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Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
52000 - Ministério da Defesa

 816/03/2021 Por:Emitido em: ED CARLOS CHAVES SANTOS Página 1 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

Órgão: 52000 - Ministério da Defesa
Unidade Orçamentária: 52111 - Comando da Aeronáutica

Programa: 6011 - Cooperação com o Desenvolvimento Nacional

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

20IG - Apoio das Forças Armadas à Inclusão Social e à Valorização da Cidadania Possui alertas; Não possui pendências;

Pessoa beneficiada - unidade 3.400.000 3.100.000 0 3.079.448 981.386 900.645 31,66 2.190 2.190 2.190 436,10 0,00 100,00 100,00 0 0 0

0001 - Nacional - 31/12/21 650.000 650.000 0 633.569 142.228 142.228 21,88 900 900 900 457,01 0,00 100,00 100,00 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?
   - 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.
Análise Adicional

Os recursos aprovados na Lei Orçamentária Anual (LOA 2020) foram alocados na Ação 20IG para apoiar o desenvolvimento e a coordenação das atividades do Programa Forças no Esporte – Segundo Tempo (PROFESP) e do Projeto João do Pulo (PJP) no âmbito do Comando da Aeronáutica. Ambos são embasados no Decreto nº 10.085, de 5 de

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

 816/03/2021 Por:Emitido em: ED CARLOS CHAVES SANTOS Página 2 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

Órgão: 52000 - Ministério da Defesa
Unidade Orçamentária: 52111 - Comando da Aeronáutica

Programa: 6011 - Cooperação com o Desenvolvimento Nacional

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

novembro de 2019,  e que têm por finalidade a promoção da valorização do indivíduo, a redução de riscos sociais e o fortalecimento da cidadania e da inclusão e da integração sociais de seus beneficiados, por meio do acesso à prática de atividades educacionais, esportivas e físicas e de atividades socialmente inclusivas.
Para fins de mensuração do produto desta Ação, não existe relação direta entre a execução física (número de crianças) e a financeira (investimento em infraestrutura), portanto, considerou-se as contratações e aquisições de bens e serviços destinados ao PROFESP/PJP administrados pela ALA1 e Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR),
que juntas atendem um total de 900 alunos entre 7 e 18 anos.
O PROFESP/PJP na FAB é desenvolvido nas áreas de Instrução e Esporte, necessitando demandas diretas nas áreas de Logística, Infraestrutura e Pessoal, sendo essa última, estruturada com base no voluntariado e na recontratação de militares da reserva, não exigindo, portanto, despesas com pagamento de pessoal.
Nesse sentido, na área de Infraestrutura foram adquiridos Equipamentos de TIC – Computadores, com o objetivo de capacitar os beneficiados em infor

0000 - Apoio das Forças Armadas à Inclusão
Social e à Valorização da Cidadania 650.000 650.000 633.569 142.228 142.228 21,88 0 -- -- -- -- -- 0 0 --

0014 - No Estado de Roraima - 31/12/21 150.000 150.000 0 149.618 0 0 0,00 200 200 200 -- -- 100,00 100,00 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?
   - 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.

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: 52000 - Ministério da Defesa
Unidade Orçamentária: 52111 - Comando da Aeronáutica

Programa: 6011 - Cooperação com o Desenvolvimento Nacional

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

   - Meta varia em função do número de usuários ou beneficiários, da remuneração do servidor, das aposentadorias, exonerações e outros.

Análise Adicional
Os recursos aprovados na Lei Orçamentária Anual (LOA 2020) foram alocados na Ação 20IG para apoiar o desenvolvimento e a coordenação das atividades do Programa Forças no Esporte – Segundo Tempo (PROFESP) e do Projeto João do Pulo (PJP) no âmbito do Comando da Aeronáutica. Ambos são embasados no Decreto nº 10.085, de 5 de
novembro de 2019,  e que têm por finalidade a promoção da valorização do indivíduo, a redução de riscos sociais e o fortalecimento da cidadania e da inclusão e da integração sociais de seus beneficiados, por meio do acesso à prática de atividades educacionais, esportivas e físicas e de atividades socialmente inclusivas.
Para fins de mensuração do produto desta Ação, não existe relação direta entre a execução física (número de crianças) e a financeira (investimento em infraestrutura), portanto, considerou-se as contratações e aquisições de bens e serviços destinados ao PROFESP/PJP administrado pela ALA 7, que atende um total de 200 alunos entre 7 e 18 anos.
O PROFESP/PJP na FAB é desenvolvido nas áreas de Instrução e Esporte, necessitando demandas diretas nas áreas de Logística, Infraestrutura e Pessoal, sendo essa última, estruturada com base no voluntariado e na recontratação de militares da reserva, não exigindo, portanto, despesas com pagamento de pessoal.
O fator que contribuiu para o desenvolvimento do PROFESP/PJP, no tocante à sua infraestrutura, que é caracterizada pela dispersão nas diversas Organizações Militares (OM) da Força Aérea Brasileira (FAB

0000 - Apoio das Forças Armadas à Inclusão
Social e à Valorização da Cidadania 150.000 150.000 149.618 0 0 0,00 0 -- -- -- -- -- 0 0 --

0015 - No Estado do Pará - 31/12/21 500.000 500.000 0 498.828 73.274 71.241 14,65 150 150 150 682,37 0,00 100,00 100,00 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?
   - Não
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou 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
52000 - Ministério da Defesa
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Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

Órgão: 52000 - Ministério da Defesa
Unidade Orçamentária: 52111 - Comando da Aeronáutica

Programa: 6011 - Cooperação com o Desenvolvimento Nacional

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
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.
Análise Adicional
Os recursos aprovados na Lei Orçamentária Anual (LOA 2020) foram alocados na Ação 20IG para apoiar o desenvolvimento e a coordenação das atividades do Programa Forças no Esporte – Segundo Tempo (PROFESP) e do Projeto João do Pulo (PJP) no âmbito do Comando da Aeronáutica. Ambos são embasados no Decreto nº 10.085, de 5 de
novembro de 2019, e que têm por finalidade a promoção da valorização do indivíduo, a redução de riscos sociais e o fortalecimento da cidadania e da inclusão e da integração sociais de seus beneficiados, por meio do acesso à prática de atividades educacionais, esportivas e físicas e de atividades socialmente inclusivas.
Para fins de mensuração do produto desta Ação, não existe relação direta entre a execução física (número de crianças) e a financeira (investimento em infraestrutura), portanto, considerou-se as contratações e aquisições de bens e serviços destinados ao PROFESP/PJP administrado pela ALA 9, que atende um total de 150 alunos entre 7 e 18 anos.
O PROFESP/PJP na FAB é desenvolvido nas áreas de Instrução e Esporte, necessitando demandas diretas nas áreas de Logística, Infraestrutura e Pessoal, sendo essa última, estruturada com base no voluntariado e na recontratação de militares da reserva, não exigindo, portanto, despesas com pagamento de pessoal.
Nesse sentido, na área de Infraestrutura foram adquiridos Mobiliário em Geral e Material de Consumo de Uso Duradouro, com o objetivo de estruturar o Núcleo de PROFESP/PJP que está se iniciando este ano.

0000 - Apoio das Forças Armadas à Inclusão
Social e à Valorização da Cidadania 500.000 500.000 498.828 73.274 71.241 14,65 0 -- -- -- -- -- 0 0 --

0023 - No Estado do Ceará - 31/12/21 300.000 300.000 0 299.403 0 0 0,00 340 340 340 -- -- 100,00 100,00 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'.
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 816/03/2021 Por:Emitido em: ED CARLOS CHAVES SANTOS Página 5 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

Órgão: 52000 - Ministério da Defesa
Unidade Orçamentária: 52111 - Comando da Aeronáutica

Programa: 6011 - Cooperação com o Desenvolvimento Nacional

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.
   - Meta varia em função do número de usuários ou beneficiários, da remuneração do servidor, das aposentadorias, exonerações e outros.
Análise Adicional
Os recursos aprovados na Lei Orçamentária Anual (LOA 2020) foram alocados na Ação 20IG para apoiar o desenvolvimento e a coordenação das atividades do Programa Forças no Esporte – Segundo Tempo (PROFESP) e do Projeto João do Pulo (PJP) no âmbito do Comando da Aeronáutica. Ambos são embasados no Decreto nº 10.085, de 5 de
novembro de 2019,  e que têm por finalidade a promoção da valorização do indivíduo, a redução de riscos sociais e o fortalecimento da cidadania e da inclusão e da integração sociais de seus beneficiados, por meio do acesso à prática de atividades educacionais, esportivas e físicas e de atividades socialmente inclusivas.
Para fins de mensuração do produto desta Ação, não existe relação direta entre a execução física (número de crianças) e a financeira (investimento em infraestrutura), portanto, considerou-se as contratações e aquisições de bens e serviços destinados ao PROFESP/PJP administrado pela Base Aérea de Fortaleza, que atende um total de 340 alunos
entre 7 e 18 anos.
O PROFESP/PJP na FAB é desenvolvido nas áreas de Instrução e Esporte, necessitando demandas diretas nas áreas de Logística, Infraestrutura e Pessoal, sendo essa última, estruturada com base no voluntariado e na recontratação de militares da reserva, não exigindo, portanto, despesas com pagamento de pessoal.
Nesse sentido, na área de Infraestrutura foram adquiridos Aparelhos e Utensílios Domésticos, em sua grande maioria, aparelhos de ar condicionado para as instalações que apoiam o PROFE

0000 - Apoio das Forças Armadas à Inclusão
Social e à Valorização da Cidadania 300.000 300.000 299.403 0 0 0,00 0 -- -- -- -- -- 0 0 --

0033 - No Estado do Rio de Janeiro - 31/12/21 1.400.000 1.100.000 0 1.098.095 699.161 620.453 63,56 400 400 400 157,33 0,00 100,00 100,00 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

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: 52000 - Ministério da Defesa
Unidade Orçamentária: 52111 - Comando da Aeronáutica

Programa: 6011 - Cooperação com o Desenvolvimento Nacional

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.
   - Meta varia em função do número de usuários ou beneficiários, da remuneração do servidor, das aposentadorias, exonerações e outros.
Análise Adicional
Os recursos aprovados na Lei Orçamentária Anual (LOA 2020) foram alocados na Ação 20IG para apoiar o desenvolvimento e a coordenação das atividades do Programa Forças no Esporte – Segundo Tempo (PROFESP) e do Projeto João do Pulo (PJP) no âmbito do Comando da Aeronáutica. Ambos são embasados no Decreto nº 10.085, de 5 de
novembro de 2019, e que têm por finalidade a promoção da valorização do indivíduo, a redução de riscos sociais e o fortalecimento da cidadania e da inclusão e da integração sociais de seus beneficiados, por meio do acesso à prática de atividades educacionais, esportivas e físicas e de atividades socialmente inclusivas.
Para fins de mensuração do produto desta Ação, não existe relação direta entre a execução física (número de crianças) e a financeira (investimento em infraestrutura), portanto, considerou-se as contratações e aquisições de bens e serviços destinados ao PROFESP/PJP administrado pela ALA 11, que atende um total de 400 alunos entre 7 e 18
anos.
O PROFESP/PJP na FAB é desenvolvido nas áreas de Instrução e Esporte, necessitando demandas diretas nas áreas de Logística, Infraestrutura e Pessoal, sendo essa última, estruturada com base no voluntariado e na recontratação de militares da reserva, não exigindo, portanto, despesas com pagamento de pessoal.
Nesse sentido, na área de Infraestrutura o recurso foi aplicado na Manutenção e Conservação de Bens Imóveis, que apoiam o PROFESP/PJP. Apesar da LOA prever um recurso total de R$1.400.000,00, a quantia

0000 - Apoio das Forças Armadas à Inclusão
Social e à Valorização da Cidadania 1.400.000 1.100.000 1.098.095 699.161 620.453 63,56 0 -- -- -- -- -- 0 0 --

0043 - No Estado do Rio Grande do Sul -
31/12/21 300.000 300.000 0 300.000 17.296 17.296 5,77 100 100 100 1.734,54 0,00 100,00 100,00 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.

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: 52000 - Ministério da Defesa
Unidade Orçamentária: 52111 - Comando da Aeronáutica

Programa: 6011 - Cooperação com o Desenvolvimento Nacional

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

   - 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?
   - 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.
Análise Adicional
Os recursos aprovados na Lei Orçamentária Anual (LOA 2020) foram alocados na Ação 20IG para apoiar o desenvolvimento e a coordenação das atividades do Programa Forças no Esporte – Segundo Tempo (PROFESP) e do Projeto João do Pulo (PJP) no âmbito do Comando da Aeronáutica. Ambos são embasados no Decreto nº 10.085, de 5 de
novembro de 2019,  e que têm por finalidade a promoção da valorização do indivíduo, a redução de riscos sociais e o fortalecimento da cidadania e da inclusão e da integração sociais de seus beneficiados, por meio do acesso à prática de atividades educacionais, esportivas e físicas e de atividades socialmente inclusivas.
Para fins de mensuração do produto desta Ação, não existe relação direta entre a execução física (número de crianças) e a financeira (investimento em infraestrutura), portanto, considerou-se as contratações e aquisições de bens e serviços destinados ao PROFESP/PJP administrado pela ALA 4, que atende um total de 100 alunos entre 7 e 18 anos.
O PROFESP/PJP na FAB é desenvolvido nas áreas de Instrução e Esporte, necessitando demandas diretas nas áreas de Logística, Infraestrutura e Pessoal, sendo essa última, estruturada com base no voluntariado e na recontratação de militares da reserva, não exigindo, portanto, despesas com pagamento de pessoal.
O fator que contribuiu para o desenvolvimento do PROFESP/PJP, no tocante à sua infraestrutura, que é caracterizada pela dispersão nas diversas Organizações Militares (OM) da Força Aérea Brasileira (FAB

0000 - Apoio das Forças Armadas à Inclusão
Social e à Valorização da Cidadania 300.000 300.000 300.000 17.296 17.296 5,77 0 -- -- -- -- -- 0 0 --

5218 - No Município de Campo Grande - MS -
31/12/21 100.000 100.000 0 99.934 49.427 49.427 49,43 100 100 100 202,32 0,00 100,00 100,00 0 0 0

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - 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'.
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Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

Órgão: 52000 - Ministério da Defesa
Unidade Orçamentária: 52111 - Comando da Aeronáutica

Programa: 6011 - Cooperação com o Desenvolvimento Nacional

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 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?
   - 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.
Análise Adicional
Os recursos aprovados na Lei Orçamentária Anual (LOA 2020) foram alocados na Ação 20IG para apoiar o desenvolvimento e a coordenação das atividades do Programa Forças no Esporte – Segundo Tempo (PROFESP) e do Projeto João do Pulo (PJP) no âmbito do Comando da Aeronáutica. Ambos são embasados no Decreto nº 10.085, de 5 de
novembro de 2019,  e que têm por finalidade a promoção da valorização do indivíduo, a redução de riscos sociais e o fortalecimento da cidadania e da inclusão e da integração sociais de seus beneficiados, por meio do acesso à prática de atividades educacionais, esportivas e físicas e de atividades socialmente inclusivas.
Para fins de mensuração do produto desta Ação, não existe relação direta entre a execução física (número de crianças) e a financeira (investimento em infraestrutura), portanto, considerou-se as contratações e aquisições de bens e serviços destinados ao PROFESP/PJP administrado pela ALA 5, que atende um total de 100 alunos entre 7 e 18 anos.
O PROFESP/PJP na FAB é desenvolvido nas áreas de Instrução e Esporte, necessitando demandas diretas nas áreas de Logística, Infraestrutura e Pessoal, sendo essa última, estruturada com base no voluntariado e na recontratação de militares da reserva, não exigindo, portanto, despesas com pagamento de pessoal.
Nesse sentido, na área de Logística e Infraestrutura foram adquiridos Aparelhos de Medição e Orientação (bússolas para prática desportiva), Aparelhos e Utensílios Domésticos (ar condicionado) e Equipam

0000 - Apoio das Forças Armadas à Inclusão
Social e à Valorização da Cidadania 100.000 100.000 99.934 49.427 49.427 49,43 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'.


