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Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
52000 - Ministério da Defesa

 5214/03/2022 Por:Emitido em: Maria Geane Honorato Perroni 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) Possui alertas; Não possui pendências;

Aeronave desenvolvida - percentual de 326.000.000 86.000.000 - 86.000.000 31.527.094 31.527.094 36,66 1 - 0 -- -- 0,00 0,00 21.587.404 74.680.349 0

0001 - Nacional - 31/12/22 326.000.000 86.000.000 - 86.000.000 31.527.094 31.527.094 36,66 1 - 0 -- -- 0,00 0,00 21.587.404 74.680.349 0

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Não
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).  Questões de ordem técnica.
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
O desenvolvimento da aeronave KC-390 tinha encerramento previsto para 2021. Porém, a certificação final da aeronave não foi atingida nos parâmetros previstos pelo órgão certificador (IFI), o que acarretou baixa liquidação e não atingimento da meta física prevista. Para mitigar maior inexecução orçamentária e tendo em vista as necessidades
gerenciais na Ação 14XJ, parte dos recursos (R$ 240.000.000,00) foram remanejados para aquela ação, pela Lei nº. 14.241, de 19 de novembro de 2021. Desta forma, houve a necessidade de se efetuar novos termos aditivos para a finalização dos contratos em 2022. O RAP foi utilizado para pagamento de etapas contratuais pendentes.

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 - Desenvolvimento de Cargueiro Tático
Militar de 10 a 20 Toneladas (Projeto KC-X) 326.000.000 86.000.000 - 86.000.000 31.527.094 31.527.094 36,66 0 - -- -- -- -- -- 21.587.404 74.680.349 --

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

Aeronave adquirida - percentual de execução 1.431.023.370 1.315.465.258 - 1.454.525.961 1.439.137.961 1.437.953.284 109,40 10 - 5 45,70 72,06 50,00 100,00 14.481.861 14.583.084 0

0001 - Nacional - 31/12/22 1.431.023.370 1.315.465.258 - 1.454.525.961 1.439.137.961 1.437.953.284 109,40 10 - 5 45,70 72,06 50,00 100,00 14.481.861 14.583.084 0

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Não
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) Alterações no cronograma, nos custos ou nos preços, aditivo ou renovação contratual, reequilíbrio econômico, 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?

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.
   - Projeto plurianual, com desembolso vinculado à execução das etapas previstas no cronograma físico-financeiro.
Análise Adicional
Com relação à execução física dos Restos a Pagar, considerando que a unidade de medida é percentual da execução física, o valor do avanço físico vinculado aos restos a pagar foi inferior a 1%, por isso informa-se no campo realizado o valor 0. O Valor empenhado é maior que a dotação atual tendo em vista que os recursos foram enviados para o
exterior e sofreram variação cambial. O alcance da meta física foi influenciado negativamente, considerando que a dotação da PLOA, e consequentemente da LOA, foi muito inferior às necessidades gerenciais previstas nos cronogramas físico-financeiros dos contratos, que afetará o ritmo de entrega das aeronaves no futuro.

0000 - Aquisição de Aeronaves de Caça e
Sistemas Afins - Projeto FX-2 1.431.023.370 1.315.465.258 - 1.454.525.961 1.439.137.961 1.437.953.284 109,40 0 - -- -- -- -- -- 14.481.861 14.583.084 --

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

Aeronave adquirida - unidade 193.348.323 433.348.323 - 443.062.120 350.694.005 350.694.005 80,93 2 - 0 -- -- 0,00 0,00 16.272.032 21.688.931 0

0001 - Nacional - 31/12/22 193.348.323 433.348.323 - 443.062.120 350.694.005 350.694.005 80,93 2 - 0 -- -- 0,00 0,00 16.272.032 21.688.931 0

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Não
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?

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?
   - Apuração da meta contabilizou a execução com recursos de RAP.
   - Projeto plurianual, com desembolso vinculado à execução das etapas previstas no cronograma físico-financeiro.
Análise Adicional
A LOA 2021 aprovada não permitiu receber, até o final de dezembro, nenhuma das 2 aeronaves previstas no contrato atual. Foi feita a transferência de R$ 240.000.000,00 da ação 123B para 14XJ, conforme autorizado pela Lei 14.241, de 19 de novembro de 2021, permitindo dar continuidade ao pagamento de etapas contratuais atrasadas. Porém,
isso não foi o suficiente para cumprir todas as obrigações contratuais. Desta forma, novos termos aditivos estão em curso para ajustes contratuais. Quanto à utilização do RAP, este foi utilizado para pagar as etapas contratuais em atraso, juntamente com a LOA 2021. O valor empenhado é maior que a dotação atual tendo em vista que parte dos
recursos foram enviados para o exterior e sofreram variação cambial.  O alcance da meta física foi influenciado negativamente, considerando que a dotação da PLOA, e consequentemente da LOA, foi muito inferior às necessidades gerenciais previstas nos cronogramas físico-financeiros dos contratos, o que afetará o ritmo de entrega das aeronaves
no futuro.

0000 - Aquisição de Cargueiro Tático Militar
de 10 a 20 Toneladas - Projeto KC-390 193.348.323 433.348.323 - 443.062.120 350.694.005 350.694.005 80,93 0 - -- -- -- -- -- 16.272.032 21.688.931 --

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

Programa implantado - percentual 1.630.000 1.630.000 - 1.623.496 0 0 0,00 2 - 0 -- -- 0,00 0,00 909.779 1.214.130 2

0001 - Nacional - 31/12/22 1.630.000 1.630.000 - 1.623.496 0 0 0,00 2 - 0 -- -- 0,00 0,00 909.779 1.214.130 2

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Sim
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Houve a necessidade de substituição do objeto da Emenda Parlamentar durante o processo, a fim de que os créditos fossem destinados para cumprir outro escopo de projeto.
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?

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).  Houve atraso na aprovação da LOA. Além disso, o Centro de Lançamento de Alcântara precisou substituir o objeto da Emenda Parlamentar. Isso acarretou atraso no empenho e consequentemente na liquidação.
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 realizado físico do RAP foi calculado considerando-se a proporcionalidade em relação à execução financeira.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Os RAP Não Processados inscritos para o ano de 2021 representavam 1,5 do total de 2 da meta física prevista. Durante o período vigente de acompanhamento, a meta física foi alcançada.
Análise Adicional
Com o crédito recebido em 2021, foram realizadas algumas aquisições. Entretanto, elas ainda não foram recebidas pelo Centro de Lançamento de Alcântara (CLA). O valor foi empenhado nos seguintes objetos: Aquisição e Instalação de Grupo Gerador para o Centro de Processamento de Dados no valor de R$ 437.900,00 e Equipamentos
Eletroeletrônicos para o sistema de Trajetória e Sincronização da Telemetria no valor de R$ 1.192.100,00. Totalizando R$ 1.185.596,00 (um milhão cento e oitenta e cinco mil quinhentos e noventa e seis reais).
Com Aquisição e Instalação de Grupo Gerador para o Centro de Processamento de Dados, o sistema existente deverá ser modernizado por uma nova solução que permita um maior detalhamento das informações em tempo real, de maneira local através de acesso remoto.
Com Aquisição dos Equipamentos Eletroeletrônicos para o sistema de Trajetória e Sincronização da Telemetria, equipamentos descritos serem essenciais para a manutenção e operação com redundância dos geradores de códigos das estações do centro de lançamento, responsáveis por estabelecer um tempo único para operação dos
equipamentos existentes nos Radares, Telemedidas e Casamata. E também para operação dos computadores do Sistema de Tratamento de Dados de Localização (STDL), responsável pela aquisição e visualização gráfica dos dados de rastreio, que é de uso essencial para a segurança de voo nos lançamentos de foguetes a partir do CLA. A falta do
material pode deixar inoperante o sistema de sincroniza

0000 - Implantação do Programa Estratégico
de Sistemas Espaciais 1.630.000 1.630.000 - 1.623.496 0 0 0,00 0 - -- -- -- -- -- 909.779 1.214.130 --

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

Aluno capacitado - unidade 3.080.787 3.080.787 - 3.084.905 442.632 374.552 14,37 4.120 - 1.510 255,09 696,02 36,65 100,00 2.007.014 2.376.070 157

0001 - Nacional - 31/12/22 3.080.787 3.080.787 - 3.084.905 442.632 374.552 14,37 4.120 - 1.510 255,09 696,02 36,65 100,00 2.007.014 2.376.070 157

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

Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Sim
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
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.
   - A meta é não cumulativa, portanto foi definida em função da média do período.
   - Não há considerações a fazer sobre o tema.
Análise Adicional
Dentre as principais realizações alcançadas estão: Serviço de Instalação de Piso elevado nas Salas do prédio da Divisão de Ciências Fundamentais (21SOL922), Reforma predial de 6 (seis) banheiros no edifício da ALA Zero e ALA 1 do ITA (21OBR904),  Serviço de demolição da marquise do Prédio do Departamento de Química do ITA, Compra de
notebooks tipo 3/5 e monitores, dentre outras realizações de menor vulto
(2) - (4) A acão 20x8 recebeu majoritariamente recursos oriundos de emendas parlamentares, com destinação a investimentos com o qual os projetos de reformas e manutenção tiveram que se adaptar a natureza dos recursos. Paralelo a esta situação a continuidade do regime de aulas semipresencial obrigou a reavaliação das prioridades de uso
dos recursos , por exemplo na priorização de áreas como limpeza.(5) O ITA possui restrito corpo administrativo e a manutenção do trabalho remoto impactou negativamente no controle, acompanhamento e fiscalização da execução. (6) O ITA possue 05 vagas para oficiais intendentes, destas apenas duas ocupadas, com o qual houve sobrecarga de
trabalhos, gerando falhas e retrabalho administrativo. A Taxa de liquidação baixa (34%) se da pelo empenho tardio de alguns recursos conforme detalhado anteriormente

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

 5214/03/2022 Por:Emitido em: Maria Geane Honorato Perroni Página 7 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

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

2.185.640 2.185.640 - 2.185.588 218.144 150.064 9,98 0 - -- -- -- -- -- 1.120.708 1.195.435 --

0001 - Curso de Pós-Graduação - Aluno
capacitado - 31/12/22 211.303 211.303 - 211.294 71.914 71.914 34,03 800 - 850 312,19 293,83 106 100 138.774 170.634 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Sim
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
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.
   - A meta é não cumulativa, portanto foi definida em função da média do período.
   - Não há considerações a fazer sobre o tema.

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

 5214/03/2022 Por:Emitido em: Maria Geane Honorato Perroni Página 8 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

0002 - Curso de Graduação em Engenharia -
Aluno capacitado - 31/12/22 683.844 683.844 - 688.023 152.574 152.574 22,31 720 - 660 410,85 448,21 92 100 747.532 1.010.001 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Sim
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?
   - 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) Fornecimento de produtos, equipamentos ou serviços.
   - (3) Decisões judiciais, questões trabalhistas ou implantação de trabalho remoto.
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?

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

   - 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.
   - Não há considerações a fazer sobre o tema.

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

Aluno capacitado - unidade 14.520.346 14.520.346 - 14.533.292 5.016.085 4.796.522 34,55 15.180 - 22.481 428,70 177,73 148,10 139,24 5.515.924 5.987.182 0

0001 - Nacional - 31/12/22 14.520.346 14.520.346 - 14.533.292 5.016.085 4.796.522 34,55 15.180 - 22.481 428,70 177,73 148,10 139,24 5.515.924 5.987.182 0

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Sim
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?
   - Demora ou incerteza na liberação dos limites 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.

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

 5214/03/2022 Por:Emitido em: Maria Geane Honorato Perroni Página 10 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

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?
   - 1
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.
   - Ausência de relação direta entre a execução física e a financeira.
   - Apuração da meta contabilizou a execução com recursos de RAP.
Análise Adicional
As liquidações da Ação 20X9 são oriundas de contratações de bens e serviços caracterizados como insumos para o ensino, tais como manutenção de bens imóveis, limpeza e conservação, treinamento de pessoal, soluções de TI, diárias, passagens aéreas, dentre outros. Por tal razão, não há uma relação direta entre as liquidações e o total de
alunos formados.

Embora haja despesas liquidadas de restos a pagar (RAP), o “realizado físico” deve ser mantido como zero, já que as despesas realizadas são relativas às atividades de ensino do Exercício de 2021, cujos quantitativos já estão contabilizados no “realizado no período”.

Em relação ao PO 0003, a variação entre a “meta reprogramada” e a “meta realizada” é resultado da destinação de recursos ao Grupo de Instrução Tática e Especializada (GITE), ocorrido apenas 2º semestre de corrente Exercício, considerando que no 1° semestre havia incerteza se tais recursos seriam de fato disponibilizados.

Em relação ao PO 0005, a variação entre a “meta reprogramada” e a “meta realizada” ocorreu em função da melhoria nas condições apresentadas em relação ao processo de vacinação contra a COVID-19 ao longo do 2º semestre, o que possibilitou ao Instituto de Logística da Aeronáutica (ILA) aumentar consubstancialmente o quantitativo de alunos
formados com a absorção de 12 cursos extras e a conclusão de outros 18 cursos pendentes do ano de 2020, sendo a maior parte realizado na modalidade EAD (o que não eleva os custos de forma significativa).

0000 - Capacitação Profissional da
Aeronáutica - Despesas Diversas 0 0 - 0 0 0 0 - -- -- -- -- -- 1.048.707 1.048.707 --

0001 - Ensino Preparatório para Formação de
Oficiais - Aluno capacitado - 31/12/22 2.577.433 3.134.968 - 3.134.856 395.980 395.980 12,63 188 - 161 678,00 642,91 86 99 1.033.388 1.126.112 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram 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

 5214/03/2022 Por:Emitido em: Maria Geane Honorato Perroni Página 11 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

   - Não
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?
   - 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?
   - 4
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.

0002 - Formação e Especialização de Cabos e
Soldados - Aluno capacitado - 31/12/22 614.597 614.275 - 614.275 323.783 312.988 52,71 6.000 - 6.341 200,50 200,61 106 106 212.705 212.705 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Não
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'.



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

Qual fator orçamentário mais influenciou o alcance da meta no período?
   - Demora ou incerteza na liberação dos limites 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?
   - 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.
   - Apuração da meta contabilizou a execução com recursos de RAP.

0003 - Formação, Aperfeiçoamento e
Especialização de Oficiais e Civis - Aluno
capacitado - 31/12/22

5.644.183 4.741.545 - 4.744.410 1.842.315 1.765.230 38,85 4.500 - 4.744 271,32 74,73 105 122 2.151.133 2.517.815 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Sim
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?

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

 5214/03/2022 Por:Emitido em: Maria Geane Honorato Perroni 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

   - Demora ou incerteza na liberação dos limites 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?
   - Sim
Numa escala de 1 a 5, quanto a ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta?
   - 1
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.
   - Apuração da meta contabilizou a execução com recursos de RAP.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Os recursos destinados ao Grupo de Instrução Tática e Especializada foram disponibilizados apenas no 2º semestre do atual Exercício, o que impactou a reprogramação da meta física no 1° semestre.

0004 - Cursos de Altos Estudos e de Política e
Estratégia - Aluno capacitado - 14/12/21 3.072.326 1.289.793 - 1.289.792 1.254.699 1.123.016 97,28 354 - 312 90,60 102,20 88 99 209.851 209.851 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Não
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'.



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

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.
   - Não há considerações a fazer sobre o tema.

0005 - Formação, Aperfeiçoamento e
Especialização de Sargentos e Civis - Aluno
capacitado - 31/12/22

2.272.146 4.415.807 - 4.421.356 1.072.978 1.072.978 24,30 4.000 - 10.858 1.117,14 310,63 271 147 793.517 802.519 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Não
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?
   - 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?
   - Não há considerações a fazer sobre o tema.

0006 - Capacitação de Recursos Humanos em
Ciência e Tecnologia - Profissional
capacitado - 31/12/22

53.318 46.732 - 46.732 14.335 14.335 30,67 30 - 44 478,14 399,16 147 107 30.498 33.347 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Sim
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?
   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Não
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

 - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA + Créditos) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 - Eficácia (Meta Física Realizada /Meta Física na LOA + Créditos)

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
52000 - Ministério da Defesa

 5214/03/2022 Por:Emitido em: Maria Geane Honorato Perroni Página 16 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

   - 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).  Cursos planejados na modalidade presencial foram alterados para a modalidade EAD, havendo redução no valor total previsto. Os cursos foram iniciados no ano e serão liquidados no início de 2022.

0007 - Capacitação de Especialistas do Setor
Aeroespacial - Servidor treinado - 31/12/22 286.343 277.226 - 281.871 111.994 111.994 40,40 108 - 21 48,13 49,71 19 19 36.125 36.125 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Sim
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Houve uma despesa não programada, necessária à capacitação de um servidor do IAE, que resultou na diminuição da disponibilidade de recursos a serem aplicados em 2021.
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?
   - (1) Outros - descrever (até 200 caracteres).  A realização da Operação Cruzeiro, no CLA, em dezembro de 2021 provocou transferência da capacitação de parte do efetivo do IAE para o início do ano de 2022.
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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52000 - Ministério da Defesa

 5214/03/2022 Por:Emitido em: Maria Geane Honorato Perroni 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

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.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Na Proposta Orçamentária, o gasto médio por aluno foi estimado em R$ 1.766,66, baseado na média de anos anteriores. Mas em 2021 este gasto foi de R$ 3.407,53, reduzindo a meta alcançada.

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

Militar atendido - unidade 172.482.900 172.482.900 - 173.808.611 171.186.065 145.430.954 99,25 15.337 - 15.222 100,00 100,00 99,25 99,25 3.225.481 3.258.904 817

0001 - Nacional - 31/12/22 172.482.900 172.482.900 - 173.808.611 171.186.065 145.430.954 99,25 15.337 - 15.222 100,00 100,00 99,25 99,25 3.225.481 3.258.904 817

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Não
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?
   - 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

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?
   - Ausência de relação direta entre a execução física e a financeira.
Análise Adicional
Quanto à análise orçamentária, executou-se 99,24% (liquidação)para o exercício vigente. Quanto ao valor empenhado, no montante de R$ 173.808.611,29, o mesmo ultrapassa a dotação atual em função dos ajustes cambiais decorrentes das movimentações de crédito para o exterior. Com os créditos recebidos na Ação em comento, o Comando da
Aeronáutica pode executar o seu planejamento de alocação de pessoal, em território nacional e no exterior, atendendo as diversas demandas do seus Órgãos de Direção Geral, Setorial e de Assistência Imediata (Plano de Movimentações ex-offício), além das movimentações decorrentes das formaturas nas diversas Escolas de Formação.
Informações sobre regionalização Liquidado Realizado
Nacional Bruno Succi Silva 03/01/22 09:34

Comentário: Quanto à análise orçamentária, executou-se 99,24% (liquidação)para o exercício vigente. Quanto ao valor empenhado, no montante de R$ 173.808.611,29, o mesmo ultrapassa a dotação atual em função dos ajustes cambiais decorrentes das movimentações de crédito para o exterior.
Com os créditos recebidos na Ação em comento, o Comando da Aeronáutica pode executar o seu planejamento de alocação de pessoal, em território nacional e no exterior, atendendo as diversas demandas do seus Órgãos de Direção Geral, Setorial e de Assistência Imediata (Plano de
Movimentações ex-offício), além das movimentações decorrentes das formaturas nas diversas Escolas de Formação.

15.222171.186.064,62

Total 171.186.064,62 15.222
0000 - Movimentação de Militares 172.482.900 172.482.900 - 173.808.611 171.186.065 145.430.954 99,25 0 - -- -- -- -- -- 3.225.481 3.258.904 --

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

Imagem de satélite disponibilizada - 1.777.300 1.777.300 - 2.011.674 1.434.321 1.434.321 80,70 529.200 - 377.344 88,36 88,36 71,30 71,30 2.909.133 3.287.589 320.054

0001 - Nacional - 31/12/22 1.777.300 1.777.300 - 2.011.674 1.434.321 1.434.321 80,70 529.200 - 377.344 88,36 88,36 71,30 71,30 2.909.133 3.287.589 320.054

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Não
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'.
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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 contratuais mais influenciaram o alcance da meta no período?
   - (1) Outros - descrever (até 200 caracteres).  Devido à variações climáticas, muitas imagens solicitadas não puderam ser recebidas. Existe cláusula contratual estipulando o não recebimento de imagens ópticas com mais de 15% de nebulosidade.
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 realizado físico do RAP foi calculado considerando-se a proporcionalidade em relação à execução financeira.
Análise Adicional

0000 - Operação de Sistemas Espaciais de
Observação da Terra 1.777.300 1.777.300 - 2.011.674 1.434.321 1.434.321 80,70 0 - -- -- -- -- -- 2.909.133 3.287.589 --

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

Organização militar adequada - unidade 2.593.695 6.604.856 - 6.604.845 1.230.625 1.230.625 18,63 105 - 1 52,18 5,59 13,94 13,94 47.348.939 79.173.826 40

0001 - Nacional - 31/12/22 593.695 4.604.856 - 4.604.853 1.230.625 1.230.625 26,72 5 - 1 74,84 8,02 20,00 20,00 47.348.939 79.173.826 40

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Sim
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?

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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 5214/03/2022 Por:Emitido em: Maria Geane Honorato Perroni Página 20 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
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?
   - 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?
   - Apuração da meta contabilizou a execução com recursos de RAP.
   - Projeto plurianual, com desembolso vinculado à execução das etapas previstas no cronograma físico-financeiro.
   - O realizado físico do RAP foi calculado considerando-se a proporcionalidade em relação à execução financeira.
Análise Adicional

0000 - Adequação de Organizações Militares -
Despesas Diversas 100.000 100.000 - 100.000 100.000 100.000 100,00 0 - -- -- -- -- -- 13.001.096 21.457.979 --

0003 - Infraestrutura na área de Comando e
Assessoramento - Instalação militar
adequada - 31/12/22

493.695 4.504.856 - 4.504.853 1.130.625 1.130.625 25,10 4 - 1 99,61 10,92 25 25 34.347.843 57.715.848 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram 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

   - Sim
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?
   - 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?
   - Apuração da meta contabilizou a execução com recursos de RAP.
   - Projeto plurianual, com desembolso vinculado à execução das etapas previstas no cronograma físico-financeiro.
   - O realizado físico do RAP foi calculado considerando-se a proporcionalidade em relação à execução financeira.

0024 - No Estado do Rio Grande do Norte -
31/12/22 2.000.000 2.000.000 - 1.999.992 0 0 0,00 100 - 0 -- -- 0,00 0,00 0 0 0

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - 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

Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Houve alteração do objeto no final do exercício em virtude de fracasso no processo licitatório, não havendo tempo hábil para execução no referido período, transformando o recurso em restos a pagar.
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?
   - Projeto recente, sem tempo hábil para a primeira medição.
Análise Adicional

0000 - Adequação de Organizações Militares -
Despesas Diversas 2.000.000 2.000.000 - 1.999.992 0 0 0,00 0 - -- -- -- -- -- 0 0 --

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

Combustível adquirido - metro cúbico 254.333.779 292.322.996 - 292.724.023 288.425.317 282.423.469 98,67 66.263 - 65.379 100,00 70,24 98,67 98,67 21.689.110 21.711.591 12.218

0001 - Nacional - 31/12/22 254.333.779 292.322.996 - 292.724.023 288.425.317 282.423.469 98,67 66.263 - 65.379 100,00 70,24 98,67 98,67 21.689.110 21.711.591 12.218

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: 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
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Não
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 o valor executado no SILOMS COMBLUB pelas horas voadas, sendo o valor médio em 2021 de R$ 3.492,15.
Análise Adicional
Foi cumprido o esforço aéreo de 119.553 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, MERIDIANO, ÁGATA, ACOLHIDA, missões em prol do sistema penitenciário, no emprego conjunto ou combinado
das Forças Armadas, nas Operações de GLO, além do apoio no enfrentamento da emergência de saúde pública, missões humanitárias no Haiti, de combate a crise sanitária na Região Norte, de promoção, proteção e recuperação da saúde indígena. 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: ETO 2389, Aeroshell Turbine Oil 2, 500 e o 560, ETO 2380, ASOW15W-50, ETO 2197, Mobil Pegasus 1 e Mobil Jet Oil 254 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 foi recebimento de recursos da ação 20XV e de Destaques. Além disso, os RAP foram de fundamental importância para custear os abastecimentos do final de 2020.

0000 - Combustíveis e Lubrificantes de
Aviação 254.333.779 292.322.996 - 292.724.023 288.425.317 282.423.469 98,67 0 - -- -- -- -- -- 21.689.110 21.711.591 --

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

Aeronave modernizada - unidade 103.400.000 103.400.000 - 109.388.025 108.498.574 108.498.574 104,93 1 - 1 95,30 47,65 100,00 100,00 1.456.086 2.145.910 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 - Nacional - 31/12/22 103.400.000 103.400.000 - 109.388.025 108.498.574 108.498.574 104,93 1 - 1 95,30 47,65 100,00 100,00 1.456.086 2.145.910 0

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Não
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?
   - Não há considerações a fazer sobre o tema.
Análise Adicional
O valor liquidado efetivo em RAP foi utilizado em etapas acessórias nos contratos do projeto. O Valor empenhado é maior que a dotação atual tendo em vista que os recursos foram enviados para o exterior e sofreram variação cambial.

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

103.400.000 103.400.000 - 109.388.025 108.498.574 108.498.574 104,93 0 - -- -- -- -- -- 1.456.086 2.145.910 --

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

 5214/03/2022 Por:Emitido em: Maria Geane Honorato Perroni Página 25 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

14TH - Implantação e Modernização de Sistemas Bélicos e Equipamentos Possui alertas; Não possui pendências;

Sistema adequado - unidade 48.000.000 48.000.000 - 49.720.401 49.720.401 49.720.401 103,58 3 - 3 96,54 96,54 100,00 100,00 0 0 0

0001 - Nacional - 31/12/22 48.000.000 48.000.000 - 49.720.401 49.720.401 49.720.401 103,58 3 - 3 96,54 96,54 100,00 100,00 0 0 0

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Não
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?
   - Não há considerações a fazer sobre o tema.
Análise Adicional
Valor empenhado é superior à dotação atual devido a variação cambial.

0001 - Implantação de Sistemas Bélicos -
Sistema implantado - 31/12/22 48.000.000 48.000.000 - 49.720.401 49.720.401 49.720.401 103,58 3 - 3 96,54 96,54 100 100 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'.



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: 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
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Não
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?
   - Não há considerações a fazer sobre o tema.

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

Aeronave disponibilizada - unidade 546.739.884 725.275.558 - 738.475.729 374.640.666 372.696.412 51,65 229 - 165 139,49 100,50 72,05 72,05 210.446.594 248.759.884 44

0001 - Nacional - 31/12/22 546.739.884 725.275.558 - 738.475.729 374.640.666 372.696.412 51,65 229 - 165 139,49 100,50 72,05 72,05 210.446.594 248.759.884 44

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Sim
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'.



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
52000 - Ministério da Defesa

 5214/03/2022 Por:Emitido em: Maria Geane Honorato Perroni Página 27 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

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?
   - Demora ou incerteza na liberação dos limites 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?
   - 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.
   - A meta é não cumulativa, portanto foi definida em função da média do período.
Análise Adicional
O cálculo da quantidade de aeronaves disponibilizadas é obtido pela média de aeronaves disponíveis ao final de cada mês, conforme registrado no SILOMS. A disponibilidade média mensal foi de 165 aeronaves suportadas com recursos de 2021 e 44 aeronaves suportadas com recursos de Restos a Pagar. É importante ressaltar que 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. Deste modo, a relação entre a meta física e o recurso disponibilizado não é linear.
Os processos e contratos de suporte logístico custeados pela Ação 2048 são majoritariamente plurianuais e ocorrem no exterior, devido às necessidades da frota e modelo de negócios das empresas do setor aeronáutico, cuja entrega de objetos e serviços contratados prolonga-se normalmente por meses ou até anos. Deste modo, a presença de
Restos a Pagar é uma realidade constante para esta Ação. Com a demora da liberação dos limites orçamentários e financeiros ocorrida em 2021, houve atraso nos processos de contratação de bens e serviços e, como consequência, um aumento de Restos a Pagar para 2022. Pelo fato de haver muitos processos no exterior, a flutuação do câmbio
impacta no valor empenhado, fazendo com que ele fique acima do valor da dotação da Ação.

0000 - Manutenção e Suprimento de Material
Aeronáutico 546.739.884 725.275.558 - 738.475.729 374.640.666 372.696.412 51,65 0 - -- -- -- -- -- 210.446.594 248.759.884 --

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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 5214/03/2022 Por:Emitido em: Maria Geane Honorato Perroni Página 28 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

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

Sistema disponibilizado - unidade 24.989.576 24.689.576 - 24.787.181 5.688.919 5.680.527 23,04 7 - 5 310,00 182,68 71,43 71,43 6.620.854 6.627.046 5

0001 - Nacional - 31/12/22 24.989.576 24.689.576 - 24.787.181 5.688.919 5.680.527 23,04 7 - 5 310,00 182,68 71,43 71,43 6.620.854 6.627.046 5

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Não
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) Agilização do processo de aquisição, antecipação de demandas ou dos procedimentos para novos editais.
   - (3) Alterações no cronograma, nos custos ou nos preços, aditivo ou renovação contratual, reequilíbrio econômico, 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?
   - 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?

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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 5214/03/2022 Por:Emitido em: Maria Geane Honorato Perroni Página 29 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 há considerações a fazer sobre o tema.

Análise Adicional
A diferença entre o vr da dotação atual e do vr empenhado refere-se à variação cambial do período.  A exec. física de 71,42% (5 dos 7 sistemas disponibilizados) foi atingida com 22,95% de recursos financeiros disponibilizados em 2021, pois utilizamos os recursos inscritos em RAP no vr de aprox. R$ 6,6 milhões. A soma do vr liquidado da exec.
financeira e o vr liquidado efetivo dos RAP NP representam 46,64% da Dotação Atual. Contudo a natureza dos sistemas não é linear. Alguns sistemas são mais simples e financeiramente menos custosos e desta forma temos que os 2 sistemas mais caros não foram atingidos pela exec. financeira. Ex: os investimentos em servidores de datacenter
que foram homologados parcialmente em meados de 12/21. Este projeto representa 35% dos recursos disponibilizados da Ação 20SA. Outro fator foi o sistema de resiliência de banco de dados que representa também aprox. 20% dos recursos e que também será inscrito em RAP em 2022 devido sua homologação ter ocorrido no final de 2021. Desta
forma, para manter a disponibilidade de sistemas de TI ao logo de todo o ano, os gastos em licenças, infraestrutura de TI e serviços associados ocorrem ao longo do ano em momentos diferentes e mais no final do ano, contudo os sistemas são disponibilizados 24h/dia, 7 dias/sem. e 365 dias/ano, de forma que os gastos não representam o resultado
de forma proporcional. A DTI tem trabalhado para reduzir os RP e desta forma aproximar a meta física da meta financeira.

0000 - Manutenção e Adequação dos
Sistemas Militares da Aeronáutica 24.989.576 24.689.576 - 24.787.181 5.688.919 5.680.527 23,04 0 - -- -- -- -- -- 6.620.854 6.627.046 --

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

Projeto apoiado - unidade 9.693.118 9.693.118 - 9.792.593 6.524.660 6.524.660 67,31 3 - 3 148,56 148,56 100,00 100,00 5.618.886 5.773.454 0

0001 - Nacional - 31/12/22 9.693.118 9.693.118 - 9.792.593 6.524.660 6.524.660 67,31 3 - 3 148,56 148,56 100,00 100,00 5.618.886 5.773.454 0

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Sim
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?
   - Demora ou incerteza na liberação dos limites orçamentário ou financeiro.
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?
   - (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) Alterações no cronograma, nos custos ou nos preços, aditivo ou renovação contratual, reequilíbrio econômico, reajuste nos valores, variação cambial.
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Sim
Quais fatores de gestão de processos e recursos mais influenciaram o alcance da meta no período?
   - (2) Coordenação, acompanhamento e controle da execução.
   - (3) Questões logísticas ou de infraestrutura física.
   - (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?
   - 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?
   - A meta é não cumulativa, portanto foi definida em função da média do período.
   - Apuração da meta contabilizou os resultados obtidos por meio de ações em parceria com atores externos.
   - Projeto plurianual, com desembolso vinculado à execução das etapas previstas no cronograma físico-financeiro.
Análise Adicional
Os recursos alocados nesta Ação atendem 03 grandes áreas ou sistemas que apoiam atividades e subprojetos, conforme realizações a seguir: melhora da infraestrutura laboratorial, atendimento das demandas do PROPHIPER - qualificação para o voo do Demonstrativo Tecnológico Scranjet 14-X, alcançando
pleno sucesso na Operação Cruzeiro; PASIL - estabelecimento de separação isotópica de Terra Rara; TERRA - contratação
e instalação (em andamento) de setup laboratorial para ensaio de protótipo de microrreator nuclear; ASA - conclusão da
reformatação do Projeto ASA para atendimento de norma da OTAN e finalização do projeto de laboratório; SISTRO -

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

aquisição de componentes eletrônicos para permitir a facilitação dos ensaios de sistemas bélicos sem que haja degradação
do nível de segurança dos voos de ensaio; e RASTREAMENTO REMOTO - montagem e finalização do setup do sistema de
aquisição de dados e capacitação de servidores para operar o sistema. Na área de Meteorologia os recursos recebidos
permitiram aquisição de parte dos equipamentos planejados para as pesquisas no Exercício.
Embora tenha havido a tardia liberação dos recursos orçamentários, a atuação na gestão dos processos e recursos, aliada
à priorização dos elementos mais importantes para o desenvolvimento dos processos impactou positivamente no alcance
da meta física.
Os recursos utilizados em RP foram empregados para honrar os compromissos assumidos em 2020 (finalizar as etapas dos processos de aquisição de 2020).

0003 - Pesquisa e Desenvolvimento da
Meteorologia Aeroespacial - Pesquisa
realizada - 31/12/22

212.426 145.201 - 148.770 21.434 21.434 14,76 4 - 2 338,71 495,53 50 50 146.873 147.633 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Sim
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Redução dos recursos recebidos para compra de materiais permanentes; maior tempo nas aquisições dos materiais importados retardaram a realização de pesquisa no exercício.
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 e abertura de crédito extraordinário.
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.

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) Alterações no cronograma, nos custos ou nos preços, aditivo ou renovação contratual, reequilíbrio econômico, reajuste nos valores, variação cambial.
   - (3) Situação da contratação: em andamento, suspensa, cancelada, em revisão, rescisão, 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?
   - (3) Coordenação, acompanhamento e controle da execução.
   - (2) Realização de ações em parceria com atores externos.
   - (1) Outros - descrever (até 200 caracteres).  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?
   - Erro na projeção ou na reprogramação da meta física; meta superestimada ou subestimada.
   - 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.

0005 - Desenvolvimento de Projetos de
Sistemas Bélicos e Associados - Etapa
concluída - 31/12/22

7.493.934 7.390.365 - 7.469.527 5.949.461 5.949.461 80,50 2 - 2 124,22 125,96 100 100 2.933.852 2.992.136 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram 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 influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Sim
Qual fator orçamentário mais influenciou o alcance da meta no período?
   - Demora ou incerteza na liberação dos limites 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) Agilização do processo de aquisição, antecipação de demandas ou dos procedimentos para novos editais.
   - (2) Alterações no cronograma, nos custos ou nos preços, aditivo ou renovação contratual, reequilíbrio econômico, reajuste nos valores, variação cambial.
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Sim
Quais fatores de gestão de processos e recursos mais influenciaram o alcance da meta no período?
   - (2) Questões logísticas ou de infraestrutura física.
   - (1) Fornecimento de produtos, equipamentos ou serviços.
   - (3) Ocorrências imprevistas com potencial de afetar a gestão do órgão.
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?
   - A meta é não cumulativa, portanto foi definida em função da média do período.
   - Apuração da meta contabilizou os resultados obtidos por meio de ações em parceria com atores externos.

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

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

0006 - Pesquisa e Desenvolvimento
Tecnológico Aeroespacial no Departamento
de Ciência e Tecnologia Aeroespacial -
Pesquisa apoiada - 31/12/22

1.986.758 2.157.552 - 2.174.295 553.765 553.765 25,67 1 - 1 389,62 358,77 100 100 2.538.162 2.633.685 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Sim
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?
   - Demora ou incerteza na liberação dos limites 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.
   - (3) Fornecimento de produtos, equipamentos ou serviços.
   - (2) Processo de produção, processo decisório ou documentação.

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?
   - 3
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Não há considerações a fazer sobre o tema.

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

Sistema mantido - unidade 1.881.598.664 1.881.598.664 - 1.916.039.720 1.471.685.007 1.467.568.527 78,21 2 - 1 63,93 63,93 50,00 50,00 310.750.393 338.599.178 1

0001 - Nacional - 31/12/22 1.881.598.664 1.881.598.664 - 1.916.039.720 1.471.685.007 1.467.568.527 78,21 2 - 1 63,93 63,93 50,00 50,00 310.750.393 338.599.178 1

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Não
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?

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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Formalização Acompanhamento Orçamentário

Órgão: 52000 - Ministério da Defesa
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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?
   - Não há considerações a fazer sobre o tema.
Análise Adicional
A Ação 20XV tem somente 1 (um) sistema como meta física (SISCEAB). O SISCEAB é o sistema de controle de toda a Ação 20XV. É baseado nos macroprocessos de tráfego aéreo, meteorologia aeronáutica, busca e salvamento e informações aeronáuticas. A necessidade de garantir a segurança, fluidez e regularidade do tráfego aéreo, bem como
a vigilância e o controle do espaço aéreo, são premissas básicas para o atendimento do público-alvo, representado pelas empresas aéreas, operadores de aeronaves civis e militares, pilotos civis e militares, Unidades Aéreas da Força Aérea, Exército e Marinha e usuários ou assinantes de sistemas, redes ou estações de telecomunicações do
Sistema de Telecomunicações do Comando da Aeronáutica.
 O Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB) se caracteriza por ser um sistema que opera 24 horas, ininterruptamente, de modo a garantir a fluidez, a segurança e a regularidade do tráfego aéreo no espaço aéreo sob jurisdição do País, com o menor custo operacional e o mínimo de transtorno para os usuários do transporte aéreo,
tendo por objetivo a plena satisfação dos seus usuários.
Os recursos do Plano Orçamentário 0001 foi transferido para a PO 0002, da mesma Ação, pois a licitação da Parceria Público Privada (PPP), não foi realizada neste exercício.
A Dotação projetada ou a LOA foi importante positivamente, pois os projetos e atividades foram atendidos a pleno.

Informações sobre regionalização Liquidado Realizado
Nacional Sabrina Bizarrias Pereira de Sousa 03/01/22 11:10

Comentário: Os recursos foram suficientes para atendimento da meta física, ou seja, atendimento pleno do Sistema de Controle do Espaço Aéreo (SISCEAB).
11.471.685.007,45

Total 1.471.685.007,45 1
0000 - Operação do Sistema de Controle do
Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB -
Despesas Diversas

28.210.000 0 - 0 0 0 0 - -- -- -- -- -- 0 0 --

0001 - Gestão da Rede de Comunicações
Integradas do Comando da Aeronáutica –
COMAER (GRCIC) - Sistema mantido -
15/12/21

38.378.000 0 - 0 0 0 0 - 0 -- -- -- 0 0 0 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram 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 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 Dotação do Plano Orçamentário em tela foi transferido para o Plano Orçamentário 0002, da mesma Ação.

0002 - Operação e Manutenção de
Equipamentos e Sistemas do Controle do
Espaço Aéreo Brasileiro - Sistema mantido -
15/12/21

1.815.010.664 1.881.598.664 - 1.916.039.720 1.471.685.007 1.467.568.527 78,21 1 - 1 127,85 123,33 100 100 310.750.393 338.599.178 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Não
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

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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 5214/03/2022 Por:Emitido em: Maria Geane Honorato Perroni Página 38 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).  Plano Orçamentário em tela foi suplementado pela Dotação do Plano Orçamentário 0001, da mesma Ação.

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

Organização militar aprestada - unidade 71.333.799 72.012.721 - 73.639.456 19.078.459 19.024.962 26,49 322 - 83 97,29 82,87 25,78 25,78 40.478.609 50.604.121 93

0001 - Nacional - 31/12/22 71.333.799 72.012.721 - 73.639.456 19.078.459 19.024.962 26,49 322 - 83 97,29 82,87 25,78 25,78 40.478.609 50.604.121 93

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Sim
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?
   - Demora ou incerteza na liberação dos limites 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?

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: 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) Licitação deserta ou fracassada, empresa irregular, liberação de atas de registros de preços, decisão judicial etc.
   - (1) Alterações no cronograma, nos custos ou nos preços, aditivo ou renovação contratual, reequilíbrio econômico, reajuste nos valores, variação cambial.
   - (3) Situação da contratação: em andamento, suspensa, cancelada, em revisão, rescisão, 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?
   - (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?
   - Erro na projeção ou na reprogramação da meta física; meta superestimada ou subestimada.
   - Ausência de relação direta entre a execução física e a financeira.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  A ação é composta por PO distintos, sendo de difícil mensuração. O produto atual considera as OM aprestadas apenas pelo recebimento de recurso, sendo ou não suficiente. Sugere-se um estudo da ação.
Análise Adicional
Os recursos orçamentários aprovados na PLOA 2021 foram alocados na Ação 21A0, PO 0005 – Material de Saúde, com a finalidade de aquisição, estocagem, distribuição e manutenção de materiais de saúde (ataduras, luvas, seringas, medicamentos, etc.) para o suprimento dos kits de segurança, salvamento e sobrevivência (kit SSS) a serem
distribuídos às Unidades Aéreas, entendidas como Organização Militar Mantida, no presente contexto. O programa visa manter o apoio médico-hospitalar dos recursos humanos voltados à operacionalidade da Força Aérea Brasileira (FAB), propiciando os kits SSS em quantidade e integralidade necessárias às Organizações. Para fins de
planejamento desta Ação considerou-se o número de Esquadrões Aéreos atendidos com os referidos kits SSS, conforme gestão do Laboratório Químico-Farmacêutico da Aeronáutica (LAQFA). O LAQFA é responsável pelo fornecimento anual de 501 Kits individuais e 1.242 Kits coletivos para 47 Esquadrões Aéreos em 2 vezes, perfazendo 97
unidades. O Pregão do CAE para o fornecimento do Kits SSS foi deserto no ano de 2021, apenas sendo concluído ao final do mês de novembro. Como havia Restos a pagar do exercício 2020 e estoque, foi possível atender no presente exercício 296 kits individuais e 598 kits coletivos, o que corresponde a 45,74 % do planejado para 2021. Em 2022,
será possível atingir todos os Esquadrões com o recebimento do material empenhado em novembro de 2021.

0001 - Campo de Provas e Estandes de Tiro
de Aviação - Unidade mantida - 31/12/22 111.580 111.202 - 111.071 51.606 51.606 46,41 5 - 3 129,29 129,73 60 60 29.378 75.555 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram 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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 5214/03/2022 Por:Emitido em: Maria Geane Honorato Perroni Página 40 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
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 liquidação dos valores ficou abaixo do esperado devido a dificuldades de empenho, ocasionada por pregões deserto (1º Sem). Os estandes foram mantidos em função de materiais existentes em estoque.
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.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  A meta física não pode ser atendida na totalidade devido aos históricos dos valores descentralizados para o PO; o reparo das instalações do Estande de Aviação da Marambaia e CPBV são muito oneroso.

0002 - Material Contra Incêndio - Organização
militar mantida - 31/12/22 3.902.168 3.902.168 - 3.902.168 1.927.109 1.927.109 49,39 20 - 12 121,49 121,49 60 60 1.598.422 1.598.422 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Não
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?

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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 5214/03/2022 Por:Emitido em: Maria Geane Honorato Perroni Página 41 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

   - Prazo de aprovação da LOA ou do crédito adicional no Congresso.
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.

0003 - Simuladores - Simulador mantido -
31/12/22 7.504.152 7.435.144 - 7.480.003 2.289.678 2.289.678 30,80 9 - 3 108,24 108,25 33 33 5.281.774 5.326.362 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Não
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?
   - (2) Alterações no cronograma, nos custos ou nos preços, aditivo ou renovação contratual, reequilíbrio econômico, reajuste nos valores, variação cambial.

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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52000 - Ministério da Defesa

 5214/03/2022 Por:Emitido em: Maria Geane Honorato Perroni Página 42 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

   - (1) Situação da contratação: em andamento, suspensa, cancelada, em revisão, rescisão, 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?
   - (1) Questões logísticas ou de infraestrutura 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?
   - Não há considerações a fazer sobre o tema.

0004 - Material Bélico - Evento realizado -
31/12/22 29.940.001 39.936.169 - 41.213.371 1.272.654 1.272.654 3,19 13 - 1 241,39 180,97 8 8 20.138.658 24.515.065 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Não
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?
   - Demora ou incerteza na liberação dos limites 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

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

 5214/03/2022 Por:Emitido em: Maria Geane Honorato Perroni Página 43 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

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?
   - Não há considerações a fazer sobre o tema.

0005 - Material de Saúde - Organização militar
mantida - 31/12/22 366.204 366.204 - 366.176 0 0 0,00 94 - 47 -- -- 50 50 188.249 188.249 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Não
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

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

 5214/03/2022 Por:Emitido em: Maria Geane Honorato Perroni Página 44 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

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.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Considerando que a homologação do Pregão 304/CAE/21 ocorreu apenas em 26 de novembro de 2021, o atendimento parcial da Meta Física em 2021 foi atingido com os estoques existentes no LAQFA.

0006 - Transporte Logístico de Superfície -
Carga transportada - 31/12/22 469.009 819.786 - 819.786 590.153 546.665 71,99 520 - 375 100,18 63,52 72 72 96.210 96.495 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Não
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?
   - Não há considerações a fazer sobre o tema.

0007 - Material de Intendência - Organização
militar mantida - 31/12/22 534.671 534.671 - 534.671 187.379 187.379 35,05 45 - 15 95,11 95,11 33 33 764.747 1.521.962 --

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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 5214/03/2022 Por:Emitido em: Maria Geane Honorato Perroni Página 45 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

Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Não
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, nos custos ou nos preços, aditivo ou renovação contratual, reequilíbrio econômico, reajuste nos valores, variação cambial.
   - (3) Situação da contratação: em andamento, suspensa, cancelada, em revisão, rescisão, 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?
   - (3) Sistemas de informação ou infraestrutura tecnológica.
   - (2) Fornecimento de produtos, equipamentos ou serviços.
   - (1) Situação da execução: avançada, conforme o planejado, concluída, paralisada, suspensa, descontinuada.
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).  A meta física definida é inferior à totalidade das Organizações Apoiadas pelo Sistema de Provisões. Apesar da execução física de 100%, não foi possível entregar toda a variedade de itens necessários.

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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 5214/03/2022 Por:Emitido em: Maria Geane Honorato Perroni Página 46 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

0008 - Fardamento Reembolsável aos
Militares da Aeronáutica - Militar atendido -
31/12/22

5.330.855 5.330.855 - 5.329.652 1.691.959 1.691.959 31,74 21.586 - 6.852 100,01 100,01 32 32 4.607.945 5.475.506 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Não
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?
   - Demora ou incerteza na liberação dos limites 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?
   - (2) Licitação deserta ou fracassada, empresa irregular, liberação de atas de registros de preços, decisão judicial etc.
   - (1) Alterações no cronograma, nos custos ou nos preços, aditivo ou renovação contratual, reequilíbrio econômico, reajuste nos valores, variação cambial.
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Sim
Quais fatores de gestão de processos e recursos mais influenciaram o alcance da meta no período?
   - (1) Influências externas: mercado, demanda, salários, características dos usuários ou beneficiários.
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?

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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 5214/03/2022 Por:Emitido em: Maria Geane Honorato Perroni Página 47 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

   - 4
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.

0009 - Suporte ao Desenvolvimento Industrial
- Serviço prestado - 31/12/22 1.500.000 1.478.758 - 1.499.050 694.712 694.712 46,98 453 - 219 102,91 104,38 48 48 914.100 950.905 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Não
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?
   - 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?
   - 3
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.

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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 5214/03/2022 Por:Emitido em: Maria Geane Honorato Perroni Página 48 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).  Para fins de mensuração do produto do PO, considerou-se o quantitativo de serviços efetivamente realizados em anos anteriores e as despesas necessárias para tal, tanto diretas quantos indiretas.

0012 - Instrução e Treinamento Técnico-
Operacional da Aeronáutica - Militar
adestrado - 31/12/22

21.675.159 12.097.764 - 12.383.509 10.373.210 10.363.200 85,74 7.000 - 3.260 54,31 99,32 47 88 6.859.127 10.855.600 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Sim
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 e abertura de crédito extraordinário.
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).  Houve forte influência da variação cambial, tendo em vista que as missões no exterior são custeadas em dólares americanos.

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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Formalização Acompanhamento Orçamentário

Órgão: 52000 - Ministério da Defesa
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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

21CM - Recomposição dos Meios da Força Aérea Brasileira Não possui alertas; Não possui pendências;

Meio militar disponibilizado - unidade 12.220.002 12.220.002 - 12.216.882 416.000 208.000 3,40 49 - 2 119,90 41,96 4,08 1,43 0 0 0

0001 - Nacional - 31/12/22 12.220.002 12.220.002 - 12.216.882 416.000 208.000 3,40 49 - 2 119,90 41,96 4,08 1,43 0 0 0

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Sim
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Redefinição das prioridades, haja vista a ocorrência de variáveis que impediram o pleno êxito do processo licitatório.
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 meta física variou em função de fatores que impactaram o processo licitatório, dentre os quais: ausência de fornecedores e preço do objeto acima do estimado pela administração.
Análise Adicional

Cabe destacar que o valor total empenhado (R$ 12.216.882,00) representa, em termos de viaturas adquiridas, o quantitativo de 59 (cinquenta e nove) unidades. Desse total, apura-se como sendo de R$ 416.000,00 o montante de recursos até agora liquidado (02 viaturas), bem como de R$ 208.000,00 o valor pago (01 viatura). Ressalta-se, como
justificativa para a diferença entre a meta de execução física reprogramada (140 viaturas) e o quantitativo obtido com o valor total efetivamente empenhado (59 viaturas), as variáveis que impactaram o bom andamento do processo licitatório: ausência de fornecedores e preço do objeto acima  do estimado pela administração. No tocante ao

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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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

planejamento para a aquisição das 140 viaturas, verifica-se que, por volta de 48% delas, estavam representadas por motocicletas de motopatrulhamento, cujo valor unitário é significativamente inferior ao preço unitário das demais viaturas planejadas. Como não foi possível concretizar a aquisição de tais motocicletas, por força das variáveis que
impediram o pleno êxito do processo licitatório, resolveu-se redefinir o planejamento, o que acarretou a diferença ora constatada, haja vista ter havido ajustes no número dos outros veículos necessários e também pretendidos pela administração, porém com valores unitários, na sua quase totalidade, notoriamente superiores ao das motocicletas de
motopatrulhamento.

0001 - Aquisição de Veículos de Superfície -
Veículo adquirido - 31/12/22 12.220.002 12.220.002 - 12.216.882 416.000 208.000 3,40 49 - 2 119,90 41,96 4 1 0 0 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Sim
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Redefinição das prioridades, haja vista a ocorrência de variáveis que impediram o pleno êxito do processo licitatório.
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 meta física variou em função de fatores que impactaram o processo licitatório, dentre os quais: ausência de fornecedores e preço do objeto acima do estimado pela administração.

0003 - Desenvolvimento e implantação de
enlace de dados dos meios da Aeronáutica -
Produto desenvolvido

0 0 - 0 0 0 1 - -- -- -- -- -- 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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Formalização Acompanhamento Orçamentário

Órgão: 52000 - Ministério da Defesa
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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

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

Atividade de prevenção realizada - unidade 5.000.000 5.000.000 - 5.001.802 2.599.231 2.578.813 51,98 200 - 268 257,77 257,77 134,00 134,00 2.619.229 2.786.612 0

0001 - Nacional - 31/12/22 5.000.000 5.000.000 - 5.001.802 2.599.231 2.578.813 51,98 200 - 268 257,77 257,77 134,00 134,00 2.619.229 2.786.612 0

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Não
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.
   - Apuração da meta contabilizou os resultados obtidos por meio de ações em parceria com atores externos.
Análise Adicional

Em 2021 o CENIPA realizou atividades voltadas à disseminação e ao fortalecimento da cultura de prevenção de acidentes aeronáuticos, bem como cursos voltados à formação dos recursos humanos, o processamento dos reportes ao CENIPA de Segurança de Voo (RCSV). e a condução das investigações de ocorrências aeronáuticas, concluídas
com a elaboração e a publicação dos “Relatórios Finais”. A meta física da Ação foi o somatório destas atividades, sendo 195 Relatórios Finais de investigação, 27 Cursos SIPAER e 46 RCSV processados, totalizando o montante de 268 Atividades de Prevenção realizadas. Em razão da pandemia mundial da COVID-19 e do atraso na aprovação da
LOA 2021, algumas despesas que constavam do planejamento anterior sofreram reprogramações, ocasionando um baixo percentual de execução orçamentária inicial. Contudo, a partir do mês de setembro as atividades começaram a voltar à normalidade, haja vista a atenuação dos impactos da COVID-19. Em relação aos RAPNP, é de 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. Outrossim algumas despesas foram executadas ao final do ano anterior, não havendo tempo hábil,

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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Dotação
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(a)

Indicadores (%)FísicoFinanceiro (R$ 1,00)

Dotação
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EFREP
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Eficiência
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Financeiro Físico
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Líquido
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Exercício Realizado

Reprogramado
Financeiro

(c)

Ação
Produto da Ação - Unidade de Medida

Localizador - Data da Apuração
Plano Oçamentario

para a liquidação da despesa. Por fim, despesas empenhadas em Dólar sofrem variação cambial, refletindo no valor total empenhado.
0000 - Investigação e Prevenção de Acidentes
Aeronáuticos 5.000.000 5.000.000 - 5.001.802 2.599.231 2.578.813 51,98 0 - -- -- -- -- -- 2.619.229 2.786.612 --

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'.


