
Exercício: 2020
Perfil: Unidade Orçamentária
Período: JAN-DEZ
Momento: Formalização Acompanhamento Orçamentário
Órgão: 52000 - Ministério da Defesa
Programa: 0910 - Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais
Incluir Análise: Sim
Incluir PO: Sim

Antes de imprimir este relatório, verifique se é realmente
necessário. Desperdício não combina com meio ambiente.

Os dados deste relatório referem-se à seguinte seleção de filtros:
Acompanhamento Detalhado da Execução
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Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
52000 - Ministério da Defesa

 416/03/2021 Por:Emitido em: ED CARLOS CHAVES SANTOS Página 1 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

Órgão: 52000 - Ministério da Defesa
Unidade Orçamentária: 52911 - Fundo Aeronáutico

Programa: 0910 - Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais

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

00OQ - Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência de Programação Específica Possui alertas; Não possui pendências;

Ação não possui produto 233.478 312.259 0 339.370 325.033 325.033 104,09 0 0 -- -- -- -- 25.889 25.889

0002 - Exterior 233.478 312.259 0 339.370 325.033 325.033 104,09 0 0 -- -- -- -- 25.889 25.889
0001 - Contribuição à Organização dos
Serviços de Navegação Aérea Civil (CANSO) -
Contribuição efetuada - 31/12/21

121.478 122.105 0 118.257 118.257 118.257 96,85 1 1 1 103,25 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.
   - 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?
   - 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).  Apuração da meta é a contribuição realizada.

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
52000 - Ministério da Defesa

 416/03/2021 Por:Emitido em: ED CARLOS CHAVES SANTOS Página 2 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

Órgão: 52000 - Ministério da Defesa
Unidade Orçamentária: 52911 - Fundo Aeronáutico

Programa: 0910 - Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais

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 - Contribuição ao Sistema de
Cooperação entre as Forças Aéreas
Americanas (SICOFAA) - Contribuição
efetuada - 31/12/21

13.000 11.178 0 14.410 14.410 14.410 128,92 1 1 1 77,57 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).  Não houve nenhum fator que impactou o alcance da meta.
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?
   - Sim
Quais fatores contratuais mais influenciaram o alcance da meta no período?
   - (1) Alterações no cronograma ou nos custos, aditivo contratual, reajuste nos valores, variação cambial.
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 meta física foi devidamente definida e mensurada.

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
52000 - Ministério da Defesa

 416/03/2021 Por:Emitido em: ED CARLOS CHAVES SANTOS Página 3 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

Órgão: 52000 - Ministério da Defesa
Unidade Orçamentária: 52911 - Fundo Aeronáutico

Programa: 0910 - Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais

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

0003 - Contribuição ao United Nations Office
for Outer Space Affairs (UNOOSA) -
Contribuição efetuada - 31/12/21

99.000 98.120 0 126.504 112.166 112.166 114,32 1 1 1 87,48 0,00 100 100 25.889 25.889 --

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?
   - Sim
Quais fatores contratuais mais influenciaram o alcance da meta no período?
   - (1) Alterações no cronograma ou nos custos, aditivo contratual, reajuste nos valores, variação cambial.
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Sim
Quais fatores de gestão de processos e recursos mais influenciaram o alcance da meta no período?
   - (1) Coordenação, acompanhamento e controle da execução.
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).  Para mensuração da meta física foi considerada a relação proporcional da execução física com o financeiro (liquidação).

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
52000 - Ministério da Defesa

 416/03/2021 Por:Emitido em: ED CARLOS CHAVES SANTOS Página 4 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

Órgão: 52000 - Ministério da Defesa
Unidade Orçamentária: 52911 - Fundo Aeronáutico

Programa: 0910 - Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais

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

RO01 - Contribuição à Organização dos
Serviços de Navegação Aérea Civil (CANSO) -
Regra de Ouro - Contribuição efetuada -
31/12/21

0 80.856 0 80.199 80.199 80.199 99,19 0 1 1 -- 0,00 -- 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.
   - 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?
   - 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).  Apuração da meta é a contribuição realizada.

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'.


