Estiagem e
Emergência COVID
Recursos da Assembleia Legislativa para apoiar
medidas de enfrentamento e combate à
estiagem e à Covid-19 no RS em 2020

JANEIRO DE 2021

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – GOVERNO RS (2020)

Emendas parlamentares e recursos da ALRS – Síntese Geral
SAÚDE

(GERAL)
EMENDAS
PARLAMENTARES

ALRS

R$ 55.000.000

EMERGÊNCIA
COVID-19
OUTROS

R$ 13.545.000

Total de Recursos

R$ 38.685.000

Total Emergência Covid

TRANSFERÊNCIAS
PARA EXECUTIVO

R$ 46.050.400

R$ 36.050.400

ENFRENTAMENTO
DA ESTIAGEM

R$ 10.000.00

R$ 74.735.400

R$ 2.770.000
TRANSFERÊNCIAS
SAÚDE

EMERGÊNCIA
COVID-19

R$ 101.050.400

R$ 30.000.000

INTERNET PARA
ESTUDANTES

R$ 5.400.000

UERGS DIGITAL

R$ 650.400

POÇOS

R$ 3.850.000

AÇUDES

R$ 6.150.000
Fonte: SPGG/DOF.

Recursos de emendas
parlamentares para
combate à Covid-19

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – GOVERNO RS (2020)

Emendas parlamentares para enfrentamento e combate à Covid-19 no RS

Dotação inicial

Total de recursos orçamentários alocados
inicialmente para saúde (SES) em 2020:

R$ 24.700.000
Total de recursos realocados para
saúde e emergência Covid-19:

R$ 52.230.000
Dotação após alteração
Saúde (geral)

R$ 13.545.000
Emergência Covid-19

R$ 38.685.000

232 municípios
contemplados

Fonte: SPGG/DOF.

110%
mais recursos
para saúde

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – GOVERNO RS (2020)

Emendas parlamentares para enfrentamento e combate à Covid-19 no RS
Finalidades

Saúde
(geral)

Destinação

Total de recursos alocados pelos deputados estaduais
em saúde (geral):

Atenção básica nos municípios

R$ 13.545.000, equivalente a

Custeio e investimentos em
hospitais
Veículos para transporte
sanitário eletivo
Rede de urgência e emergência
(UPAs)
Promoção da saúde da
população LGBT

26% recursos alocados em emendas para saúde e
24% recursos totais emendas
Total de recursos alocados pelos deputados estaduais
para saúde empenhados pelo Executivo:

R$ 13.490.000
99% dos recursos alocados empenhados em 2020
Fonte: Portal da Transparência, SPGG/DOF.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – GOVERNO RS (2020)

Emendas parlamentares para enfrentamento e combate à Covid-19 no RS
Finalidades

Total de recursos empenhados pelo Executivo em 2020 para o
enfrentamento e o combate à Covid-19:

Emergência
Covid-19

R$ 621.206.294
Total de recursos alocados pelos deputados estaduais
exclusivamente para combate à Covid-19:

Destinação

Fundos municipais de saúde

R$ 38.685.000, equivalente a

Hospitais

74% recursos alocados em emendas para saúde e
70% recursos totais emendas

Testes diagnósticos
APAEs

Total de recursos alocados pelos deputados estaduais para
combate à Covid-19 empenhados pelo Executivo:

Leitos de UTI
Chamar-192
RS Verão Total (SAMU,
vigilância, hospitais)

6%
dos gastos Covid com
recursos das
emendas
parlamentares

R$ 37.536.827
97% dos recursos alocados empenhados em 2020
Fonte: Portal da Transparência, SPGG/DOF.

Recursos da ALRS para
enfrentamento da
Covid-19 e da estiagem

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – GOVERNO RS (2020)

Recursos para enfrentamento à estiagem e combate à Covid-19 no RS
Finalidades

Transferência
Covid
Internet para
estudantes
UERGS
Digital

Combate à
estiagem

Total de recursos disponibilizados pela AL para apoiar medidas de
enfrentamento e combate à estiagem e à Covid-19 no RS em 2020:

R$ 46.050.400
Total de recursos disponibilizados pela AL para enfrentamento e combate
à estiagem e à Covid-19 empenhados ou contratados pelo Executivo:

R$ 37.334.696

81% dos recursos disponibilizados empenhados ou contratados em 2020
Fonte: SPGG/DOF, SPGG/DAE, SEFAZ,

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – GOVERNO RS (2020)

Recursos para enfrentamento e combate à Covid-19 no RS
Finalidades

Total de recursos empenhados pelo Executivo em 2020 para o
enfrentamento e o combate à Covid-19:

Transferência
Covid

R$ 621.206.294,56

Internet para
estudantes

Total de recursos disponibilizados pela AL para combate à Covid-19:

R$ 36.050.400

UERGS
Digital

Total de recursos disponibilizados pela AL para combate à Covid-19
empenhados ou contratados pelo Executivo:

5%
dos gastos
Covid com
recursos da AL

R$ 30.646.080
85% dos recursos disponibilizados empenhados ou contratados em 2020
Fonte: Portal da Transparência, SEFAZ, SPGG/DOF.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – GOVERNO RS (2020)

Recursos para enfrentamento e combate à Covid-19 no RS
Finalidades

Transferência
Covid

Data

30/04/2020

Finalidade

Ofício 170 AL/RS – recursos para combate à Covid-19

Destinação

Locação de Equipamentos UTI para
Covid

Total de recursos disponibilizados pela AL:

R$ 30.000.000
Total de recursos empenhados ou contratados pelo Executivo:

R$ 30.000.000
100% dos recursos disponibilizados empenhados ou contratados em 2020
Fonte: SEFAZ.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – GOVERNO RS (2020)

Recursos para enfrentamento e combate à Covid-19 no RS
Finalidades

Internet para
estudantes

Data

10/06/2020

Finalidade

Proc. 3673/20-1 – internet a estudantes da rede estadual

Destinação

Serviço de dados de internet móvel
para estudantes da rede estadual

Total de recursos disponibilizados pela AL:

R$ 5.400.000
Atenção!
Contratado de prestação de serviço de dados móvel
previa pagamento mediante consumo. Tendo em
vista o baixo consumo (apenas 6,25 Tb), recurso não
foi utilizado. Possíveis explicações:
(1) Solução de contingência. Alunos(as) podem ter
recorrido a outros meios de acesso à internet, como
rede domiciliar ou pública disponíveis.
(2) Baixa adesão à plataforma. Estudo do Comitê
de Dados com dados de dez/20 indica que apenas
26% do total da rede utilizaram a plataforma de
ensino à distância na semana de referência e
somente 16% do total de alunos fizeram uso com a
frequência recomendada (3 dias ou +).

Total desses recursos empenhados, mas estornados para Caixa Único:

R$ 4.275.000
Total de recursos executados pelo Executivo:

R$ 62.483
0,01% dos recursos disponibilizados empenhados em 2020
Fonte: SEDUC/Cegin, SEDUC/Deplan, SPGG/DOF.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – GOVERNO RS (2020)

Recursos para enfrentamento e combate à Covid-19 no RS
Finalidades

UERGS
Digital

Data

22/06/2020

Finalidade

UERGS Digital

Destinação

Chips de internet móvel para
estudantes de baixa renda e
biblioteca digital por 3 anos

Total de recursos disponibilizados pela AL:

R$ 650.400
Total de recursos empenhados ou contratados pelo Executivo:

R$ 646.080 (chips: R$ 132 mil; biblioteca: R$ 514.080)
99% dos recursos disponibilizados empenhados ou contratados em 2020
Fonte: SPGG/DOF.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – GOVERNO RS (2020)

Recursos para enfrentamento da estiagem no RS
Finalidades

Total de recursos orçamentários disponibilizados pelos órgãos para plano de
enfrentamento da estiagem (Tesouro, AL, MDR, FUNASA):

Combate à
estiagem

R$ 55.100.000, dos quais R$ 26.549.904 (49%) foram liberados*
* R$ 28.450.096 (51%) da FUNASA foram contingenciados pelo Governo Federal

Total desses recursos empenhados ou contratados pelo Executivo em 2020:

R$ 23.141.050 (84% do liberado)
Total de recursos disponibilizados pela AL para o plano:

R$ 10.000.000
29%
dos gastos para
estiagem com
recursos da AL

Total de recursos disponibilizados pela AL para o plano enfrentamento da
estiagem empenhados ou contratados pelo Executivo em 2020:

R$ 6.688.616
67% dos recursos disponibilizados empenhados ou contratados em 2020
Fonte: SPGG/DOF, SPGG/DAE.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – GOVERNO RS (2020)

Recursos para enfrentamento da estiagem no RS
Finalidades

Combate à
estiagem

Data

22/07/2020

Finalidade

Plano de enfrentamento da estiagem no RS

Destinação

Perfuração de poços

Total de recursos disponibilizados pela AL para SOP:

R$ 3.850.000 considerando o repasse de R$ 70.000 para cada um dos
55 municípios

Total de recursos empenhados pela SOP:

Atenção!
Recurso não liberado. Dificuldades de
municípios atestarem tecnicamente a
correta execução das obras por
geólogos ou engenheiros de minas.

R$ 2.870.000
74% dos recursos disponibilizados foram empenhados em 2020
41 municípios conveniados e outros 14 com documentação incompleta ou desistiram
0 poços construídos até o momento.
Fonte: SPGG/DOF, SPGG/DAE.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – GOVERNO RS (2020)

Recursos para enfrentamento da estiagem no RS
Finalidades

Combate à
estiagem

Data

22/07/2020

Finalidade

Plano de enfrentamento da estiagem no RS

Destinação

Construção de açudes (horas-máquina)

Total de recursos disponibilizados pela AL para SEAPDR:

R$ 6.150.000 considerando o repasse de R$ 60.000 para cada um dos
101 municípios construírem, no total,
999 açudes, divididos em 34 lotes

Total de recursos empenhados ou contratados pela SEAPDR:

Atenção!
Empresas sem capacidade para
executar a obra nos locais. Contratos
ou rescindidos ou assumidos por
outras empresas.

R$ 3.818.616
62% dos recursos disponibilizados foram empenhados em 2020
46 municípios contemplados, outros 48 com entraves e 7 que desistiram
404 açudes concluídos ou em conclusão, em 18 lotes (outros 16 lotes rescindidos)
Fonte: SPGG/DOF, SPGG/DAE.

