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Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
52000 - Ministério da Defesa

 8216/03/2021 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: 6012 - Defesa 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

123B - Desenvolvimento de Cargueiro Tático Militar de 10 a 20 Toneladas (Projeto KC-X) Não possui alertas; Não possui pendências;

Aeronave desenvolvida - percentual de 166.430.000 159.767.727 0 156.669.454 85.785.819 85.785.819 53,69 1 1 1 186,24 0,00 100,00 100,00 0 0 0

0001 - Nacional - 31/12/21 166.430.000 159.767.727 0 156.669.454 85.785.819 85.785.819 53,69 1 1 1 186,24 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.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Impactos gerados pelos isolamento social causado pela pandemia refletiram no planejamento do alcance da meta física
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?
   - Erro na projeção ou na reprogramação da meta física; meta superestimada ou subestimada.
   - Projeto plurianual, com desembolso vinculado à execução das etapas previstas no cronograma físico-financeiro.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  A impossibilidade de registrar o avanço percentual, por limitações no sistema, impacta no momento de refletir o efetivo avanço que no ano de 2020 foi de 1,34% e não apenas 1 como consta da meta física
Análise Adicional

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: 6012 - Defesa 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

	A mensuração dos bens e serviços oriundos desta ação orçamentária é obtida por meio do percentual de execução física do projeto em desenvolvimento. Tal produto e unidade de medida atendem a métrica para determinar o alcance da meta, pois o desenvolvimento do projeto da aeronave está diretamente ligado ao objeto do contrato.
	Foram atribuídos percentuais a cada etapa do projeto, conforme sua representatividade no todo, de modo que, a cada etapa executada pela contratada, o percentual correspondente é acrescido ao total do andamento do projeto.
	O Projeto KC-X encontra-se na 4ª e última fase, a de Projeto Detalhado e Certificação da aeronave, e faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. O processo de desenvolvimento da aeronave continua evoluindo com a realização dos voos de ensaio, nos quais são comprovados os requisitos do produto, previstos nas fases
anteriores.
	O Projeto comprovou, até a presente data, a realização acumulada de 98,43% de execução física de todo o Projeto, tendo sido observado o avanço de 1,34% durante o ano de 2020

0000 - Desenvolvimento de Cargueiro Tático
Militar de 10 a 20 Toneladas (Projeto KC-X) 166.430.000 159.767.727 156.669.454 85.785.819 85.785.819 53,69 0 -- -- -- -- -- 0 0 --

14T0 - Aquisição de Aeronaves de Caça e Sistemas Afins - Projeto FX-2 Possui alertas; Não possui pendências;

Aeronave adquirida - percentual de execução 951.470.000 926.401.772 0 1.100.898.961 1.086.949.818 1.086.949.818 117,33 4 2 3 63,92 0,00 75,00 150,00 0 0 0

0001 - Nacional - 31/12/21 951.470.000 926.401.772 0 1.100.898.961 1.086.949.818 1.086.949.818 117,33 4 2 3 63,92 0,00 75,00 150,00 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.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  O recebimento de recursos aquém do planejado inicialmente para o cumprimento do Cronograma Físico Financeiro, impactou o alcance da meta física de forma negativa
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'.
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Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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

Programa: 6012 - Defesa 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?
   - Projeto plurianual, com desembolso vinculado à execução das etapas previstas no cronograma físico-financeiro.
Análise Adicional
A ação orçamentária em foco trata da aquisição de aeronaves de caça e sistemas afins (Projeto F-X2), com vistas a ampliar a operacionalidade da Força Aérea Brasileira com o consequente aumento da capacidade de defesa aeroespacial do País.
Para 2020, foi aprovado o Plano de Ação com a LOA-2020 no valor de R$ 951.470.000,00, de onde foram contingenciados o valor de R$ 38.068.228,00, tendo sido liberado o valor de R$ 13.000.000,00 restando a dotação atual de R$ 926.401.772,00. Desse valor, R$ 53.273.762,00 foram destinados ao contrato de aquisição de armamento.
No ano de 2020, a previsão de avançamento físico seria de 4,62%, considerando o Cronograma Físico-Financeiro – TA-06. Entretanto, a LOA-2020 disponibilizada até o momento foi de R$ 951.470.000,00 e a necessidade, considerando o câmbio atual, seria de aproximadamente 1.560.000.000,00. Com os recursos atuais, o avançamento físico
possível foi de 3,4%, de acordo com o novo Termo Aditivo. Em 25 de novembro de 2020 foi assinado um novo Termo Aditivo (TA-07) do CT 003/DCTA-COPAC/2014 e  TA-02 do CT 001/DCTA-COPAC/2015, onde foram acordadas, dentre outros assuntos, alterações no Cronograma Físico-Financeiro de 2020.

0000 - Aquisição de Aeronaves de Caça e
Sistemas Afins - Projeto FX-2 951.470.000 926.401.772 1.100.898.961 1.086.949.818 1.086.949.818 117,33 0 -- -- -- -- -- 0 0 --

14XJ - Aquisição de Cargueiro Tático Militar de 10 a 20 Toneladas - Projeto KC-390 Não possui alertas; Não possui pendências;

Aeronave adquirida - unidade 616.830.696 601.130.964 0 600.117.061 571.954.134 571.954.134 95,15 2 2 2 105,10 0,00 100,00 100,00 0 0 0

0001 - Nacional - 31/12/21 616.830.696 601.130.964 0 600.117.061 571.954.134 571.954.134 95,15 2 2 2 105,10 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.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  A deflagração do novo coronavírus e o consequente fechamento de fronteiras e das empresas impactou negativamente no alcance da meta física.
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

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

 8216/03/2021 Por:Emitido em: ED CARLOS CHAVES SANTOS Página 4 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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

Programa: 6012 - Defesa 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

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?
   - Projeto plurianual, com desembolso vinculado à execução das etapas previstas no cronograma físico-financeiro.
Análise Adicional
Até a presente data, o valor liquidado, bem como o valor total empenhado são destinados ao pagamento de materiais e serviços referentes à montagem das aeronaves; tendo sido recebidas duas aeronaves em 2020. Além disso, o fluxo de importação de material é mantido para suprir a linha de montagem das próximas aeronaves a serem entregues.
	No Exercício Financeiro de 2020, até o final do segundo semestre, a evolução cumulativa da Linha de Produção permitiu o atingimento de 100% da “Aeronave de Série N/S 004” (o FAB 2855, terceira aeronave KC-390 da FAB, foi entregue ao 1º GTT no dia 27 de junho de 2020), de 100% da “Aeronave de Série N/S 005” (FAB 2856), de 84,36% da
“Aeronave de Série N/S 006”; de 38,08% da “Aeronave de Série N/S 007” e de 18,64% da “Aeronave de Série N/S 008”; o que equivale à evolução de 18,61% da meta de 28 aeronaves.

0000 - Aquisição de Cargueiro Tático Militar
de 10 a 20 Toneladas - Projeto KC-390 -
Despesas Diversas

616.830.696 593.048.058 592.591.811 571.954.134 571.954.134 96,44 0 -- -- -- -- -- 0 0 --

RO00 - Aquisição de Cargueiro Tático Militar
de 10 a 20 Toneladas - Projeto KC-390 - Regra
de Ouro - Aeronave adquirida

0 8.082.906 7.525.249 0 0 0,00 0 -- -- -- -- -- 0 0 --

151S - Implantação do Programa Estratégico de Sistemas Espaciais Possui alertas; Não possui pendências;

Programa implantado - percentagem 1.600.000 1.600.000 0 1.595.999 380.681 341.908 23,79 2 2 0 -- -- 0,00 0,00 0 0 0

0001 - Nacional - 31/12/21 1.600.000 1.600.000 0 1.595.999 380.681 341.908 23,79 2 2 0 -- -- 0,00 0,00 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: 6012 - Defesa 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.
   - Análise e elaboração de projetos.
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Sim
Qual fator orçamentário mais influenciou o alcance da meta no período?
   - Prazo para liberação do limite de empenho e movimentação ou incerteza quanto à liberação do limite orçamentário ou financeiro.
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?
   - 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 a mensuração da meta física foi considerada a relação proporcional entre a execução física (avanço projeto) e financeira (liquidação).
Análise Adicional

A dotação foi enviada ao Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) para a execução de projetos de manutenção e de aprimoramento com intuito de adquirir capacidades operacionais afins à implantação do PESE.
Desse modo, o Centro, tendo como objetivo o bom andamento das atividades de lançamento de foguetes, executou os recursos financeiros e obteve execução física nos seguintes projetos cuja natureza de despesa é de custeio:
    -Manutenção em Subestações de energia;
    -Manutenção nas instalações de radares de rastreio, bem como nos próprios radares;

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: 6012 - Defesa 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

    -Manutenção no Prédios de Preparação de Propulsores (PPP) e de Carga Útil (PPCU);
    -Manutenção na Casa de Apoio da Torre Móvel de Integração;
    -Manutenção da Casamata; e
    -Manutenção das instalações de Pelotões Contraincêndio e de Saúde em área operacional.
Além desses projetos, o Centro realizou investimentos por meio da aquisição de rádios e de computadores e por meio da reforma de barreiras de segurança na Estação Redundante de Telemetria, em Raposa-MA. Esses investimentos ainda não possuem execução física, mas os processos ocorrem sob supervisão do efetivo do CLA e espera-se que
sejam finalizados em 2021.
Como consequência desse aprimoramento da capacidade operacional do CLA por meio da execução orçamentária, observa um pequeno avanço, de cerca de 0,5 %, na implantação do PESE.

0000 - Implantação do Programa Estratégico
de Sistemas Espaciais 1.600.000 1.600.000 1.595.999 380.681 341.908 23,79 0 -- -- -- -- -- 0 0 --

20IH - Modernização e Revitalização de Aeronaves e Sistemas Embarcados Possui alertas; Não possui pendências;

Aeronave modernizada/revitalizada - unidade 63.539.017 66.182.466 0 66.345.536 21.785.446 21.785.446 32,92 1 1 4 1.215,17 0,00 400,00 400,00 0 0 0

0001 - Nacional - 31/12/21 63.539.017 66.182.466 0 66.345.536 21.785.446 21.785.446 32,92 1 1 4 1.215,17 0,00 400,00 400,00 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?
   - Sim
Qual fator orçamentário mais influenciou o alcance da meta no período?
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Suplementação no valor de R$ 24.999.999,00 conforme Lei 14.103/2020
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'.
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Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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

Programa: 6012 - Defesa 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

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?
   - Projeto plurianual, com desembolso vinculado à execução das etapas previstas no cronograma físico-financeiro.
Análise Adicional
A Ação 20IH contempla hoje os projetos T-27, E-99 e F-5.
Foram recebidas duas aeronaves E-99 modernizadas no ano de 2020, fruto da execução do projeto desde o seu início.
O projeto T-27 está relacionado à modernização das aeronaves utilizadas no treinamento avançado dos cadetes aviadores da Academia da Força Aérea. Os valores descentralizados para o projeto foram aplicados na contratação de serviços de assessoria técnica de engenharia do PAMALS, para auxílio na confecção do Boletim de Serviço referente
à modernização do T-27M, na compra de trens de pouso necessários para montagem de aeronaves estocadas, que irão completar da frota de T-27M, compra de componentes dos Kits A e B tudo isso utilizado na modernização dos 2 protótipos.
No projeto F-5 houve atraso no serviço de modernização dos lançadores LAU devido à pandemia, as etapas envolvidas serão entregues em 2021, fato que justifica a não liquidção dos valores empenhados e o avanço físico "zero" no P.O. 0001.
Nesta ação ocorreu a suplementação de R$ 24.999.999,00 autorizados pela lei 14.103 de 19 de novembro de 2020, tendo sido destinado para utilização no P.O. 000A, que inicialmente não havia sido contemplado pela LOA, o que explica a ausência de META registrada.
Para o recebimento das aeronaves descritas acima foram utilizados recursos do P.O. 0000.

0000 - Modernização e Revitalização de
Aeronaves e Sistemas Embarcados -
Despesas Diversas

63.539.017 36.772.778 36.251.883 21.785.446 21.785.446 59,24 0 -- -- -- -- -- 0 0 --

0001 - Aeronave caça de interceptação -
Projeto F-5 - Aeronave
modernizada/revitalizada - 31/12/21

0 4.409.689 0 4.393.372 0 0 0,00 0 1 0 -- -- -- 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: 6012 - Defesa 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

   - Análise e elaboração de projetos.
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?
   - Projeto plurianual, com desembolso vinculado à execução das etapas previstas no cronograma físico-financeiro.

0008 - Projeto Link BR-2 - Sistema
desenvolvido - 31/12/21 0 0 0 0 0 0 0 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 redução do ritmo de trabalho gerado pelo isolamento social por conta da pandemia impactou no alcance da meta
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: 6012 - Defesa 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?
   - Projeto plurianual, com desembolso vinculado à execução das etapas previstas no cronograma físico-financeiro.

000A - Aeronave de alerta e controle - Projeto
E-99M - Aeronave modernizada - 31/12/21 0 24.999.999 0 25.700.282 0 0 0,00 0 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?
   - Sim
Qual fator orçamentário mais influenciou o alcance da meta no período?
   - Remanejamento de dotações orçamentárias.
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'.
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Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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

Programa: 6012 - Defesa 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

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?
   - Projeto plurianual, com desembolso vinculado à execução das etapas previstas no cronograma físico-financeiro.

20X8 - Prestação de Ensino de Graduação e Pós-Graduação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA Não possui alertas; Não possui pendências;

Aluno capacitado - unidade 4.379.017 3.885.784 0 3.872.160 1.192.097 1.192.097 30,68 5.040 5.040 3.683 474,38 0,00 56,48 56,48 0 0 0

0001 - Nacional - 31/12/21 2.505.109 3.788.780 0 3.775.225 1.191.297 1.191.297 31,44 3.040 3.040 1.683 176,07 0,00 55,36 55,36 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?
   - Sim
Qual fator orçamentário mais influenciou o alcance da meta no período?
   - Emendas com impedimento de ordem técnica ou valor bloqueado.
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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Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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

Programa: 6012 - Defesa 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?
   - 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.
Análise Adicional
Não há.

0000 - Prestação de Ensino de Graduação e
Pós-Graduação do Instituto Tecnológico de
Aeronáutica - ITA - Despesas Diversas

500.000 1.490.000 1.491.189 300.674 300.674 20,18 0 -- -- -- -- -- 0 0 --

0001 - Curso de Pós-Graduação - Aluno
capacitado - 31/12/21 387.686 376.112 0 375.438 205.469 205.469 54,63 800 800 797 182,36 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?
   - Sim
Qual fator orçamentário mais influenciou o alcance da meta no período?
   - Emendas com impedimento de ordem técnica ou valor bloqueado.

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: 6012 - Defesa 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?
   - 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.

0002 - Curso de Graduação em Engenharia -
Aluno capacitado - 31/12/21 1.617.423 1.565.446 0 1.555.101 559.086 559.086 35,71 720 720 581 225,95 0,00 81 81 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?
   - Sim
Qual fator orçamentário mais influenciou o alcance da meta no período?
   - Emendas com impedimento de ordem técnica ou valor bloqueado.
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
52000 - Ministério da Defesa

 8216/03/2021 Por:Emitido em: ED CARLOS CHAVES SANTOS Página 13 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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

Programa: 6012 - Defesa 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

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.

RO01 - Curso de Pós-Graduação - Regra de
Ouro - Aluno capacitado - 31/12/21 0 84.323 0 84.323 79.811 79.811 94,65 0 180 180 -- 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?
   - Sim
Qual fator orçamentário mais influenciou o alcance da meta no período?
   - Emendas com impedimento de ordem técnica ou valor bloqueado.
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

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: 6012 - Defesa 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

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.

RO02 - Curso de Graduação em Engenharia -
Regra de Ouro - Aluno capacitado - 31/12/21 0 272.899 0 269.174 46.256 46.256 16,95 0 125 125 -- 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?
   - Sim
Qual fator orçamentário mais influenciou o alcance da meta no período?
   - Emendas com impedimento de ordem técnica ou valor bloqueado.
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

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: 6012 - Defesa 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

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.

0035 - No Estado de São Paulo - 31/12/21 1.873.908 97.004 0 96.935 800 800 0,82 2.000 2.000 2.000 12.125,50 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?
   - Sim
Qual fator orçamentário mais influenciou o alcance da meta no período?
   - Emendas com impedimento de ordem técnica ou valor bloqueado.
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
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Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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

Programa: 6012 - Defesa 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

   - A meta é não cumulativa, portanto foi definida em função da média do período.

Análise Adicional
Não há.

0000 - Prestação de Ensino de Graduação e
Pós-Graduação do Instituto Tecnológico de
Aeronáutica - ITA - Despesas Diversas

1.873.908 0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- 0 0 --

EBSP - Emenda de Bancada do Estado de
São Paulo 0 97.004 0 96.935 800 800 0,82 0 -- -- -- -- -- 0 0 --

20X9 - Capacitação Profissional da Aeronáutica Possui alertas; Não possui pendências;

Aluno capacitado - unidade 12.537.411 18.931.224 0 18.915.443 11.546.670 11.478.659 60,99 16.410 16.410 16.135 161,21 0,00 98,32 98,32 0 0 0

0001 - Nacional - 31/12/21 12.537.411 18.931.224 0 18.915.443 11.546.670 11.478.659 60,99 16.410 16.410 16.135 161,21 0,00 98,32 98,32 0 0 0

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Sim  Portaria COMAER nº 358/GC3, de 17 mar. 2020, publicada na edição n° 44 do Boletim do Comando da Aeronáutica, de 17 mar. 2020
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?
   - Sim
Qual fator orçamentário mais influenciou o alcance da meta no período?
   - Prazo de aprovação da LOA ou do crédito adicional no Congresso.
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
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 8216/03/2021 Por:Emitido em: ED CARLOS CHAVES SANTOS Página 17 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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

Programa: 6012 - Defesa 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

   - Sim
Quais fatores contratuais mais influenciaram o alcance da meta no período?
   - (2) Licitação deserta ou fracassada, empresa irregular, liberação de atas de registros de preços, decisão judicial etc.
   - (1) Agilização do processo de aquisição, antecipação de demandas ou dos procedimentos para novos editais.
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?
   - (3) Coordenação, acompanhamento e controle da execução.
   - (2) Sistemas de informação ou infraestrutura tecnológica.
   - (1) Fornecimento de produtos, equipamentos ou serviços.
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?
   - A meta é não cumulativa, portanto foi definida em função da média do período.
   - O reprogramado físico do PO da regra de ouro (ROxx) foi calculado considerando-se a proporcionalidade em relação ao financeiro.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Meta varia em função do número de alunos capacitados.
Análise Adicional
A pandemia da COVID-19 alterou significativamente o planejamento das Organizações, que precisaram se adaptar à circunstância atual. Como medida de enfrentamento, alguns cursos sofreram suspensão ou alteração de sua modalidade, com ênfase no ensino à distância (EAD), em detrimento de aulas presenciais. Por outro lado, os módulos ou
cursos inicialmente planejados na modalidade EAD permaneceram sem alterações significativas. Nesse sentido, embora tenha sido observada considerável limitação de estrutura de TI para as atividades EAD, algumas Organizações contornaram tal óbice e prosseguiram com os cursos, como a EPCAR e a EEAR, por exemplo. Basicamente os
recursos são aplicados para a aquisição de material de expediente, tecnologia da informação, mobiliário e condicionadores de ar, bem como para a contratação de serviço de conservação e limpeza, manutenção predial e cursos ministrados por instituições privadas, tudo visando ao aprimoramento do ensino e à continuidade da qualidade dos cursos
dentro do COMAER. A expectativa para o Exercício 2021 é a continuidade das atividades de ensino, contornando os desafios oriundos da pandemia da COVID-19, com ênfase no ensino à distância. Caso as dificuldades citadas anteriormente persistam, poderá gerar como consequência a redução do número de militares/servidores civis capacitados
ou o atraso na formação, impactando as atividades de interesse da Aeronáutica.

0000 - Capacitação Profissional da
Aeronáutica - Despesas Diversas 800.000 2.323.352 2.323.313 1.236.839 1.197.417 53,24 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: 52000 - Ministério da Defesa
Unidade Orçamentária: 52111 - Comando da Aeronáutica

Programa: 6012 - Defesa 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

0001 - Ensino Preparatório para Formação de
Oficiais - Aluno capacitado - 31/12/21 1.922.795 1.894.069 0 1.893.809 767.697 767.697 40,53 430 430 494 283,44 0,00 115 115 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?
   - Sim
Qual fator orçamentário mais influenciou o alcance da meta no período?
   - Dotação projetada no PLOA ou aprovada na LOA.
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) Outros - descrever (até 200 caracteres).  Serviços contratados estão em confecção e execução.
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.
   - (2) Sistemas de informação ou infraestrutura tecnológica.
   - (3) Fornecimento de produtos, equipamentos ou serviços.
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'.
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Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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

Programa: 6012 - Defesa 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?
   - Erro na projeção ou na reprogramação da meta física; meta superestimada ou subestimada.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Meta varia em função do número de alunos capacitados (os que concluíram com êxito cada ano letivo).

0002 - Formação e Especialização de Cabos e
Soldados - Aluno capacitado - 31/12/21 577.717 566.102 0 542.892 318.974 317.697 56,35 6.000 6.000 3.427 101,37 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).   Possíveis impactos que a calamidade pública decretada no país, em função da COVID-19, provocou em alguns contratos administrativos
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?
   - Sim
Quais fatores de gestão de processos e recursos mais influenciaram o alcance da meta no período?
   - (1) Fornecimento de produtos, equipamentos ou serviços.
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?

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: 6012 - Defesa 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

   - Erro na projeção ou na reprogramação da meta física; meta superestimada ou subestimada.

0003 - Formação, Aperfeiçoamento e
Especialização de Oficiais e Civis - Aluno
capacitado - 31/12/21

5.916.428 5.512.865 0 5.485.409 2.916.366 2.893.246 52,90 4.500 4.500 4.612 193,74 0,00 102 102 0 0 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Sim  Portaria COMAER nº 358/GC3, de 17 mar. 2020, publicada na edição n° 44 do Boletim do Comando da Aeronáutica, de 17 mar. 2020
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?
   - Sim
Qual fator orçamentário mais influenciou o alcance da meta no período?
   - Prazo de aprovação da LOA ou do crédito adicional no Congresso.
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?
   - (2) Licitação deserta ou fracassada, empresa irregular, liberação de atas de registros de preços, decisão judicial etc.
   - (1) Agilização do processo de aquisição, antecipação de demandas ou dos procedimentos para novos editais.
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?

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: 6012 - Defesa 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

   - (3) Coordenação, acompanhamento e controle da execução.
   - (2) Sistemas de informação ou infraestrutura tecnológica.
   - (1) Fornecimento de produtos, equipamentos ou serviços.
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).  Meta varia em função do número de alunos capacitados.

0004 - Cursos de Altos Estudos e de Política e
Estratégia - Aluno capacitado - 31/12/21 950.250 1.231.411 0 1.231.379 1.020.688 1.020.688 82,89 350 383 363 125,13 0,00 104 95 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 pandemia de COVID-19 obrigou a adaptação dos cursos da ECEMAR para a modalidade de ensino a distância (EAD). Tal tarefa foi executada em tempo hábil, de forma a não gerar solução de continuidade.
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

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: 6012 - Defesa 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

Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - A meta é não cumulativa, portanto foi definida em função da média do período.
   - O reprogramado físico do PO da regra de ouro (ROxx) foi calculado considerando-se a proporcionalidade em relação ao financeiro.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  A meta foi alterada devido à projeção inicial ter abordado apenas os alunos em atividades presenciais. Ocorreram, simultaneamente àquelas, atividades a distância para as turmas do biênio 2020-2021.

0005 - Formação, Aperfeiçoamento e
Especialização de Sargentos e Civis - Aluno
capacitado - 31/12/21

2.131.389 2.088.538 0 2.087.635 1.244.367 1.240.175 59,58 4.000 6.274 6.275 263,30 0,00 157 100 0 0 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Sim  Portaria COMAER nº 358/GC3, de 17 mar. 2020, publicada na edição n° 44 do Boletim do Comando da Aeronáutica, de 17 mar. 2020
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 suspensão de cursos presenciais devido às medidas de enfretamento ao COVID-19, impactou na capacitação de alunos em determinados cursos.
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Sim
Qual fator orçamentário mais influenciou o alcance da meta no período?
   - Dotação projetada no PLOA ou aprovada na LOA.
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?
   - Sim
Quais fatores de gestão de processos e recursos mais influenciaram o alcance da meta no período?
   - (3) Sistemas de informação ou infraestrutura tecnológica.

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: 6012 - Defesa 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

   - (2) Questões logísticas ou de infraestrutura física.
   - (1) Fornecimento de produtos, equipamentos ou serviços.
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?
   - Erro na projeção ou na reprogramação da meta física; meta superestimada ou subestimada.

0006 - Capacitação de Recursos Humanos em
Ciência e Tecnologia - Profissional
capacitado - 31/12/21

35.376 34.937 0 34.619 1.272 1.272 3,64 30 30 0 -- -- 0 0 0 0 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Sim  Portaria COMAER nº 358/GC3, de 17 de março de 2020 e Portaria DCTA nº 14/DNO, de 20 de março de 2020
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).  Foi feito um planejamento de cursos de capacitação. Porém, devido às restrições impostas à sociedade pela Pandemia da COVID-19, não foi possível alcançar a meta física.
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) Situação da contratação: em andamento, suspensa, cancelada, em revisão, acordo judicial, contrato emergencial.
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Sim

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: 6012 - Defesa 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

Quais fatores de gestão de processos e recursos mais influenciaram o alcance da meta no período?
   - (2) Coordenação, acompanhamento e controle da execução.
   - (1) Fornecimento de produtos, equipamentos ou serviços.
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 varia em função do número de militares e servidores civis capacitados.

0007 - Capacitação de Especialistas do Setor
Aeroespacial - Servidor treinado - 31/12/21 203.456 200.714 0 238.919 185.704 185.704 92,52 100 100 9 9,73 0,00 9 9 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 custeio de despesas com dois servidores no exterior, além da variação cambial, inviabilizou o curso de Labview. E o distanciamento social inviabilizou os cursos presenciais, que ocorrerão em 2021.
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) Licitação deserta ou fracassada, empresa irregular, liberação de atas de registros de preços, decisão judicial etc.
   - (2) Outros - descrever (até 200 caracteres).  A licitação para contratação do curso "Planejamento e contratação de bens e serviços de TIC" foi fracassada, pois as empresas não tinham os requisitos solicitados. Inviabilizou 12 capacitações.
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
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Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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

Programa: 6012 - Defesa 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?
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  A meta foi baseada em R$ 2.000,00 por aluno. Mas o gasto médio individual em 2020 foi de R$ 3.224,41, o que reduziu a capacidade de treinamento no ano.

RO01 - Ensino Preparatório para Formação de
Oficiais - Regra de Ouro - Aluno capacitado -
31/12/21

0 1.031.025 0 1.031.024 817.720 817.720 79,31 0 430 494 -- 0,00 -- 115 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?
   - Sim
Qual fator orçamentário mais influenciou o alcance da meta no período?
   - Dotação projetada no PLOA ou aprovada na LOA.
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?
   - Sim
Quais fatores de gestão de processos e recursos mais influenciaram o alcance da meta 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: 6012 - Defesa 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

   - (1) Coordenação, acompanhamento e controle da execução.
   - (2) Sistemas de informação ou infraestrutura tecnológica.
   - (3) Fornecimento de produtos, equipamentos ou serviços.
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?
   - Erro na projeção ou na reprogramação da meta física; meta superestimada ou subestimada.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Meta varia em função do número de alunos capacitados (os que concluíram com êxito cada ano letivo).

RO02 - Formação e Especialização de Cabos
e Soldados - Regra de Ouro - Aluno
capacitado - 31/12/21

0 246.010 0 245.956 110.143 110.143 44,77 0 1.800 1.000 -- 0,00 -- 56 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).   Possíveis impactos que a calamidade pública decretada no país, em função da COVID-19, provocou em alguns contratos administrativos
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?
   - Sim

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: 6012 - Defesa 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

Quais fatores de gestão de processos e recursos mais influenciaram o alcance da meta no período?
   - (1) Fornecimento de produtos, equipamentos ou serviços.
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?
   - Erro na projeção ou na reprogramação da meta física; meta superestimada ou subestimada.

RO03 - Formação, Aperfeiçoamento e
Especialização de Oficiais e Civis - Regra de
Ouro - Aluno capacitado - 31/12/21

0 2.271.003 0 2.269.359 2.101.030 2.101.030 92,52 0 4.500 4.612 -- 0,00 -- 102 0 0 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Sim  Portaria COMAER nº 358/GC3, de 17 mar. 2020, publicada na edição n° 44 do Boletim do Comando da Aeronáutica, de 17 mar. 2020
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?
   - Sim
Qual fator orçamentário mais influenciou o alcance da meta no período?
   - Prazo de aprovação da LOA ou do crédito adicional no Congresso.
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?
   - (2) Licitação deserta ou fracassada, empresa irregular, liberação de atas de registros de preços, decisão judicial etc.

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
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Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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

Programa: 6012 - Defesa 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

   - (1) Agilização do processo de aquisição, antecipação de demandas ou dos procedimentos para novos editais.
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?
   - (3) Coordenação, acompanhamento e controle da execução.
   - (2) Sistemas de informação ou infraestrutura tecnológica.
   - (1) Fornecimento de produtos, equipamentos ou serviços.
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).  Meta varia em função do número de alunos capacitados.

RO04 - Cursos de Altos Estudos e de Política
e Estratégia - Regra de Ouro - Aluno
capacitado - 31/12/21

0 487.245 0 487.245 487.245 487.245 100,00 0 148 148 -- 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.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  A pandemia de COVID-19 obrigou a adaptação dos cursos da ECEMAR para a modalidade de ensino a distância (EAD). Tal tarefa foi executada em tempo hábil, de forma a não gerar solução de continuidade.
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'.
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Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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

Programa: 6012 - Defesa 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
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?
   - A meta é não cumulativa, portanto foi definida em função da média do período.
   - O reprogramado físico do PO da regra de ouro (ROxx) foi calculado considerando-se a proporcionalidade em relação ao financeiro.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  a meta foi alterada devido à projeção inicial ter abordado apenas os alunos em atividades presenciais. Ocorreram, simultaneamente àquelas, atividades a distância para as turmas do biênio 2020-2021.

RO05 - Formação, Aperfeiçoamento e
Especialização de Sargentos e Civis - Regra
de Ouro - Aluno capacitado - 31/12/21

0 907.616 0 907.547 338.625 338.625 37,31 0 5.754 5.754 -- 0,00 -- 100 0 0 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Sim  Portaria DIRAP nº 32/3SM de 20 de março de 2020, uma vez que suspendeu o processo seletivo para militares temporários, devido às medidas de enfretamento ao COVID-19.
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 suspensão de cursos presenciais devido às medidas de enfretamento ao COVID-19, impactou na capacitação de alunos em determinados cursos.
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Sim
Qual fator orçamentário mais influenciou o alcance da meta no período?
   - Dotação projetada no PLOA ou aprovada na LOA.
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'.
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Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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

Programa: 6012 - Defesa 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
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?
   - (2) Sistemas de informação ou infraestrutura tecnológica.
   - (1) Fornecimento de produtos, equipamentos ou serviços.
   - (3) Outros - descrever (até 200 caracteres).  Justificativa para a liquidação no período está abaixo da metade da dotação: pois a maior parte dos empenhos referem-se a contratos continuados, mas isso não influenciou no alcance da meta física.
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).  Impossibilidade de definir com exatidão a meta física alcançada uma vez que a capacitação dos alunos é custeada pelo orçamento da PO 005 e RO 005, concomitantemente.

RO06 - Capacitação de Recursos Humanos
em Ciência e Tecnologia - Regra de Ouro -
Profissional capacitado - 31/12/21

0 20.884 0 20.884 0 0 0,00 0 30 0 -- -- -- 0 0 0 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Sim  Portaria COMAER nº 358/GC3, de 17 de março de 2020 e Portaria DCTA nº 14/DNO, de 20 de março de 2020
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).  Foi feito um planejamento de cursos de capacitação. Porém, devido às restrições impostas à sociedade pela Pandemia da COVID-19, não foi possível alcançar a meta física.
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'.
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Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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

Programa: 6012 - Defesa 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

   - Sim
Quais fatores contratuais mais influenciaram o alcance da meta no período?
   - (1) Situação da contratação: em andamento, suspensa, cancelada, em revisão, acordo judicial, contrato emergencial.
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?
   - (2) Coordenação, acompanhamento e controle da execução.
   - (1) Fornecimento de produtos, equipamentos ou serviços.
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 varia em função do número de militares e servidores civis capacitados.

RO07 - Capacitação de Especialistas do Setor
Aeroespacial - Regra de Ouro - Servidor
treinado - 31/12/21

0 115.453 0 115.453 0 0 0,00 0 100 0 -- -- -- 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).  O custeio de despesas com dois servidores no exterior, inviabilizou o curso de Labview. E o distanciamento social inviabilizou os cursos presenciais, que ocorrerão em 2021.
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Sim

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: 6012 - Defesa 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

Qual fator orçamentário mais influenciou o alcance da meta no período?
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Esta Regra de Ouro contribuiu para o avanço físico das etapas planejadas no PO.
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) Licitação deserta ou fracassada, empresa irregular, liberação de atas de registros de preços, decisão judicial etc.
   - (2) Outros - descrever (até 200 caracteres).  A licitação para contratação do curso "Planejamento e contratação de bens e serviços de TIC" foi fracassada, pois as empresas não tinham os requisitos solicitados. Inviabilizou 12 capacitações.
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 foi baseada em R$ 2.000,00 por aluno. Mas o gasto médio individual em 2020 foi de R$ 3.224,41, o que reduziu a capacidade de treinamento no ano.

20XB - Pesquisa e Desenvolvimento no Setor Aeroespacial Não possui alertas; Não possui pendências;

Projeto apoiado - unidade 250.000 250.000 0 250.000 0 0 0,00 1 1 0 -- -- 0,00 0,00 0 0 0

0001 - Nacional - 31/12/21 250.000 250.000 0 250.000 0 0 0,00 1 1 0 -- -- 0,00 0,00 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.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Os ensaios previstos não foram realizados, pois dependiam do recebimento das 02(duas) máquinas adquiridas, com previsão para o inicio de 2021.

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: 6012 - Defesa 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 influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Sim
Qual fator orçamentário mais influenciou o alcance da meta no período?
   - Emendas com impedimento de ordem técnica ou valor bloqueado.
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 meta física foi definida adequadamente.
Análise Adicional
Os recursos foram destinados para a aquisição de 02 (duas) máquinas para ensaios por partículas magnéticas, de 3000 e de 4000 amperes, para uso em detecção de descontinuidades em peças recém-fabricadas e em peças instaladas em aeronaves, que são retiradas para manutenção, possibilitando que sejam ensaiadas e que sejam detectadas
falhas antes de provocarem uma ruptura, que venha causar a queda da aeronave, de acordo com a Norma ASTM e 1444 STANDARD PRACTICE FOR MAGNETIC PARTICLE TESTING.
O processo de compra foi concluído, o recurso foi empenhado, e o recebimento das máquinas está previsto para o início de 2021.

0000 - Pesquisa e Desenvolvimento no Setor
Aeroespacial 250.000 250.000 250.000 0 0 0,00 0 -- -- -- -- -- 0 0 --

212O - Movimentação de Militares Não possui alertas; Não possui pendências;

Militar atendido - unidade 172.482.900 199.681.526 0 181.674.041 178.546.961 147.983.340 89,42 15.337 15.337 16.154 117,79 0,00 105,33 105,33 0 0 0

0001 - Nacional - 31/12/21 172.482.900 199.681.526 0 181.674.041 178.546.961 147.983.340 89,42 15.337 15.337 16.154 117,79 0,00 105,33 105,33 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: 6012 - Defesa 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?
   - Erro na projeção ou na reprogramação da meta física; meta superestimada ou subestimada.
Análise Adicional

Informações sobre regionalização Liquidado Realizado
Nacional BRUNO SUCCI SILVA 04/01/21 16:58

Comentário:
16.154178.546.960,56

Total 178.546.960,56 16.154
0000 - Movimentação de Militares 172.482.900 199.681.526 181.674.041 178.546.961 147.983.340 89,42 0 -- -- -- -- -- 0 0 --

217W - Operação de Sistemas Espaciais de Observação da Terra Possui alertas; Não possui pendências;

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: 6012 - Defesa 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

Imagem de satélite disponibilizada - 3.215.000 4.890.885 0 5.034.232 286.028 286.028 5,85 1.260.000 1.260.000 66.710 90,53 0,00 5,29 5,29 0 0 2.914.025

0001 - Nacional - 31/12/21 3.215.000 4.890.885 0 5.034.232 286.028 286.028 5,85 1.260.000 1.260.000 66.710 90,53 0,00 5,29 5,29 0 0 2.914.025

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?
   - Sim
Quais fatores de gestão de processos e recursos mais influenciaram o alcance da meta no período?
   - (1) Realização de ações em parceria com atores externos.
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?
   - Apuração da meta contabilizou os resultados obtidos por meio de ações em parceria com atores externos.
Análise Adicional

Embora já tenha havido o recebimento de aproximadamente 4.200.000 km² de imagens durante o ano de 2020, a meta física REALIZADA de 2020 foi considerada 66.710 Km² por esse recebimento ser referente ao exercício de 2019, tendo essas faturas sido pagas com os recursos inscritos em Restos a Pagar Não Processados.

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: 6012 - Defesa 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

Além disso, houve solicitação de imagens pelo CENSIPAM para acompanhamento do desmatamento na Amazônia. Como ressarcimento, ele enviou Us$ 822.925,30 ( Oitocentos e vinte e dois mil, novecentos e vinte e cinco dólares e trinta centavos) para serem empenhados no Lote 5. As faturas de 2020 referentes à produção de imagens para o uso
do CENSIPAM foram liquidadas e pagas com esse recurso e equivalem a 1.200.000  km² de imagens das 4.200.000 km² recebidas durante o ano de 2020.
Os recursos empenhados de 2020 foram empregados no lote 5 e no aditivo do Lote 1.

0000 - Operação de Sistemas Espaciais de
Observação da Terra - Despesas Diversas 3.215.000 3.166.968 3.362.057 286.028 286.028 9,03 0 -- -- -- -- -- 0 0 --

RO00 - Operação de Sistemas Espaciais de
Observação da Terra - Regra de Ouro -
Imagem de satélite disponibilizada

0 1.723.917 1.672.175 0 0 0,00 0 -- -- -- -- -- 0 0 --

219D - Adequação de Organizações Militares Possui alertas; Não possui pendências;

Organização militar adequada - unidade 106.285.147 112.872.927 0 112.836.179 27.035.920 26.518.023 23,95 80 80 133 705,80 0,00 170,64 170,64 0 0 0

0001 - Nacional - 31/12/21 105.381.147 112.212.930 0 112.190.056 27.035.920 26.518.023 24,09 76 76 130 709,96 0,00 171,05 171,05 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?
   - Sim
Qual fator orçamentário mais influenciou o alcance da meta no período?
   - Remanejamento de dotações orçamentárias.
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'.
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Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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

Programa: 6012 - Defesa 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

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).  As respostas acima não são plenamente adequadas para abordar a mensuração da meta física estabelecida na Ação 219D. Não podemos considerar que a meta foi subestimada, pois foram recebidos recursos sup
Análise Adicional
O planejamento, referente à aplicação dos recursos, baseou-se no desdobramento das prioridades, estabelecidas na Diretriz de Planejamento Institucional, subordinadas ao plano estratégico da Força Aérea Brasileira, em linha com o MD, tendo como foco, principalmente, o recebimento das aeronaves KC-390 e F-39. O acompanhamento das
execuções e as quantificações dos serviços de adequação das instalações é realizado por meio de relatórios enviados trimestralmente pelas Unidades, que permitem à Administração realizar gestões para a utilização eficiente e eficaz dos recursos. Como metodologia de cálculo foi considerada a alocação de crédito para cada projeto como uma
unidade para computo da meta. Dessa forma, ao final do exercício, 130 instalações militares receberam recursos. O expressivo resultado obtido em relação à meta estabelecida se deve ao planejamento estabelecido no Plano Plurianual de Obras do Comando da Aeronáutica. Este Plano aborda todas as fases do empreendimento, compreendendo,
dentre outras, a elaboração do projeto e a realização do certame licitatório. Por isso o COMAER pôde aplicar não só a dotação aprovada de maneira eficaz, como também os reforços de dotação recebidos ao longo do exercício. Por fim, apesar da desaceleração no andamento de alguns empreendimentos, decorrente da pandemia de COVID – 19, o
COMAER foi exitoso ao intensificar as ações, com o objetivo de recuperar o tempo perdido, não somente cumprindo, mas principalmente superando a meta estabelecida.

0000 - Adequação de Organizações Militares -
Despesas Diversas 22.093.147 22.384.171 22.383.198 923.760 695.664 4,13 0 -- -- -- -- -- 0 0 --

0001 - Programa de Eficiência Energética
COMAER - Instalação militar modernizada -
31/12/21

5.000.000 0 0 0 0 0 100 5 0 -- -- 0 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.

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: 6012 - Defesa 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 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?
   - 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).  O recurso do PO 0001 foi totalmente remanejado para a Ação 2000.

0003 - Infraestrutura na área de Comando e
Assessoramento - Instalação militar
adequada - 31/12/21

78.288.000 84.312.224 0 84.290.323 26.093.895 25.804.094 30,95 75 0 98 422,20 -- 131 -- 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: 6012 - Defesa 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?
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Os recursos do PO correspondem a 75,13% da dotação da 219D. Esses recursos contribuíram para a adequação de 130 Instalações militares, conforme relatado na avaliação de desempenho da Ação 219D..

RO03 - Infraestrutura na área de Comando e
Assessoramento - Regra de Ouro - Instalação
militar adequada - 31/12/21

0 5.516.535 0 5.516.535 18.265 18.265 0,33 0 0 6 -- -- -- -- 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?
   - Sim

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: 6012 - Defesa 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

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).  Os recursos do PO correspondem a 4,91% da dotação da 219D, contribuindo no atingimento da meta da Ação como um todo: Adequação de 130 Instalações Militares.

0031 - No Estado de Minas Gerais - 31/12/21 264.000 264.000 0 250.193 0 0 0,00 1 1 1 -- -- 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?

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: 6012 - Defesa 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

   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Não houve óbices na definição e mensuração da meta física deste localizador.

Análise Adicional
O montante previsto em LOA, R$ 264.000,00, relativo à emenda individual (RP 6) da Deputada Margarida Salomão, condicionado à aplicação exclusiva no Estado de Minas Gerais, na Escola Preparatória de Cadetes do Ar.
Foi aplicado R$ 250.192,98 na reforma da estrutura do hospitalar da EPCAR.
Tendo em vista que a homologação do certame se deu somente no final de novembro, não houve tempo hábil para a liquidação do objeto dentro do exercício financeiro.

0000 - Adequação de Organizações Militares -
Despesas Diversas 264.000 264.000 250.193 0 0 0,00 0 -- -- -- -- -- 0 0 --

0035 - No Estado de São Paulo - 31/12/21 300.000 300.000 0 299.933 0 0 0,00 1 1 1 -- -- 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

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: 6012 - Defesa 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

Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Não houve óbices na definição e mensuração da meta física deste localizador.
Análise Adicional
O montante previsto em LOA, R$ 300.000,00, relativo à emenda individual (RP 6) do Deputado General Peternelli, está condicionado à aplicação exclusiva no Estado de São Paulo, nas Unidades subordinadas ao extinto COMAR IV.
O recurso foi descentralizado como segue:
1 - R$ 150.000,00, de grupo 03, no serviço de recuperação da cobertura das Edificações E-004, E-007 e E-011 no COMGAP;
2- R$ 150.000,00, de grupo 03, na reforma geral da Edificação 008, com área total de 3.665,00 m², localizado no Parque de Material Aeronáutico de São Paulo (PAMA-SP).
Tendo em vista que a homologação dos certames se deram somente em meados do segundo semestre, não houve tempo hábil para a liquidação do objeto dentro do exercício financeiro.

0000 - Adequação de Organizações Militares -
Despesas Diversas 300.000 300.000 299.933 0 0 0,00 0 -- -- -- -- -- 0 0 --

0552 - No Município de Alcântara - MA -
31/12/21 100.000 95.997 0 95.997 0 0 0,00 1 1 1 -- -- 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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Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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

Programa: 6012 - Defesa 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?
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Não houve óbices na definição e mensuração da meta física deste localizador.
Análise Adicional
Conforme planejado para o ano de 2019, foi aprovado valor de R$ 100.000,00, por meio da LOA, de 17 de janeiro de 2020. Contudo o Governo Federal, por intermédio da Lei n° 14.005, de 26 de maio de 2020, anulou a dotação orçamentária inicial da Ação em R$ 4.003,00, restando o montante disponível de R$ 95.997,00.
O recurso é proveniente de Emenda de Bancada do Estado do Maranhão, com aplicação exclusiva no Município de |Alcântara.
O recurso foi aplicado integralmente na recuperação emergencial da Cobertura do Hangar do Centro de Lançamento de Alcântara.
Não houve tempo hábil para liquidar o objeto em 2020, ficando o complemento da execução para 2021.

0000 - Adequação de Organizações Militares -
Despesas Diversas 100.000 0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- 0 0 --

EBMA - Emenda de Bancada do Estado do
Maranhão 0 95.997 95.997 0 0 0,00 0 -- -- -- -- -- 0 0 --

7036 - Base Aérea - No Município de Porto
Velho - RO - 31/12/21 240.000 0 0 0 0 0 1 1 0 -- -- 0,00 0,00 0 0 0

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Sim  O recurso, oriundo de Emenda Parlamentar da Deputada Mariana Carvalho, foi remanejado da Ação 219D para a 2000, a pedido da autora, conforme Portaria/Ato/Resolução nº 15.455, publicado em 03/07/2020.
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?
   - Sim

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: 6012 - Defesa 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

Qual fator orçamentário mais influenciou o alcance da meta no período?
   - Remanejamento de dotações orçamentárias.
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).  O recurso, oriundo de Emenda Parlamentar da Deputada Mariana Carvalho, foi remanejado da Ação 219D para a 2000, a pedido da autora, conforme Portaria/Ato/Resolução nº 15.455, publicado em 03/07/2020
Análise Adicional

0000 - Adequação de Organizações Militares -
Despesas Diversas 240.000 0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- 0 0 --

21BT - Proteção, Fiscalização e Combate a Ilícitos na Amazônia Legal e sua Região Fronteiriça Não possui alertas; Não possui pendências;

Ação realizada - unidade 0 57.532.800 0 56.601.901 11.207.423 11.207.423 19,48 0 0 1 -- -- -- -- 0 0 0

6000 - Na Amazônia Legal - 31/12/21 0 57.532.800 0 56.601.901 11.207.423 11.207.423 19,48 0 0 1 -- -- -- -- 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: 6012 - Defesa 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

   - Análise e elaboração de projetos.
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).  Por se tratar de execução de contratos cujo os objetos são de alta complexidade, a mensuração da meta física se dará com a entrega de sistemas radar na região amzônica.
Análise Adicional
O produto da intervenção da ação 21BT (recursos recuperados pela Operação Lava Jato para emprego em ações em prol da Amazônia Legal) está dividido em dois contratos da CISCEA, a saber: contrato 018/CISCEA-CABE/2019 e o contrato 350/CAE-CISCEA/2019.
O contrato 018/CISCEA-CABE/2019 tem o objetivo de fornecer e instalar estações remotas de Datalink (DLRS) fixas e transportáveis Datalink para o GCC e estações fixas Datalink, para o CINDACTA  I e IV. As principais atividades realizadas foram levantamentos em campo nos sítios e CINDACTA, pois esses receberão as estações modernizadas e
os Sistemas de Controle e de Gerenciamento.
Sendo assim, no ano de 2020, as entregas efetivas foram a realização dos levantamentos em campo, entrega e aprovação dos Relatórios de Levantamento em Campo, Projetos de Instalação e do documento de Revisão Preliminar do Projeto (PDR - Preliminary Design Review).
Com relação ao Contrato 350/CAE-CISCEA/2019, que tem o objetivo de fornecer e implantar o  Sistema Radar LP23SST-NG/RSM970S, suas principais atividades realizadas, no ano de 2020, foram a realização do levantamento em campo para a escolha de local para a implantação do sistema radar e
a elaboração do relatório de levantamento em campo. Nesse contexto, encontra-se em andamento o processo de escolha de sítio para a implantação do sistema radar.

0000 - Proteção, Fiscalização e Combate a
Ilícitos na Amazônia Legal e sua Região
Fronteiriça

0 57.532.800 56.601.901 11.207.423 11.207.423 19,48 0 -- -- -- -- -- 0 0 --

2868 - Combustíveis e Lubrificantes de Aviação Possui alertas; Não possui pendências;

Combustível adquirido - metro cúbico 180.582.554 272.697.580 0 274.075.923 231.728.146 231.728.146 84,98 57.473 57.473 48.838 100,00 0,00 84,98 84,98 0 0 0

0001 - Nacional - 31/12/21 180.582.554 272.697.580 0 274.075.923 231.728.146 231.728.146 84,98 57.473 57.473 48.838 100,00 0,00 84,98 84,98 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: 52000 - Ministério da Defesa
Unidade Orçamentária: 52111 - Comando da Aeronáutica

Programa: 6012 - Defesa 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

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 fator que mais impactou o alcance da meta foi a variação cambial, que fez com que a Aeronáutica diminuísse a quantidade de horas voadas no exterior.
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 metodologia de cálculo considerada foi a relação entre a meta estabelecida para a execução física e o valor liquidado, sendo que valor médio do m³ em 2020 foi de R$ 4.744,79
Análise Adicional
Foi cumprido o esforço aéreo de 114.036 horas. Esse esforço aéreo corresponde às horas voadas pelas aeronaves que, além das missões operacionais da FAB, efetuaram as seguintes missões indenizáveis: Operações CALHA NORTE, GOTA, ÁGATA, REGRESSO, ACOLHIDA, VERDE BRASIL, missões em prol do sistema penitenciário, no
emprego conjunto ou combinado das Forças Armadas, no fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, nas Operações de GLO, além do apoio no enfrentamento da emergência de saúde pública. Além disso, os recursos recebidos em forma de destaques serviram para apoiar as atividades de Inteligência e as missões de traslado de
órgãos em todo território nacional, em cumprimento ao Decreto presidencial nº 8.783/2016. Na área dos lubrificantes de aviação, foram adquiridos os seguintes óleos: EETO 2389, Aeroshell Turbine Oil 2, Aeroshell Oil W100, ETO 2380, Aeroshell Turbine Oil 560, Aeroshell W120, ETO 2197 e Mobil Pegasus 1 para atender aos diversos tipos de
aeronaves/motores da frota.
Vale ressaltar que a diferença entre o valor empenhado e a dotação atual ocorre por causa da variação cambial dos combustíveis e lubrificantes que são adquiridos na CABW, em dólares.
O fator que contribuiu para garantir o cumprimento das missões do COMAER e de outros Órgãos do Governo Federal, no período em questão, foi recebimento de recursos da ação 20XV e de Destaques. Além disso, os RAP foram de fundamental importância para custear os abastecimentos ocorridos no final de 2019.

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: 6012 - Defesa 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

0000 - Combustíveis e Lubrificantes de
Aviação - Despesas Diversas 180.582.554 173.978.015 175.354.426 153.983.511 153.983.511 88,51 0 -- -- -- -- -- 0 0 --

RO00 - Combustíveis e Lubrificantes de
Aviação - Regra de Ouro - Combustível
adquirido

0 98.719.565 98.721.497 77.744.635 77.744.635 78,75 0 -- -- -- -- -- 0 0 --

7U72 - Adequação, Revitalização e Modernização da Frota de Aeronaves AM-X (Projeto A-1M) Não possui alertas; Não possui pendências;

Aeronave modernizada - unidade 50.000.000 59.145.292 0 56.829.680 54.781.455 54.781.455 92,62 1 2 2 215,93 0,00 200,00 100,00 0 0 0

0001 - Nacional - 31/12/21 50.000.000 59.145.292 0 56.829.680 54.781.455 54.781.455 92,62 1 2 2 215,93 0,00 200,00 100,00 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.
   - Medidas de racionalização ou redução de gastos e de custos.
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?

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: 6012 - Defesa 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?
   - Projeto plurianual, com desembolso vinculado à execução das etapas previstas no cronograma físico-financeiro.
Análise Adicional
O principal objetivo dos contratos sob a ação orçamentária 7U72 é a entrega para o COMAER de aeronaves A-1 modernizadas (A-1M), sendo este o produto considerado.
Para a presente Ação foi considerado como Meta alcançada a quantidade de aeronaves modernizadas efetivamente entregues para a FAB.
Apesar das restrições orçamentárias, problemas relativos à entrega de itens sob a responsabilidade do COMAER, como motores e peças não modernizadas, atrasaram a produção das aeronaves e sua consequente entrega.
Os problemas relativos à falta de orçamento para adimplemento das obrigações, falta de peças para entrega para apoio ao processo de modernização, atrasos na produção referente a pandemia mundial de saúde COVID-19, afetaram consideravelmente o cenário culminando com a determinação para redução do objeto contratual, conforme
deliberação do Alto-Comando na 638° Reunião, decidindo-se pela redução de 03 aeronaves do escopo do Projeto AM-X, totalizando assim a modernização de 11 aeronaves.
No ano de 2020 foram recebidas 2 aeronaves modernizadas

0000 - Adequação, Revitalização e
Modernização da Frota de Aeronaves AM-X
(Projeto A-1M)

50.000.000 59.145.292 56.829.680 54.781.455 54.781.455 92,62 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: 52000 - Ministério da Defesa
Unidade Orçamentária: 52911 - Fundo Aeronáutico

Programa: 6012 - Defesa 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

2048 - Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico Possui alertas; Não possui pendências;

Aeronave disponibilizada - unidade 553.641.948 579.275.666 0 588.956.503 340.508.950 337.871.548 58,78 260 260 199 130,21 0,00 76,54 76,54 0 0 0

0001 - Nacional - 31/12/21 553.641.948 579.275.666 0 588.956.503 340.508.950 337.871.548 58,78 260 260 199 130,21 0,00 76,54 76,54 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?
   - Sim
Qual fator orçamentário mais influenciou o alcance da meta no período?
   - Prazo para liberação do limite de empenho e movimentação ou incerteza quanto à liberação do limite orçamentário ou financeiro.
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.
   - (2) Situação da contratação: em andamento, suspensa, cancelada, em revisão, acordo judicial, contrato emergencial.
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?
   - (2) Fornecimento de produtos, equipamentos ou serviços.

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: 52911 - Fundo Aeronáutico

Programa: 6012 - Defesa 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

   - (1) Envio ou recebimento de recursos do exterior.
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Sim
Numa escala de 1 a 5, quanto a ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta?
   - 2
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.
   - A meta é não cumulativa, portanto foi definida em função da média do período.
Análise Adicional
O cálculo das aeronaves disponibilizadas é obtido pela média de aeronaves disponíveis ao final de cada mês, conforme registrado no SILOMS. A disponibilidade média mensal foi de 199 aeronaves (76,5% da meta). Esta quantidade não é acumulativa ao longo do ano. Ela flutua devido à rotatividade das aeronaves em inspeção, sendo influenciada
por manutenções programadas e eventos intempestivos.

Para manter a frota operacional, devem ser considerados custos fixos e indiretos. Deste modo, a relação entre a meta física e o recurso disponibilizado não é linear. Sabendo que a frota da FAB é composta por cerca de 30 modelos, é necessário considerar a diferença nos custos de hora de voo e manutenção, além do emprego operacional de cada
um, a fim de aplicar os recursos de forma otimizada.

Haja vista a análise supracitada, verifica-se que não há relação direta entre a execução física e a financeira. Isso também ocorre devido ao ciclo de aquisição dos materiais demandar um longo tempo entre a compra e o recebimento final para a aplicação na aeronave, incluindo o tempo dispendido nas oficinas e nas inspeções. Ademais, o ciclo varia
de acordo com o tipo de material, o modelo de aeronave e o fornecedor escolhido.

Os processos custeados pela Ação são, em sua maioria, plurianuais devido às necessidades da frota e modelo de negócios das empresas do setor, cuja entrega de objetos e serviços pode ser prolongado por meses ou anos, especialmente quando envolver processos realizados no Exterior.
0000 - Manutenção e Suprimento de Material
Aeronáutico - Despesas Diversas 553.641.948 563.477.387 573.722.884 332.581.534 329.944.132 59,02 0 -- -- -- -- -- 0 0 --

RO00 - Manutenção e Suprimento de Material
Aeronáutico - Regra de Ouro - Aeronave
disponibilizada

0 15.798.279 15.233.619 7.927.416 7.927.416 50,18 0 -- -- -- -- -- 0 0 --

20SA - Manutenção e Adequação dos Sistemas Militares da Aeronáutica Não possui alertas; Não possui pendências;

Sistema disponibilizado - unidade 20.895.000 20.160.863 0 19.878.118 13.339.355 13.320.247 66,16 8 10 6 113,35 0,00 75,00 60,00 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: 52000 - Ministério da Defesa
Unidade Orçamentária: 52911 - Fundo Aeronáutico

Programa: 6012 - Defesa 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

0001 - Nacional - 31/12/21 20.895.000 20.160.863 0 19.878.118 13.339.355 13.320.247 66,16 8 10 6 113,35 0,00 75,00 60,00 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.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  O índice de liquidação ficou abaixo do esperado em função do valor passado em Restos a Pagar de 2019 para 2020; da necessidade de realização de câmbio para pagamentos de etapas contratuais na CABW.
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Sim
Qual fator orçamentário mais influenciou o alcance da meta no período?
   - Empenho com liquidação por meio de inscrição em restos a pagar.
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) Outros - descrever (até 200 caracteres).  Elaboração TA CTR 071/CAE-DTI/2019 – ATECH p/ cumprimento da 5ª etapa do CTR – trein.  presencial op. assistida no COMAE, COMPREP e ALAS, devido à restrições impostas pela pandemia da COVID-19.
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) Fornecimento de produtos, equipamentos ou serviços.
   - (2) Envio ou recebimento de recursos do exterior.
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Sim

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: 52911 - Fundo Aeronáutico

Programa: 6012 - Defesa 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

Numa escala de 1 a 5, quanto a ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta?
   - 5
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Apuração da meta contabilizou a execução com recursos de RAP.
   - Projeto recente, sem tempo hábil para a primeira medição.
   - Projeto plurianual, com desembolso vinculado à execução das etapas previstas no cronograma físico-financeiro.
Análise Adicional

0000 - Manutenção e Adequação dos
Sistemas Militares da Aeronáutica 20.895.000 20.160.863 19.878.118 13.339.355 13.320.247 66,16 0 -- -- -- -- -- 0 0 --

20XB - Pesquisa e Desenvolvimento no Setor Aeroespacial Possui alertas; Não possui pendências;

Projeto apoiado - unidade 8.411.220 10.384.021 0 10.350.314 3.716.528 2.883.861 35,79 1 3 2 558,80 0,00 200,00 66,67 0 0 1

0001 - Nacional - 31/12/21 8.411.220 10.384.021 0 10.350.314 3.716.528 2.883.861 35,79 1 3 2 558,80 0,00 200,00 66,67 0 0 1

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).  Dificuldade das empresas no atendimento de pedidos e entregas, decorrentes de medidas restritivas causadas pela pandemia, assim como remanejamentos de pessoal impostos pelas medidas sanitárias.
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'.
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Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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

Programa: 6012 - Defesa 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

   - Sim
Quais fatores contratuais mais influenciaram o alcance da meta no período?
   - (1) Licitação deserta ou fracassada, empresa irregular, liberação de atas de registros de preços, decisão judicial etc.
   - (2) Alterações no cronograma ou nos custos, aditivo contratual, reajuste nos valores, variação cambial.
   - (3) Situação da contratação: em andamento, suspensa, cancelada, em revisão, acordo judicial, contrato emergencial.
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.
Análise Adicional
Melhorias na infraestrutura de apoio à P&D e manutenção das atividades de proteção Radiológica e Seg. do Trabalho. Duas importantes pesquisas foram realizadas área de Meteorologia Aeroespacial. Projetos: 1)PROPHIPER:realizações no Convênio PROVOO/Op Cruzeiro, como construção de ensaios dinâmicos de qualificação de subsistemas do
DT 14-X S, dentre outros e, no âmbito da pesquisa e desenvolvimento, avanços na pesquisa aplicada de combustão supersônica com vistas à produção de empuxo pelo hipersônico aspirado (2ºvoo), refinamento de técnicas computacionais por meio da análise comparativa de dados experimentais e na disponibilização para cálculo de coeficientes
aerodinâmicos e trajetórias de veículos lançadores, além da adaptação inédita do túnel de choque T1 para estudos de combustão supersônica. 2)PASIL: primeiro experimento de coleta de fotoíons de disprósio. 3)TERRA: aquisições de materiais, renovações de software e equip. para o desenvolvimento e realização das atividades previstas no plano
de trabalho do projeto.
A ausência de relação direta entre a execução física e a financeira se deveu ao fato de a meta física ter sido cumprida em parte bem próximo do final do exercício, o que fez com que a execução financeira somente vá ocorrer no ano seguinte, tão logo seja autorizada.
Quanto aos  RAP, houve liquidação no 1º sem.
Sobre a regra de ouro, como não é possível lançar nº fracionário, adotou-se o mesmo realizado físico p/ a PO e p/ a RO, sendo, 87% e 13%, respectivamente.

0003 - Pesquisa e Desenvolvimento da
Meteorologia Aeroespacial - Pesquisa
realizada - 31/12/21

193.030 159.415 0 152.327 10.901 10.901 6,84 4 4 2 731,20 0,00 50 50 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?

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

 8216/03/2021 Por:Emitido em: ED CARLOS CHAVES SANTOS Página 54 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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

Programa: 6012 - Defesa 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
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  As pesquisas planejadas para o Exercício não foram realizadas integralmente, pois dependiam do recebimento de radiômetros, que estão previstos para março de 2021.
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) Licitação deserta ou fracassada, empresa irregular, liberação de atas de registros de preços, decisão judicial etc.
   - (2) Alterações no cronograma ou nos custos, aditivo contratual, reajuste nos valores, variação cambial.
   - (3) Situação da contratação: em andamento, suspensa, cancelada, em revisão, acordo judicial, contrato emergencial.
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?
   - Sim
Numa escala de 1 a 5, quanto a ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta?
   - 3
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.

0005 - Desenvolvimento de Projetos de
Sistemas Bélicos e Associados - Etapa
concluída - 31/12/21

6.218.190 5.641.099 0 5.633.714 2.649.416 1.830.809 46,97 1 1 1 212,92 0,00 100 100 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'.



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
52000 - Ministério da Defesa

 8216/03/2021 Por:Emitido em: ED CARLOS CHAVES SANTOS Página 55 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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

Programa: 6012 - Defesa 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

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.
   - Medidas de racionalização ou redução de gastos e de custos.
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.

0006 - Pesquisa e Desenvolvimento
Tecnológico Aeroespacial no Departamento
de Ciência e Tecnologia Aeroespacial -
Pesquisa apoiada - 31/12/21

2.000.000 3.309.862 0 3.290.799 645.914 643.357 19,51 1 1 1 512,43 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?

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

 8216/03/2021 Por:Emitido em: ED CARLOS CHAVES SANTOS Página 56 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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

Programa: 6012 - Defesa 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
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Os processos foram concluídos no final do exercício e a entrega dos materiais ocorrerá no início de 2021.
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) Licitação deserta ou fracassada, empresa irregular, liberação de atas de registros de preços, decisão judicial etc.
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 definida adequadamente.

RO03 - Pesquisa e Desenvolvimento da
Meteorologia Aeroespacial - Regra de Ouro -
Pesquisa realizada - 31/12/21

0 0 0 0 0 0 0 0 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'.



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
52000 - Ministério da Defesa

 8216/03/2021 Por:Emitido em: ED CARLOS CHAVES SANTOS Página 57 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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

Programa: 6012 - Defesa 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

   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Não houve meta física definida para a RO.
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).  Não houve meta física definida para a RO.

RO05 - Desenvolvimento de Projetos de
Sistemas Bélicos e Associados - Regra de
Ouro - Etapa concluída - 31/12/21

0 1.237.944 0 1.237.773 410.296 398.794 33,14 0 0 1 -- -- -- -- 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 meta física definida para a RO.
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
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 8216/03/2021 Por:Emitido em: ED CARLOS CHAVES SANTOS Página 58 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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

Programa: 6012 - Defesa 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
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).  Não houve meta física definida para a RO.

RO06 - Pesquisa e Desenvolvimento
Tecnológico Aeroespacial no Departamento
de Ciência e Tecnologia Aeroespacial - Regra
de Ouro - Pesquisa apoiada - 31/12/21

0 35.701 0 35.701 0 0 0,00 0 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).  Não houve meta física definida para a RO.
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
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 8216/03/2021 Por:Emitido em: ED CARLOS CHAVES SANTOS Página 59 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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

Programa: 6012 - Defesa 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?
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Não houve meta física definida para a RO.

20XV - Operação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB Possui alertas; Não possui pendências;

Sistema mantido - unidade 1.836.588.664 1.836.588.664 0 1.842.442.354 1.453.508.734 1.450.396.170 79,14 1 1 1 126,36 0,00 100,00 100,00 0 0 0

0001 - Nacional - 31/12/21 1.836.588.664 1.836.588.664 0 1.842.442.354 1.453.508.734 1.450.396.170 79,14 1 1 1 126,36 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

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: 52911 - Fundo Aeronáutico

Programa: 6012 - Defesa 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

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 definição e a mensuração da meta física foram adequadas para o período.
Análise Adicional
A Ação 20XV e seus Planos Orçamentários têm por objetivo a manutenção da operacionalidade do Sistema de Controle do Espeço Aéreo, missão atribuída ao departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA).
Os resultados alcançados pela aplicação dos recursos atribuídos à Ação 20 XV estão diretamente refletidos nos Serviços prestados pelo DECEA e sua importante contribuição para o Transporte Aéreo de nosso País.
Em 2020, os recursos orçamentários alocados foram aplicados com eficácia nos projetos e atividades de manutenção e desenvolvimento de sistemas do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, previstos no Plano Setorial.
Todavia, o Plano Orçamentário (PO) para Gestão de Rede de Comunicações Integrada do Comando da Aeronáutica (GRCIC) – PO 001, não atingiu seu objetivo, em razão da necessidade de suspensão do certame (relacionado com a Parceria Público-Privada), publicada no DOU nº 94, seção 3, em 19 de maio de 2020, devido às consequências
econômicas decorrentes da pandemia da COVID-19 e, também, visando dar cumprimento ao art. 10, § 2º, da Lei nº 11.079/2004 (atualização dos estudos), para adequações no edital e seus anexos, em função das alterações econômicas e técnicas do período decorrido do último estudo de 2017 a 2020. Assim, não houve movimentação neste PO e
os recursos foram transferidos para o PO 002, visando atender às demandas adicionais relacionadas com o COVID-19.
Informações sobre regionalização Liquidado Realizado
Região Sudeste Sabrina Bizarrias Pereira de Sousa 08/01/21 19:45

Comentário:
1589.129.213,89

Exterior Sabrina Bizarrias Pereira de Sousa 08/01/21 19:48
Comentário:

1704.333.552,67

Região Centro-Oeste Sabrina Bizarrias Pereira de Sousa 08/01/21 19:49
Comentário:

168.429.651,53

Região Sul Sabrina Bizarrias Pereira de Sousa 08/01/21 19:49
Comentário:

126.881.632,09

Região Nordeste Sabrina Bizarrias Pereira de Sousa 08/01/21 19:50
Comentário:

135.612.098,42

Região Norte Sabrina Bizarrias Pereira de Sousa 11/01/21 14:31
Comentário:

129.122.585,87

Total 1.453.508.734,47 6

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: 52911 - Fundo Aeronáutico

Programa: 6012 - Defesa 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

0001 - Gestão da Rede de Comunicações
Integradas do Comando da Aeronáutica –
COMAER (GRCIC) - Sistema mantido -
31/12/21

11.000.000 0 0 0 0 0 1 0 0 -- -- 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?
   - Sim
Quais fatores contratuais mais influenciaram o alcance da meta no período?
   - (1) Outros - descrever (até 200 caracteres).  Devido às consequências econômicas decorrentes da pandemia da COVID-19, houve a necessidade de nova suspensão do certame.
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).  Devido às consequências econômicas decorrentes da pandemia da COVID-19, houve a necessidade de nova suspensão do certame.

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: 52911 - Fundo Aeronáutico

Programa: 6012 - Defesa 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

0002 - Operação e Manutenção de
Equipamentos e Sistemas do Controle do
Espaço Aéreo Brasileiro - Sistema mantido -
31/12/21

1.375.588.664 1.391.599.050 0 1.395.288.620 1.067.024.989 1.064.310.091 76,68 1 1 1 130,42 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).  A definição e mensuração da meta física foram adequados para o período em questão.

0003 - Desenvolvimento e Modernização do
Sistema de Controle do Espaço Aéreo
Brasileiro - SISCEAB - Sistema desenvolvido -
31/12/21

450.000.000 444.989.614 0 447.153.734 386.483.746 386.086.080 86,85 13 13 13 115,14 0,00 100 100 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: 52000 - Ministério da Defesa
Unidade Orçamentária: 52911 - Fundo Aeronáutico

Programa: 6012 - Defesa 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

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).  A definição e mensuração da meta física foram adequados para o período.

21A0 - Aprestamento das Forças Possui alertas; Não possui pendências;

Organização militar aprestada - unidade 75.388.064 101.159.333 0 100.220.223 46.935.581 40.623.854 46,40 322 322 212 141,90 0,00 65,84 65,84 0 0 0

0001 - Nacional - 31/12/21 75.388.064 101.159.333 0 100.220.223 46.935.581 40.623.854 46,40 322 322 212 141,90 0,00 65,84 65,84 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?

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: 52911 - Fundo Aeronáutico

Programa: 6012 - Defesa 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
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?
   - Sim
Qual fator orçamentário mais influenciou o alcance da meta no período?
   - Dotação projetada no PLOA ou aprovada na LOA.
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).  É impraticável estabelecer um produto único para a Ação que comporta PO tão distintos. Cada PO possui metas distintas, métricas específicas e resultados sem relação direta. Solução: desmembrar a Ação.
Análise Adicional
Foram remanejados R$ 130.000,00 do PO 0012 para PO 0003, R$ 9.170.000,00 do PO 0012 para PO 0004, e do PO 0012 para o PO 0007 – R$ 500.000,00. PO 0005 - Empenho integral da dotação do PO, porém a liquidação ocorrerá somente em 2021. Diante da dificuldade do fornecedor em efetivar a entrega, o lote foi recebido parceladamente,
ficando a liquidação condicionada a entrega total de 311 kits individuais e 601 kits coletivos. Como paliativo, em paralelo ao recebimento parcelado dos materiais, foram utilizados os kits da reserva de contingência, visando ao suprimento da demanda das unidades.

0001 - Campo de Provas e Estandes de Tiro
de Aviação - Unidade mantida - 31/12/21 138.696 135.463 0 135.360 54.442 54.442 40,19 5 0 3 149,29 -- 60 -- 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: 52911 - Fundo Aeronáutico

Programa: 6012 - Defesa 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.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Não houve
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?
   - Sim
Numa escala de 1 a 5, quanto a ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta?
   - 5
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 apuração da meta física foi feita com base no montante de recursos, específico do PO recebido, onde foi feita uma regra de três simples, para determinação da meta física realizada.

0002 - Material Contra Incêndio - Organização
militar mantida - 31/12/21 7.000.000 3.142.646 0 3.142.037 1.542.979 1.542.979 49,10 23 23 15 132,83 0,00 65 65 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

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: 52911 - Fundo Aeronáutico

Programa: 6012 - Defesa 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

Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Análise e elaboração de projetos.
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?
   - (2) Licitação deserta ou fracassada, empresa irregular, liberação de atas de registros de preços, decisão judicial etc.
   - (1) Agilização do processo de aquisição, antecipação de demandas ou dos procedimentos para novos editais.
   - (3) Situação da contratação: em andamento, suspensa, cancelada, em revisão, acordo judicial, contrato emergencial.
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?
   - Erro na projeção ou na reprogramação da meta física; meta superestimada ou subestimada.

0003 - Simuladores - Simulador mantido -
31/12/21 7.708.088 7.705.409 0 7.652.683 2.466.474 2.466.474 32,01 13 18 15 360,47 0,00 115 83 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: 52911 - Fundo Aeronáutico

Programa: 6012 - Defesa 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?
   - Sim
Qual fator orçamentário mais influenciou o alcance da meta no período?
   - Dotação projetada no PLOA ou aprovada na LOA.
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) Situação da contratação: em andamento, suspensa, cancelada, em revisão, acordo judicial, contrato emergencial.
   - (2) Outros - descrever (até 200 caracteres).  A alta do dólar consumiu mais recursos do que o inicialmente previsto para o exercício.
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) Fornecimento de produtos, equipamentos ou serviços.
   - (2) Envio ou recebimento de recursos do exterior.
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Sim
Numa escala de 1 a 5, quanto a ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta?
   - 4
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Projeto plurianual, com desembolso vinculado à execução das etapas previstas no cronograma físico-financeiro.
   - O reprogramado físico do PO da regra de ouro (ROxx) foi calculado considerando-se a proporcionalidade em relação ao financeiro.

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: 52911 - Fundo Aeronáutico

Programa: 6012 - Defesa 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

   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  O índice de liquidação ficou abaixo do esperado em função das situações acima descritas.

0004 - Material Bélico - Material
disponibilizado - 31/12/21 22.500.000 55.824.462 0 55.424.416 30.930.022 24.630.022 55,41 21 324 186 1.598,59 0,00 886 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.
   - 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?
   - 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).  O cálculo para a definição da meta física consta de uma regra de três direta, uma vez que o montante recebido foi próximo de 60% do necessário para suportar adequadamente as Organizações Militares.

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: 52911 - Fundo Aeronáutico

Programa: 6012 - Defesa 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

0005 - Material de Saúde - Organização militar
mantida - 31/12/21 190.000 188.312 0 188.249 0 0 0,00 1 24 12 -- -- 1.200 50 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.
   - Medidas de racionalização ou redução de gastos e de custos.
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Sim
Qual fator orçamentário mais influenciou o alcance da meta no período?
   - Dotação projetada no PLOA ou aprovada na LOA.
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?
   - (2) Agilização do processo de aquisição, antecipação de demandas ou dos procedimentos para novos editais.
   - (1) Alterações no cronograma ou nos custos, aditivo contratual, reajuste nos valores, variação cambial.
   - (3) Outros - descrever (até 200 caracteres).  A contratada encontrou dificuldade na obtençaõ de itens por causa da pandemia, desta forma as notas fiscais foram enviadas para liquidação após o prazo máximo para execução no exercício de 2020.
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?

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: 52911 - Fundo Aeronáutico

Programa: 6012 - Defesa 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

   - Erro na projeção ou na reprogramação da meta física; meta superestimada ou subestimada.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Houve erro na reprogramação da meta. Meta ideal: fornecer kits de saúde para 47 Esquadrões Aéreos. Com a dotação do exercício foi possível atender 12 Esquadrões.

0006 - Transporte Logístico de Superfície -
Carga transportada - 31/12/21 281.200 278.701 0 278.701 182.206 174.646 65,38 404 242 180 68,15 0,00 45 74 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.
   - Medidas de gestão de riscos e garantia de continuidade e dos serviços essenciais.
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?
   - O reprogramado físico do PO da regra de ouro (ROxx) foi calculado considerando-se a proporcionalidade em relação ao financeiro.

0007 - Material de Intendência - Organização
militar mantida - 31/12/21 1.070.080 1.547.803 0 1.547.387 25.425 25.425 1,64 451 318 6 80,99 0,00 1 2 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'.
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Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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

Programa: 6012 - Defesa 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
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 pandemia provocou redução drástica do ritmo de produção das contratadas. A alta da inflação, refletida nos preços dos insumos, dificultou o cumprimento de preços e prazos pelas empresas.
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?
   - (2) Licitação deserta ou fracassada, empresa irregular, liberação de atas de registros de preços, decisão judicial etc.
   - (1) Alterações no cronograma ou nos custos, aditivo contratual, reajuste nos valores, variação cambial.
   - (3) Outros - descrever (até 200 caracteres).  A elevação do dólar e o aumento nos preços, em especial algodão e aço, provocaram desequilíbrio nos contratos e ARP, ocasionando anulação de contratos ou pedidos de prorrogação nos prazos de entrega.
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?
   - (3) Fornecimento de produtos, equipamentos ou serviços.
   - (1) Influências externas: mercado, demanda, salários, características dos usuários ou beneficiários.
   - (2) Processo de produção, processo decisório ou documentação.
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?

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: 52911 - Fundo Aeronáutico

Programa: 6012 - Defesa 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.
   - O reprogramado físico do PO da regra de ouro (ROxx) foi calculado considerando-se a proporcionalidade em relação ao financeiro.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  O valor total da LOA foi empenhado, porém a liquidação foi prejudicada pelos fatores acima destacados.

0008 - Fardamento Reembolsável aos
Militares da Aeronáutica - Militar atendido -
31/12/21

5.500.000 5.485.864 0 5.495.431 81.911 81.911 1,49 35.000 35.000 523 100,08 0,00 1 1 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 pandemia provocou redução no ritmo de produção das contratadas e  a alta inflação, refletida nos preços dos insumos, resultou em dificuldades para o cumprimento de preços e prazos pelas empresas.
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?
   - (2) Licitação deserta ou fracassada, empresa irregular, liberação de atas de registros de preços, decisão judicial etc.
   - (1) Alterações no cronograma ou nos custos, aditivo contratual, reajuste nos valores, variação cambial.
   - (3) Outros - descrever (até 200 caracteres).  Aumento nos preços das commodities, em especial algodão, aço e dólar, que ocasionaram desequilíbrio nos contratos e ARP, gerando pedidos de anulação de contratos ou prorrogação dos prazos de entrega.
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?

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: 52911 - Fundo Aeronáutico

Programa: 6012 - Defesa 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

   - (3) Fornecimento de produtos, equipamentos ou serviços.
   - (1) Influências externas: mercado, demanda, salários, características dos usuários ou beneficiários.
   - (2) Processo de produção, processo decisório ou documentação.
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 valor total da LOA foi empenhado, porém a liquidação foi prejudicada pelos fatores acima destacados.

0009 - Suporte ao Desenvolvimento Industrial
- Serviço prestado - 31/12/21 1.500.000 1.462.908 0 1.431.620 512.014 512.014 35,00 1.333 606 374 80,16 0,00 28 62 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).  Medidas de gestão de riscos e garantia de continuidade e dos serviços essenciais, em virtude das restrições impostas pela Pandemia da COVID-19.
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'.
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Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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

Programa: 6012 - Defesa 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

   - Sim
Numa escala de 1 a 5, quanto a ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta?
   - 2
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Erro na projeção ou na reprogramação da meta física; meta superestimada ou subestimada.
   - A meta é não cumulativa, portanto foi definida em função da média do período.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Para fins de mensuração do produto deste PO, considerou-se o quantitativo de serviços efetivamente realizados em anos anteriores e as despesas necessárias para tal, tanto diretas quanto indiretas.

000B - Material para Atividades de Campanha
e Segurança - Material adquirido - 31/12/21 0 1.538.724 0 1.538.709 0 0 0,00 0 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?
   - Sim
Qual fator orçamentário mais influenciou o alcance da meta no período?
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Apesar do planejamento das necessidades ter sido feito, o recurso foi recebido somente no final do Exercício.
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

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: 52911 - Fundo Aeronáutico

Programa: 6012 - Defesa 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

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?
   - Apuração da meta contabilizou a execução com recursos de RAP.
   - Apuração da meta contabilizou os resultados obtidos por meio de ações em parceria com atores externos.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  O recurso foi recebido no final do Exercício e não foi estabelecido metas pelo Ministério da Economia, não havendo como reprogramar, devido a data de recebimento do crédito ter sido posterior a julho.

0012 - Instrução e Treinamento Técnico-
Operacional da Aeronáutica - Militar
adestrado - 31/12/21

29.500.000 19.414.243 0 18.937.511 8.121.656 8.117.489 41,83 7.000 7.000 6.160 210,36 0,00 88 88 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 atingimento da meta física foi severamente afetado pelos efeitos da pandemia da COVID-19. . Além disso, fatores externos, como a alta do dólar, prejudicou no total cumprimento dos eventos aprovados.
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Sim
Qual fator orçamentário mais influenciou o alcance da meta no período?
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  A demora nos empenhos e liquidações foram os principais fatores que influenciaram negativamente no processo orçamentário. Houve bastante desgaste por parte da 1SC no sentido de cobrar as UGR.
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?
   - Sim

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: 52911 - Fundo Aeronáutico

Programa: 6012 - Defesa 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

Quais fatores de gestão de processos e recursos mais influenciaram o alcance da meta no período?
   - (1) Coordenação, acompanhamento e controle da execução.
   - (2) Influências externas: mercado, demanda, salários, características dos usuários ou beneficiários.
   - (3) Outros - descrever (até 200 caracteres).  O acompanhamento da execução orçamentária, física e financeira foi difícil, pois, diferente do que ocorre com o PLAMTAX, do qual a 1SC é a responsável direta, os demais PI dependem de outras UGR.
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?
   - O realizado físico do RAP foi calculado considerando-se a proporcionalidade em relação à execução financeira.

RO01 - Campo de Provas e Estandes de Tiro
de Aviação - Regra de Ouro - Unidade
mantida - 31/12/21

0 49.548 0 49.548 16.758 16.758 33,82 0 5 3 -- 0,00 -- 60 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
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

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: 52911 - Fundo Aeronáutico

Programa: 6012 - Defesa 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

A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Sim
Numa escala de 1 a 5, quanto a ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta?
   - 4
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 apuração da meta física foi feita com base no montante de recursos, específico do PO recebido, onde foi feita uma regra de três simples, para determinação da meta física realizada.

RO03 - Simuladores - Regra de Ouro -
Simulador mantido - 31/12/21 0 939.681 0 939.173 7.847 7.847 0,84 0 3 1 -- 0,00 -- 33 0 0 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Sim  Lei 14.008, de 02 de junho de 2020
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).  Em função da desaceleração das atividades de instrução e manutenção, decorrentes da pandemia de COVID-2019, os créditos relacionados com iniciativas beneficiadas foram empenhados, mas não liquidados.
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Sim
Qual fator orçamentário mais influenciou o alcance da meta no período?
   - Remanejamento de dotações orçamentárias.
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?
   - Sim

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: 52911 - Fundo Aeronáutico

Programa: 6012 - Defesa 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

Quais fatores de gestão de processos e recursos mais influenciaram o alcance da meta no período?
   - (1) Fornecimento de produtos, equipamentos ou serviços.
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Sim
Numa escala de 1 a 5, quanto a ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta?
   - 4
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Projeto plurianual, com desembolso vinculado à execução das etapas previstas no cronograma físico-financeiro.

RO04 - Material Bélico - Regra de Ouro -
Material disponibilizado - 31/12/21 0 2.819.049 0 2.833.060 2.833.060 2.833.060 100,50 0 39 39 -- 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.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  O recurso complementou o valor do contrato do Python-4. Com esse recurso foram atendidas todas as OM que utilizam o referido míssil.
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Sim
Qual fator orçamentário mais influenciou o alcance da meta no período?
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  O valor complementou o crédito necessário para atendimento das etapas contratuais de recebimento do míssil Python-4.
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
52000 - Ministério da Defesa

 8216/03/2021 Por:Emitido em: ED CARLOS CHAVES SANTOS Página 79 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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

Programa: 6012 - Defesa 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

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).  Houve um atendimento de 100% das OM que utilizam o míssil Python-4.

RO06 - Transporte Logístico de Superfície -
Regra de Ouro - Carga transportada - 31/12/21 0 187.168 0 187.078 160.786 160.786 85,90 0 162 115 -- 0,00 -- 71 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.
   - Medidas de racionalização ou redução de gastos e de custos.
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

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: 52911 - Fundo Aeronáutico

Programa: 6012 - Defesa 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

Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - O reprogramado físico do PO da regra de ouro (ROxx) foi calculado considerando-se a proporcionalidade em relação ao financeiro.

RO07 - Material de Intendência - Regra de
Ouro - Organização militar mantida - 31/12/21 0 439.352 0 439.260 0 0 0,00 0 133 0 -- -- -- 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 pandemia provocou redução drástica do ritmo de produção das contratadas e alta inflação, refletida nos preços dos insumos,ocasionando dificuldades para cumprimento de preços e prazos pelas empresas.
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?
   - (2) Licitação deserta ou fracassada, empresa irregular, liberação de atas de registros de preços, decisão judicial etc.
   - (1) Alterações no cronograma ou nos custos, aditivo contratual, reajuste nos valores, variação cambial.
   - (3) Outros - descrever (até 200 caracteres).  Aumento nos preços das commodities, em especial algodão, aço e dólar, que ocasionaram desequilíbrio nos contratos e ARP, gerando pedidos de anulação de contratos ou prorrogação dos prazos de entrega
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?
   - (3) Fornecimento de produtos, equipamentos ou serviços.
   - (1) Influências externas: mercado, demanda, salários, características dos usuários ou beneficiários.

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: 52911 - Fundo Aeronáutico

Programa: 6012 - Defesa 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

   - (2) Processo de produção, processo decisório ou documentação.
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.
   - O reprogramado físico do PO da regra de ouro (ROxx) foi calculado considerando-se a proporcionalidade em relação ao financeiro.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  O valor total da LOA foi empenhado e a liquidação ocorrerá após o recebimento.

2913 - Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos Não possui alertas; Não possui pendências;

Atividade de prevenção realizada - unidade 5.000.000 5.000.000 0 4.979.722 2.173.610 2.109.005 43,47 122 122 122 230,03 0,00 100,00 100,00 0 0 0

0001 - Nacional - 31/12/21 5.000.000 5.000.000 0 4.979.722 2.173.610 2.109.005 43,47 122 122 122 230,03 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.
   - Análise e elaboração de projetos.
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

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: 52911 - Fundo Aeronáutico

Programa: 6012 - Defesa 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

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?
   - Erro na projeção ou na reprogramação da meta física; meta superestimada ou subestimada.
   - Apuração da meta contabilizou os resultados obtidos por meio de ações em parceria com atores externos.
Análise Adicional
Os recursos da Ação 2913 destinam-se à realização de atividades de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, bem como à manutenção de todo o sistema voltado à investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos (SIPAER), com vistas a garantir a segurança de voo no espaço aéreo sob jurisdição do Brasil.
No período considerado, foram concluídos 122 Relatórios Finais de investigação, conforme previsto para o ano. Importante esclarecer que, em razão da pandemia, algumas despesas que constavam do planejamento anterior foram repriorizadas e executadas ao final do exercício financeiro, não havendo tempo hábil, portanto, para a entrega do
material/serviço e a devida liquidação da despesa, o que explicaria o baixo percentual de execução orçamentária. Sobre o alcance da meta física, a despeito da baixa execução orçamentária, há que se considerar que os estoques e outros recursos patrimoniais que fazem parte do processo produtivo foram consumidos sem a necessária
recomposição, o que só deve acontecer no início do próximo ano.
Em relação aos RAPNP, é importante esclarecer que a meta física programada para o ano anterior foi plenamente atingida, e que os valores liquidados a título de RAP correspondem à reposição dos estoques e à manutenção e reparo dos ativos que contribuíram para o alcance da meta daquele ano.

0000 - Investigação e Prevenção de Acidentes
Aeronáuticos 5.000.000 5.000.000 4.979.722 2.173.610 2.109.005 43,47 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'.


