2549 - Comunicação e Divulgação Institucional Não possui alertas; Não possui pendências;

Ação de comunicação realizada - unidade 1.000.000 623.197 0 623.197 623.197 623.197 100,00 7.500 7.500 10.799 143,99 0,00 143,99 143,99 0 0 0

0001 - Nacional - 31/12/21 1.000.000 623.197 0 623.197 623.197 623.197 100,00 7.500 7.500 10.799 143,99 0,00 143,99 143,99 0 0 0

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
O alcance da meta física foi impactado por alterações na estrutura do órgão?
   - Não
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Planos estratégicos, planejamento setorial ou definição de prioridades.
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Não

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

 - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA + Créditos) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 - Eficácia (Meta Física Realizada /Meta Física na LOA + Créditos)

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
59000 - Conselho Nacional do Ministério Público

 1229/01/2021 Por:Emitido em: Bruno César Lima Pinheiro Página 10 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

Órgão: 59000 - Conselho Nacional do Ministério Público
Unidade Orçamentária: 59101 - Conselho Nacional do Ministério Público

Programa: 0031 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público

Realizado
(i)

Dotação
Inicial

(a)

Indicadores (%)FísicoFinanceiro (R$ 1,00)

Dotação
Atual

(b) EFLOA
(b/g)/(e/i)*

EFREP
(c/h)/(e/i)*

Meta L+C
(g)

Empenhado
(d)

Execução
(%)
(e/b)

Reprogramado
(h)

EficáciaLiquidado
(e)

Pago
(f)

Eficiência

ECLOA
(i/g)*

ECREP
(i/h)*

RAP não Proc.

Financeiro Físico

Inscrito
Líquido

Pago
Exercício Realizado

Reprogramado
Financeiro

(c)

Ação
Produto da Ação - Unidade de Medida

Localizador - Data da Apuração
Plano Oçamentario

Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Não
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Não
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Ausência de relação direta entre a execução física e a financeira.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  A Pandemia COVID-19 ensejou reprogramação do Plano de Gestão 2020, em especial, acarretando aumento significativo da utilização dos meios digitais e consequente extrapolação da meta planejada em 44%
Análise Adicional

0000 - Comunicação e Divulgação
Institucional 1.000.000 623.197 623.197 623.197 623.197 100,00 0 -- -- -- -- -- 0 0 --

8010 - Atuação Estratégica para Controle e Fortalecimento do Ministério Público Não possui alertas; Não possui pendências;

Estratégia cumprida - percentagem 29.494.695 30.157.231 0 30.157.229 29.001.642 28.996.022 96,17 85 85 90 110,10 0,00 105,88 105,88 0 0 0

0001 - Nacional - 31/12/21 29.494.695 30.157.231 0 30.157.229 29.001.642 28.996.022 96,17 85 85 90 110,10 0,00 105,88 105,88 0 0 0

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
O alcance da meta física foi impactado por alterações na estrutura do órgão?
   - Não
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Planos estratégicos, planejamento setorial ou definição de prioridades.
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

 - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA + Créditos) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 - Eficácia (Meta Física Realizada /Meta Física na LOA + Créditos)

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
59000 - Conselho Nacional do Ministério Público

 1229/01/2021 Por:Emitido em: Bruno César Lima Pinheiro Página 11 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

Órgão: 59000 - Conselho Nacional do Ministério Público
Unidade Orçamentária: 59101 - Conselho Nacional do Ministério Público

Programa: 0031 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público

Realizado
(i)

Dotação
Inicial

(a)

Indicadores (%)FísicoFinanceiro (R$ 1,00)

Dotação
Atual

(b) EFLOA
(b/g)/(e/i)*

EFREP
(c/h)/(e/i)*

Meta L+C
(g)

Empenhado
(d)

Execução
(%)
(e/b)

Reprogramado
(h)

EficáciaLiquidado
(e)

Pago
(f)

Eficiência

ECLOA
(i/g)*

ECREP
(i/h)*

RAP não Proc.

Financeiro Físico

Inscrito
Líquido

Pago
Exercício Realizado

Reprogramado
Financeiro

(c)

Ação
Produto da Ação - Unidade de Medida

Localizador - Data da Apuração
Plano Oçamentario

O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Não
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Não
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Ausência de relação direta entre a execução física e a financeira.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  A meta física é cumulativa e calculada considerando o desempenho de todos os indicadores estratégicos do CNMP.
Análise Adicional
A meta física é calculada considerando o desempenho de todos os indicadores estratégicos do CNMP no ano, representada pelo Índice de Cumprimento da Estratégia (ICE). O desempenho final superou a meta estabelecida de 85% (o desempenho final apurado foi de 89,66%), o que reforça o comprometimento do CNMP com a sua estratégia por
meio de melhorias na gestão, valorização dos colaboradores e na sua atuação frente aos objetivos estabelecidos para a organização.

0000 - Atuação Estratégica para Controle e
Fortalecimento do Ministério Público -
Despesas Diversas

29.160.191 30.030.735 30.030.734 28.879.632 28.874.012 96,17 0 -- -- -- -- -- 0 0 --

0001 - Capacitação de Recursos Humanos -
Treinamento realizado - 31/12/21 334.504 126.496 0 126.495 122.010 122.010 96,45 3.000 3.000 2.317 80,07 0,00 77 77 0 0 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Sim  Normativos relativos à Pandemia COVID-19, em especial, as medidas de prevenção, que acarretaram suspensão dos eventos de capacitação presenciais.
O alcance da meta física foi impactado por alterações na estrutura do órgão?
   - Não
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  A meta física do PO é apurada e cumprida com a disponibilização de treinamentos com ônus para o Órgão. Com a Pandemia do COVID-19, foram priorizadas trilhas de aprendizagem a distância sem ônus.
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

 - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA + Créditos) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 - Eficácia (Meta Física Realizada /Meta Física na LOA + Créditos)

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
59000 - Conselho Nacional do Ministério Público

 1229/01/2021 Por:Emitido em: Bruno César Lima Pinheiro Página 12 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

Órgão: 59000 - Conselho Nacional do Ministério Público
Unidade Orçamentária: 59101 - Conselho Nacional do Ministério Público

Programa: 0031 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público

Realizado
(i)

Dotação
Inicial

(a)

Indicadores (%)FísicoFinanceiro (R$ 1,00)

Dotação
Atual

(b) EFLOA
(b/g)/(e/i)*

EFREP
(c/h)/(e/i)*

Meta L+C
(g)

Empenhado
(d)

Execução
(%)
(e/b)

Reprogramado
(h)

EficáciaLiquidado
(e)

Pago
(f)

Eficiência

ECLOA
(i/g)*

ECREP
(i/h)*

RAP não Proc.

Financeiro Físico

Inscrito
Líquido

Pago
Exercício Realizado

Reprogramado
Financeiro

(c)

Ação
Produto da Ação - Unidade de Medida

Localizador - Data da Apuração
Plano Oçamentario

   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Não
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Não
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Ausência de relação direta entre a execução física e a financeira.
   - Meta varia em função do número de usuários ou beneficiários, da remuneração do servidor, das aposentadorias, exonerações e outros.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Atribui-se a meta alcançada de 77% ao fato de os eventos de capacitação, desde março/20, terem sido realizados sem ônus para a Instituição e, portanto, não contabilizados para apuração da meta física.

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

 - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA + Créditos) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 - Eficácia (Meta Física Realizada /Meta Física na LOA + Créditos)

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.


