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Execução Orçamentária – até o 5º Bimestre de 2015

GRUPO DE DESPESA/
ELEMENTO

DOTAÇÃO COM 
ALTERAÇÃO

EMPENHADO 
(EXECUÇÃO)

% GRUPO 
DESPESA/

TOTAL EXEC 

% GRUPO 
DESPESA

EXECUTADO S/
DOTAÇÃO

VLR PAGO EX 
ATUAL  +  INSUF 
DOTAÇÃO + REG 

PAGTO + 
RETIDO

VLR PAGO EX 
ANT + REG 
PAGTO + 
RETIDO

PESSOAL E ENCARGOS 
SOCIAIS

788.326.737 608.312.448 85,41 77,17 566.976.417 942.591

OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES

97.314.255 97.612.283 13,70 100,31 84.861.464 28.723.275

INVESTIMENTOS 23.320.940 6.341.824 0,89 27,19 1.610.201 13.400.575

INVERSÕES 
FINANCEIRAS

295.444 0 0,00 0,00 0 0

TOTAL GERAL 909.257.376 712.266.555 100,00 78,33 653.448.082 43.066.441
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ANO ORÇAMENTO MP % RCL % ORÇAMENTO c/3,65% DIFERENÇA

2006 
486.275.867,68 

3,65% 13.312.366.814,84 486.275.867,68 0

2007 
496.000.207,09 

3,55% 13.991.366.037,10 5,10 511.078.439,65 15.078.232,56

2008 
508.086.128,38 

3,05% 16.657.785.043,53 19,06 608.477.740,16 100.391.611,78

2009 
541.643.552,48 

3,12% 17.387.287.460,48 4,38 635.125.099,39 93.481.546,91

2010 
589.397.331,15 

2,90% 20.297.846.621,21 16,74 741.442.383,24 152.045.052,09

2011 
628.542.385,77 

2,87% 21.927.904.938,74 8,03 800.895.365,62 172.442.979,85

2012 
703.359.026,43 

2,97% 23.710.653.600,52 8,13 866.105.840,77 162.746.814,34

2013 
755.398.972,44 

2,86% 26.387.876.167,82 11,29 963.899.775,17 208.500.802,73

2014 
842.404.295,80 

2,94% 28.633.465.815,75 8,51 1.045.926.966,10 203.522.670,30

TOTAL 5.551.107.767,22 182.306.552.499,99 1.108.209.710,56

Evolução do orçamento do MP em comparação com a RCL
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL      
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2015 A AGOSTO/2015 - 2º QUADRIMESTRE DE 2015

RGF – ANEXO I (LRF, art.55, inciso I, alínea “a”)                                                                               R$

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS
(Últimos 12 meses)

LIQUIDADAS
(A)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR 
NÃO PROCESSADOS

(B)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) 749.303.908,04 60.490,54
Pessoal Ativo 603.335.023,66 60.490,54
Pessoal Inativo e Pensionistas 145.968.884,38

Outras despesas de pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização(§1º do art. 18 da LRF)

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1º do art.19 da LRF) (II) 244.702.970,00

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

Decorrentes de Decisão Judicial

Despesas de Exercícios Anteriores 64.651.145,26 

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 49.728.490,67

Demais Exclusões 130.323.334,07
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II) 504.600.938,04 60.490,54
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)= (III a + III b) 504.661.428,58

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 29.726.106.632,78 -
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI)= (IV/V)*100 504.661.428,58 1,70%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 2.00% 594.522.132,66 2,00%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 1.90% 564.796.026,02 1,90%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 1.80% 535.069.919,39 1,80%

FONTE: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado – Sistema FPE
1. A Despesa Total com Pessoal ajustada corresponde a R$446.686.880,08, deduzindo o montante de R$57.974.548,50, referente à Revisão Anual dos Subsídios dos Membros (Lei 14.216/2013 e
14.677/2015) e da Revisão Anual Salarial dos Servidores (Lei nº14.316/2013 e Lei nº14.522/2014), prevista no art. 37, inciso X, da CF, nos termos do Parecer Coletivo nº 03/2002 do TCE-RS,
representando como Limite Legal 1,50268 % sobre a Receita Corrente Líquida;

2. O artigo 169 da Constituição Federal não enquadra pensionistas como gastos de pessoal;
3. Não está computado o IRRF, conforme Parecer Coletivo nº 2/2002 do TCE-RS;

4. Não estão computados gastos com auxílio-refeição, auxílio-creche, auxílio-transporte, auxílio-funeral, bolsa de estudo, assistência médica e abono-permanência, conforme orientações contidas nas
Informações nºs 43/2001 e 024/2004, aprovadas pelo Tribunal Pleno do TCE-RS em sessões de 08/05/2002 e 21/07/2004, respectivamente;

5. Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são
também consideradas executadas. Desta forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processadas, consideradas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art.35 da Lei nº 4.320/64.
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INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROJETO OBJETIVO ABRANGÊNCIA/PARCEIROS RESULTADO

Projeto FICAI ONLINE
Contribuir para diminuir a infrequência e a 
evasão escolar

Todos os municípios do RS

Jan. a Out. 2015: Abertura de 42.526 FICAI's
Retorno de 7.128 alunos para as salas de aula de 
janeiro a outubro de 2015 por meio de ações das 
Escolas, do MP e dos Conselhos Tutelares.                                                            
Novembro 2015: Vencedor do Prêmio CNMP no 
6º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério 
Público, na categoria Defesa dos Direitos 
Fundamentais - 2º lugar.                                                                       
Dezembro 2015:  O Ministério Público, a 
Procempa e diversos órgãos assinaram um 
documento aditivo ao termo de cooperação para 
monitorar crianças a partir dos 4 anos de idade, 
com o objetivo contribuir no combate à evasão e 
infrequência escolar.                                

Fórum permanente de 
prevenção à venda e ao 
consumo de bebidas 
alcóolicas por criança e 
adolescente

Mobilizar órgãos e instituições no intuito de 
desenvolver ações preventivas e de 
fiscalização para evitar a venda e o consumo 
de bebidas alcóolicas para crianças e 
adolescentes

Todos os municípios do RS. 
Atualmente conta com a participação 
de 94 Instituições de Ensino de Porto 
Alegre e da Região Metropolitana.

Novembro 2015: O GT definiu as datas das 
fiscalizações nas festas de formatura de escolas 
que serão realizadas no mês de dezembro. O 
cronograma das fiscalizações das formaturas e os 
locais das festas foi estabelecido da seguinte 
forma: dia 14/12 - Monteiro Lobato (Beco); dia 
17/12 - Rosário (Pepsi On Stage); dia 18/12 -
Anchieta (Pepsi On Stage); dia 19/12 - Farroupilha 
(Pepsi On Stage).                                                                                
Novembro 2015: O Memorial do Ministério Público 
apresentou a exposição “Descartáveis: 
Consciência, Civilidade e Criatividade”.  A mostra 
contou com trabalhos de alunos de escolas 
públicas e privadas de Porto Alegre abordando a 
prevenção ao uso de bebidas alcoólicas por 
crianças e adolescentes. 
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DIREITOS HUMANOS

PROJETO OBJETIVO
ABRANGÊNCIA
/PARCEIROS

RESULTADO

Acumuladores de animais: 
caracterização do perfil 
psicopatológico, cognitivo e 
comportamental e estratégias de 
prevenção e tratamento

Caracterizar o perfil psicopatológico, cognitivo, 
comportamental de acumuladores de animais, investigando 
transtornos de personalidade e psicopatológicos dos 
acumuladores de animais, identificando o tipo de 
atendimento (se psicológico e/ou psiquiátrico) necessário 
para tratar os acumuladores de animais e verificando o perfil 
de atendimento (se domiciliar, grupo de ajuda e/ou equipe 
multiprofissional). Além disso, buscará desenvolver um 
protocolo de identificação, intervenção e tratamento que 
contemple tanto o tratamento quanto a prevenção de 
recaídas após o tratamento e identificar sintomas potenciais 
que possam contribuir para o indivíduo se tornar um 
acumulador de animais.

Porto Alegre

2º sem. 2015: Firmado termo de 
cooperação entre o MP e a PUC. 
Atualmente estão sendo concluídas as 
visitas domiciliares da equipe da PUCRS 
aos acumuladores de animais de Porto 
Alegre identificados pela Secretaria dos 
Direitos Animais.
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MEIO AMBIENTE

PROGRAMA OBJETIVO
ABRANGÊNCIA/
PARCEIROS

RESULTADO

Fórum Gaúcho de 
Combate aos Impactos 

dos Agrotóxicos 

Criado em 2013 com o objetivo de ser um espaço plural e 
aberto de debates e de articulação das ações 
relacionadas ao comércio e uso descontrolado de 
agrotóxicos, desencadeadas pelos Ministérios Públicos 
Estadual, Federal e do Trabalho. Fazem parte do Fórum 
cerca de 40 instituições.

Todos os 
municípios do RS

2º sem. 2015: O Comitê de Fiscalização do Fórum 
Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos 
(FGCIA) realizou vistorias em 13 cidades do Rio Grande 
do Sul, sendo que 20 empresas aeroagrícolas foram 
visitadas, além de sete revendas, 35 propriedades rurais, 
oito locais com suspeita de tráfico de agrotóxicos, e 34 
aeronaves. Foram aplicadas multas de R$ 401 mil aos 
responsáveis pelos locais e um avião de pulverização foi 
apreendido.  Denúncia contra Engenheiro Agrônomo que 
causou intoxicação por agrotóxico em 13 pessoas, 
moradoras de Cacique Doble.

Programa RESsanear

Objetiva compatibilizar a implementação das políticas 
públicas na área de Saneamento e Resíduos Sólidos, 
compreendendo  quatro propostas de atuação: Planos de 
Saneamento Básico e Resíduos Sólidos, Esgoto 
Sanitário,  Acompanhamento da Implantação dos Planos 
Municipais e Logística Reversa.

Todos os 
municípios do RS

Novembro 2015: Reunião sobre o projeto piloto do 
RESsanear em Esteio, tratou das redes de ligações 
intradomiciliares e da perspectiva de realizar soluções 
individuais no Município, tendo a Corsan como executora 
do serviço. A Corsan apresentou material educativo para 
distribuição em escolas, comércios locais, visitas 
domiciliares e evento a ser organizado em área pública 
de grande concentração de pessoas. A intenção é 
sensibilizar a comunidade acerca da importância da 
ligação das residências à rede coletora.  O consórcio Pró-
Sinos será o regulador do serviço.
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CONSUMIDOR

PROGRAMA OBJETIVO ABRANGÊNCIA/PARCEIROS RESULTADO

Programa Segurança Alimentar

Assegurar que os alimentos cheguem ao 
consumidor em condições adequadas e 
adotar as providências necessárias para 
retirar de circulação aqueles considerados 
impróprios, autuando e processando os 
responsáveis por irregularidades, bem como 
alertar os consumidores sobre sua 
responsabilidade ao escolher os alimentos 
que irão consumir.

Todos os municípios do RS

Outubro 2015:  Realização do II 
Seminário Segurança Alimentar: 
Serviços e Sistemas de Inspeção de 
Alimentos - Avanços Necessários que 
tem o objetivo de ressaltar a importância 
dos sistemas de inspeção de alimentos 
municipais. O evento contou com a 
presença de mais de 400 participantes.
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CRIMINAL

INVESTIGAÇÕES OPERAÇÕES RESULTADO

Ministério Público e Brigada Militar 
Operação Combate: tem o objetivo de coibir o tráfico 
de drogas na região noroeste do Estado.

Dezembro 2015: Desarticular o tráfico de drogas comandado do interior da 
Penitenciária Modulada Estadual de Ijuí. Ao todo, foram cumpridos 25 
mandados de prisão preventiva e 38 de busca e apreensão nos 
municípios de Ijuí, Santa Rosa, Cruz Alta, Ajuricaba e Jóia.

Promotorias de Justiça 
Especializadas no Combate aos 
Crimes Contra a Ordem Tributária

Operação Pescado I e II (estrutura criminosa voltada 
à sonegação de ICMS no ramo atacadista de 
pescados). 
Operação ORYZA ( esquema de fraudes existentes 
no ramo do comércio atacadista de arroz).

2º sem. 2015: 243 pessoas denunciadas por prejuízos ao erário estadual 
num montante de R$ 329.193.953,91 (Informação de 01/01 a 02/12/2015)

Promotoria de Justiça 
Especializada de Defesa do 
Consumidor de Porto Alegre

IX fase da Operação Leite Compen$ado na região 
dos Campos de Cima da Serra. Leite Compensado: 
Combate a fraude e adulterações na cadeia leiteira  
onde foram constatadas  adição de ureia contendo 
formol, que mesmo depois dos processos de 
pasteurização persiste no produto final e serve para 
mascarar a adição da água, causando redução do 
valor nutritivo do leite e sérios riscos à saúde dos 
consumidores.

Setembro 2015: A ação resultou no oferecimento de denúncia contra 10 
envolvidos na Operação Leite Compen$ado 9, que investiga fraudes na 
cadeia leiteira na região dos Campos de Cima da Serra.

Grupo de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organizado 
(Gaeco) – Núcleo Segurança 
Alimentar  com apoio de diversos 
órgãos

X fase da Operação Leite Compen$ado na sede da 
empresa Lactibom Derivados do Leite Ltda.

2º sem. 2015: Duas pessoas foram presas em flagrante na sede da 
Lactibom Derivados do Leite Ltda, entre eles o sócio-proprietário Luciano 
Petry e a indústria foi interditada. Em uma nova operação, realizada em 
novembro, mais 19 pessoas foram denunciadas por organização 
criminosa.   Deferiu medidas liminares para a quebra do sigilo bancário, 
bloqueio de valores em conta corrente e a indisponibilidade de bens 
imóveis e veículos. Desde o início da Operação Leite Compen$ado em 
2013, já foram ajuizadas 53 ações coletivas de consumo contra indústrias, 
postos de resfriamento e transportadores, em razão de fraudes no leite.
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PATRIMÔNIO PÚBLICO

INVESTIGAÇÕES OPERAÇÕES RESULTADO

Promotoria de Justiça de Horizontina
com apoio do Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco) e Tribunal de 
Contas do Estado

Operação Carga Pesada: As investigações demonstraram um 
grande esquema de fraude licitatória que atingiu 15 municípios da 
região Noroeste do Estado, com os núcleos divididos entre Santa 
Rosa e Horizontina.

Agosto 2015: Sete pessoas foram denunciadas por 
nove crimes licitatórios. Foi  bloqueado o valor de R$ 
700 mil em bens móveis e imóveis para garantir o 
ressarcimento do patrimônio público e pagamento de 
multas penais pelos denunciados.

Promotoria de Justiça de Defesa do 
Patrimônio Público de Porto Alegre e 
a Promotoria Especializada Criminal 
de Porto Alegre

Operação Cobertura: Operação para apurar fraudes em licitações 
para a realização de pelo menos 40 concursos públicos em todo o 
Estado.

Setembro 2015: Seis pessoas foram presas 
preventivamente e uma teve decretada prisão em 
flagrante por porte ilegal de arma durante a Operação 
Cobertura. Durante o cumprimento dos 19 mandados 
de busca e apreensão (em Porto Alegre, Novo 
Hamburgo, São Leopoldo, Estância Velha, Bento 
Gonçalves e Jacuizinho), foram recolhidos celulares, 
computadores e documentos relativos a licitações em 
residências, nas Prefeituras de Bento Gonçalves e 
Jacuizinho e nas sedes das seis empresas 
investigadas.

Certidões de Débito do TCE-RS
Efetivar a fiscalização da cobrança das certidões de débito 
imposta aos gestores públicos

Jan a Nov de 2015: o CAO remeteu as Promotorias de 
Justiça 244 certidões para posteriores aferições, num 
montante de R$ 29.713.280,00 envolvendo 124 
comarcas do RS
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Os dados referentes à execução da Lei Orçamentária do Exercício 2015 
e relativos à Gestão Fiscal de 2015 estão disponibilizados na 

rede mundial de computadores no sítio do Portal Transparência RS:
www.transparencia.rs.gov.br

Roberval da Silveira Marques
Diretor-Geral

roberval@mp.rs.gov.br


