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SUMÁRIO EXECUTIVO

Em 2007, do total previsto para o Ministério da Defesa (MD) foram utilizados 
R$ 40.416.320.548,00 para a execução dos programas e das ações sob sua responsabilidade, 
de acordo com o quadro a seguir:

Recursos orçamentários 

autorizados

(LOA + Créditos):

R$ 42.925.217.231,00 Realizado orçamentário: R$ 40.416.320.548,00

Recursos

não-orçamentários previstos: 
-

Realizado

não-orçamentário: 
-

Total previsto: R$ 42.925.217.231,00 Total realizado: R$ 40.416.320.548,00

Além disso, do total de R$ 1.153.016.905,00 inscritos em restos a pagar, relativo ao 
exercício de 2006, foram executados R$ 1.061.918.687,00. 

O MD é o órgão do Governo Federal incumbido de exercer a direção superior das Forças 
Armadas (FA), constituídas pela Marinha (MB), o Exército (EB) e a Aeronáutica (Aer). 
Destaca-se entre suas competências o estabelecimento das políticas ligadas à Defesa e à 
Segurança do País, tais como da Política de Defesa Nacional (PDN) e a Política Militar 
de Defesa (PMD). O MD tem realizado ações voltadas para o desenvolvimento nacional 
e de apoio à sociedade civil, sem prejuízo de sua missão principal de manutenção da 
soberania e da integridade territorial. O cumprimento da sua missão institucional se 
dá, principalmente, por intermédio da execução dos Programas de sua responsabilidade 
no PPA, a cargo de diversas unidades orçamentárias como Administração Central, 
Comando da Aeronáutica (COMAER), Comando da Marinha, Comando do Exército, 
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Empresa Brasileira de Infra-Estrutura 
Aeroportuária (Infraero), dentre outras.

Na execução orçamentária dos programas sob responsabilidade do MD, no período do 
PPA 2004-2007, verificou-se a seguinte distribuição dos percentuais na participação dos 
valores realizados anualmente:

Tipo Programa (Código/Denominação) 2004 2005 2006 2007
PPA 

2004-2007

Finalístico

1383 Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade 0,00% 1,02% 2,80% 1,31% 1,38%

0643 Calha Norte 0,96% 2,56% 2,78% 3,98% 2,74%

1057 Comunicações, Comando, Controle e Inteligência nas Forças 

Armadas
0,42% 0,36% 0,38% 0,34% 0,37%

0644 Controle de Armamentos, Munições e Explosivos 0,10% 0,23% 0,24% 0,24% 0,21%

0630 Desenvolvimento da Aviação Civil 2,19% 1,12% 1,73% 1,65% 1,65%

0631 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária 3,12% 9,97% 18,26% 10,18% 10,89%

0640 Ensino Profissional da Aeronáutica 0,18% 0,16% 0,14% 0,12% 0,15%

0633 Ensino Profissional da Marinha 0,12% 0,18% 0,09% 0,15% 0,13%

0638 Ensino Profissional do Exército 0,44% 0,44% 0,28% 0,25% 0,34%

8026 Mobilização para Defesa Nacional 0,14% 0,11% 0,10% 0,08% 0,10%

8032 Preparo e Emprego Combinado das Forças Armadas 4,28% 3,80% 1,76% 2,46% 2,94%

0621 Preparo e Emprego da Força Aérea 13,52% 14,50% 11,42% 13,21% 13,10%

0620 Preparo e Emprego da Força Terrestre 13,41% 11,84% 10,25% 8,64% 10,74%
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Tipo Programa (Código/Denominação) 2004 2005 2006 2007
PPA 

2004-2007

Finalístico

0622 Preparo e Emprego do Poder Naval 10,36% 10,79% 8,25% 9,18% 9,54%

0472 Proantar 0,11% 0,09% 0,23% 0,25% 0,18%

0647 Produção de Material Bélico 0,02% 0,01% 0,03% 0,07% 0,03%

0632 Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira 15,90% 11,18% 11,04% 13,11% 12,66%

0626 Reaparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil 2,06% 4,16% 2,26% 4,96% 3,50%

0628 Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro 2,43% 1,16% 0,83% 2,47% 1,72%

0474 Recursos do Mar 0,02% 0,04% 0,13% 0,07% 0,07%

0639 Segurança da Navegação Aquaviária 1,10% 1,08% 1,08% 2,04% 1,38%

0623 Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro 11,28% 8,37% 8,88% 9,58% 9,45%

0637 Serviço de Saúde das Forças Armadas 13,60% 13,47% 14,64% 13,75% 13,89%

0627 Tecnologia de Uso Aeroespacial 2,06% 1,28% 1,06% 0,60% 1,16%

0629 Tecnologia de Uso Naval 1,54% 1,05% 0,64% 0,65% 0,92%

0642 Tecnologia de Uso Terrestre 0,11% 0,26% 0,51% 0,49% 0,37%

Finalístico Soma 99,45% 99,22% 99,82% 99,84% 99,61%

Gestão de 

Políticas Públicas
0625 Gestão da Política de Defesa Nacional 0,55% 0,78% 0,18% 0,16% 0,39%

Total Global 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Os gastos governamentais destinados ao Ministério no decorrer do PPA 2004-2007 
cresceram ano a ano, conforme mostra o gráfico abaixo, sendo a execução orçamentária 
média em torno de 92%.

GRÁFICO 1 - EVOLUÇÃO DOS GASTOS GOVERNAMENTAIS

COM MINISTÉRIO DA DEFESA - EM R$ BILHÕES

2004 2005 2006 2007 Total

32,4
36,6

39,9
42,9

151,8

28,7
33,7

36,4
40,4

139,2

Previsto Realizado
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GRÁFICO 2 - EVOLUÇÃO DOS GASTOS GOVERNAMENTAIS

COM MINISTÉRIO DA DEFESA - EM R$ BILHÕES

2004 2005 2006 2007 Total

25,0 27,1
31,2

33,5

116,8

23,9
26,3

30,2 32,5

113,0

Previsto** Realizado**

Nota: ** Dentro do MD, destinados à REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (ATIVO E INATIVO), SAÚDE, APOIO 
ADMINISTRATIVO e RESERVA DE CONTIGÊNCIAS

Ressalta-se que, deste total, boa parte do aumento de gastos foi direcionada a rubricas 
dentro do próprio Ministério, como Pessoal (Ativo e Inativo), Serviço de Saúde das Forças 
Armadas, Apoio Administrativo e Reserva de Contingência, as quais não se enquadram 
tipicamente como atividades de Defesa.

GRÁFICO 3 - EVOLUÇÃO DA DOTAÇÃO E DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO 

MINISTÉRIO DA DEFESA - EM R$ BILHÕES

2004 2005 2006 2007 Total

5,34

6,67 6,30
7,14

25,45

3,84
5,02 4,79

5,93

19,57

Previsto Realizado

Nota: Excluindo o de “Seviço de Saúde das Forças Armadas
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Considerando-se todos os programas do MD, exceto o de Serviço de Saúde das Forças 
Armadas, pelo mesmo motivo acima exposto, percebe-se uma evolução significativa nas 
dotações do Órgão, a qual vem proporcionando melhores performances nos diversos setores 
de Defesa, como Reaparelhamento das Forças, Aviação Civil e Militar, dentre outros.

AVALIAÇÃO SETORIAL

Os resultados obtidos no exercício de 2007, alcançados graças ao esforço conjunto das 
unidades do MD, contribuíram para o alcance dos objetivos setoriais estabelecidos para 
este Ministério no período de 2004-2007. 

Programas relacionados ao Desenvolvimento da Aviação Civil, Militar, Segurança de 
Vôo e da Infra-Estrutura Aeroportuária

GRÁFICO 4 - EVOLUÇÃO DA DOTAÇÃO E DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS 

RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DA AVIAÇÃO CIVIL, MILITAR, SEGURANÇA 

DE VÔO E INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - EM R$ BILHÕES

2004 2005 2006 2007 Total

2,23

2,67
2,44 2,31

9,65

0,79

1,53 1,46 1,47

5,25

Previsto Realizado

Desenvolvimento da Aviação Civil

A política de aviação civil também integra a agenda de atribuições do MD. A Agência Nacional 
de Aviação Civil (ANAC) é o órgão encarregado da regulação da aviação civil brasileira. Dentre 
os resultados obtidos com a execução do Programa, em 2007, ressalta-se:
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a melhoria na qualidade da prestação de serviços oferecidos pelo Sistema de a) 
Aviação Civil (SAC); 

o crescimento do apoio à formação de pessoal especializado; b) 

o aperfeiçoamento dos instrumentos de certificação, fiscalização e do Sistema de c) 
Informações da Aviação Civil; 

a manutenção do nível de segurança nos vôos civis, por meio da avaliação médica d) 
periódica de tripulantes e a intensificação da fiscalização tanto em empresas 
quanto em aeroportos.

Cabe ressaltar ainda, a determinação da Agência em amenizar a crise no Setor de Aviação Civil, 
apesar das dificuldades e da estatística de acidentes. O trabalho desenvolvido com os recursos 
existentes (pessoal técnico, material, instalações e orçamento) apontou para uma gratificante 
reversão da curva estatística de acidentes aeronáuticos no SAC. A ANAC determinou diversas 
ações de sua competência, a fim de amenizar as conseqüências da crise para a população 
brasileira e para o País, entre elas:

a intensificação da fiscalização nos principais aeroportos brasileiros;a) 

a implantação do Plano de Contingência nos principais aeroportos, visando b) 
preservar os direitos dos usuários da aviação civil; 

o atendimento aos usuários que buscaram esclarecimentos e auxílio para a solução c) 
dos problemas junto aos concessionários e permissionários do Setor Aéreo. 

Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

A Infraero é responsável pela administração de 68 Aeroportos, 32 Terminais de Logística 
de Carga e 80 Estações de Apoio à Navegação Aérea que concentram cerca de 97% do 
movimento do transporte aéreo no Brasil. Foram realizadas, em 2007, obras de ampliação e 
modernização da infra-estrutura aeroportuária brasileira, com ações de segurança operacional; 
investimentos na qualificação profissional; compra de equipamentos, e obras de adequação 
e ampliação dos aeroportos. A ampliação e a adequação dos aeroportos é uma atividade 
que se vincula ao Objetivo Setorial “Infra-Estrutura Terrestre, Espacial, Aeronáutica e 
Aeroportuária”, principalmente, ao Desafio “Desenvolver e Manter uma Adequada e 
Eficiente Infra-estrutura Aeronáutica, Civil e Militar, a fim de Proporcionar Segurança e 
Eficiência ao Tráfego Aéreo sob Jurisdição Brasileira”, uma vez que promove a modernização 
do sistema aéreo. Os principais resultados alcançados em 2007 foram:
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Aeroporto Obra Investimento Data de Conclusão

Santos Dumont

 Reforma e ampliação do terminal de passageiros, do 

sistema de pistas e pátios, obras complementares e 

elaboração de projetos executivos

R$ 381,0 milhões nov/07

Congonhas

Complementação da reforma e modernização do 

terminal de passageiros, do sistema viário, do sistema 

de pistas e pátios e aeronaves

R$ 214,0 milhões out/07

Recuperação do pavimento da pista principal de táxi R$ 16,0 milhões set/07

João Pessoa
Ampliação e reforma do terminal de passageiros e 

reforço de pistas e pátios
R$ 50,0 milhões set/07

Viracopos Execução de obras e serviço de infra-estrutura R$ 22,0 milhões
Serviço parcialmente concluído 

– contrato rescindido

Corumbá

Recuperação do pátio de aeronaves, implantação do 

sistema de macrodrenagem, do balizamento noturno no 

pátio de aeronaves, da sinalização vertical luminosa do 

sistema de pistas, e do sistema separador de água e 

óleo na rede coletora de drenagem

R$ 18,6 milhões ago/07

Total R$ 701,6 milhões

Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro

O tráfego aéreo no Brasil manteve taxa de crescimento elevada subindo o número de 
movimentos aéreos de 1,75 milhão, em 2006, para mais de 1,86 milhão, em 2007, exigindo 
um acompanhamento contínuo por parte do Departamento de Controle do Espaço Aéreo 
(DECEA), pela necessidade de garantir a evolução e o aperfeiçoamento de todas as áreas 
do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB). Paralelamente, segue-se 
o esforço para cumprir prazos no projeto de desenvolver e implantar os novos Sistemas de 
Comunicações, Navegação, Vigilância e Gerenciamento de Tráfego Aéreo (CNS/ATM). 
O CNS/ATM é um projeto de âmbito mundial, que permitirá ao Brasil participar, em 
conjunto com outros países, do gerenciamento da navegação aérea nas regiões do Caribe 
e da América do Sul (região Carsam) e, sobretudo, acompanhar a constante evolução do 
transporte aéreo nacional e internacional, possibilitando a manutenção da segurança no 
espaço aéreo brasileiro e o atendimento aos anseios dos usuários, com eficácia e eficiência, 
mantendo a dualidade civil-militar do controle desse espaço aéreo. 

Ao SISCEAB compete a prestação dos Serviços de Tráfego Aéreo, Meteorologia 
Aeronáutica, Busca e Salvamento e Informações Aeronáuticas no espaço aéreo sob 
jurisdição e responsabilidade do Brasil, que compreende não só o Território Nacional, mas 
também uma vasta área sobre o Atlântico, onde são aplicadas normas, acordos e planos 
estabelecidos pela Organização da Aviação Civil Internacional (OACI). O acelerado 
crescimento do tráfego aéreo em todas as regiões de Informação de Vôo (FIR) do País, 
decorrente também de acesso ao transporte aéreo por outros segmentos sociais, impõe à 
infra-estrutura do SISCEAB uma permanente necessidade de crescimento, com aumento 
de eficiência, em termos gerenciais, não obstante os baixos investimentos nos últimos 
anos. Para atender às necessidades dos Sistemas CNS/ATM, o DECEA priorizou, em 
2007, a entrada em operação do Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea (CGNA), 
vislumbrando o efetivo gerenciamento do espaço aéreo sob a responsabilidade do Brasil. 
Essa decisão possibilitou ao COMAER atuar nos problemas enfrentados pela aviação civil, 
acompanhando as atividades operacionais de todo o SISCEAB. 
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Assim, seguiram-se, no exercício de 2007, os esforços de manutenção e modernização, 
com a continuidade do processo de revitalização, implantação e substituição de radares 
em áreas onde o tráfego aéreo é mais intenso e onde a vigilância radar possa aumentar a 
capacidade de gerenciamento desse tráfego. Esse esforço objetivou proporcionar o aumento 
da segurança e da fluidez do tráfego aéreo nas áreas terminais e em rota, minimizando 
os riscos para a aviação. Conseguiu-se, com esse trabalho, enfocar a inviolabilidade do 
Espaço Aéreo Brasileiro e o atendimento de seus legítimos usuários, representados pelas 
empresas aéreas, operadores de aeronaves, pilotos, unidades da Força Aérea, do Exército e 
da Marinha, participantes de sistemas, redes ou estações de telecomunicações do Sistema 
de Telecomunicações do Comando da Aeronáutica (STCA). Destacaram-se, em 2007, as 
seguintes realizações:

treinamento e aperfeiçoamento contínuo do pessoal do SISCEAB, por meio a) 
de elevação do nível de qualificação profissional em que foram formados e/ou 
treinados 1.541 servidores, em 84 cursos, entre militares e civis do SISCEAB, 
sendo destes 707 controladores de vôo;

inauguração de Laboratório de Simulação de Controle de Tráfego Aéreo que b) 
propicia estudos de reformulação do processo de planejamento do espaço aéreo, 
além de possibilitar melhor e mais intenso treinamento para os controladores 
de vôo. Concentração de esforços na operação e na manutenção preventiva, 
incluindo contratos de manutenção com fornecimento de assistência 24h;

atualização e/ou modificação de 248 normas relativas à área operacional c) 
do SISCEAB, objetivando a harmonização das regras de uso no Brasil, em 
conformidade com o que preceitua a OACI; 

operacionalização do Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA): o d) 
Sub-departamento de Operações operacionalizou o CGNA, com a finalidade de 
apoiar o COMAER nos problemas enfrentados pela aviação civil, acompanhando 
as atividades operacionais de todo o SISCEAB, avaliando o impacto das 
inoperâncias e limitações operacionais nas capacidades Controle de Tráfego 
Aéreo (ATC) e aeroportuária, adotando medidas operacionais de coordenação 
para manter o balanceamento entre a demanda dos movimentos aéreos e as 
capacidades ATC e aeroportuária, implementando as medidas de gerenciamento 
de fluxo de tráfego aéreo, conduzindo o processo de tomada de decisões 
colaborativas junto às companhias aéreas, coordenando o estabelecimento de 
valores das capacidades ATC e aeroportuária e analisando as propostas de Horário 
de Transporte Aéreo (HOTRAN) quanto ao impacto na circulação aérea; 

redimensionamento das regiões de Informação de Vôo Brasília (FIR-BS) e e) 
Curitiba (FIR-CW) visando garantir o fluxo do tráfego para o Nordeste do 
Brasil e continentes Europeu e Africano.
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Programas de Reaparelhamento das Forças

GRÁFICO 5 - EVOLUÇÃO DA DOTAÇÃO E DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

DE REAPARELHAMENTO DAS FORÇAS - EM R$ BILHÕES

2004 2005 2006 2007 Total

0,83

1,09
1,00

1,46

4,37

0,89 0,86 0,83

1,41

3,99

Previsto Realizado

Reaparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil 

A modernização do Navio-Aeródromo São Paulo, principal meio para execução do 
Controle de Área Marítima, de Operações de Ataque e de Defesa Aeroespacial de uma 
Força Naval teve continuidade. Foram executadas obras de grande vulto e modernizações 
em importantes sistemas do navio, como por exemplo: as turbinas de propulsão, caldeiras, 
sistema de geração de energia, equipamentos eletrônicos de detecção e comunicação, obras 
estruturais em conveses internos e externos, catapultas, bem como a substituição de cerca 
de 2.000 metros (m) de redes de água, vapor e combustível do navio. 

Diversas outras atividades relacionadas à modernização de unidades operativas foram 
desenvolvidas. Merecem ênfase:

a revitalização dos sistemas de comunicações dos meios navais, aeronavais e de a) 
fuzileiros navais, com a substituição dos equipamentos obsoletos; 

a produção e a instalação dos Sistemas de Controle da Propulsão e de b) 
Controle de Avarias;
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a aquisição de Unidades de Resfriamento de Água (URA) para as Fragatas da c) 
Classe Niterói; 

a obtenção dos motores de propulsão e dos grupos diesel-geradores dos Navios d) 
Patrulha Fluviais da Classe Pedro Teixeira. 

O Comando da Marinha deu prosseguimento a diversos projetos voltados para a recuperação 
do Poder Naval, destacando-se, dentre eles, a continuidade da construção da Corveta 
Barroso, que é dotada de sistema de combate, integralmente, concebido, desenvolvido e 
produzido por empresas brasileiras. Na busca por soluções para recuperar e modernizar a 
base material do Poder Naval, foram adquiridas duas unidades navais:

o Navio Hidroceanográfico Cruzeiro do Sul, que funcionará como um laboratório a) 
embarcado, contribuindo para reduzir as deficiências de apoio à pesquisa no 
mar; 

o Navio de Desembarque de Carros de Combate Garcia D’Avila, que conferirá b) 
versatilidade, mobilidade e capacidade de permanência ao Poder Naval, dadas 
suas características que permitem o transporte de tropa e material à longa 
distância, necessários à projeção de poder sobre terra e à participação em missões 
de paz ou humanitárias. 

Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro

Foram adquiridos materiais de emprego militar necessários ao cumprimento das missões 
das Organizações Militares (OM), dotando a Força Terrestre de material moderno e 
compatível com os diversos ambientes operacionais existentes no território brasileiro. 
O prosseguimento da execução do Programa foi seriamente prejudicado em virtude da 
reduzida dotação orçamentária, destinada a investimentos, o que prejudicou também, a 
contribuição do Exército para o Objetivo Setorial - Reaparelhamento das Forças Armadas. 
A insuficiência de recursos não permitiu a consecução integral do preparo, capacitação, 
adestramento, modernização e adequação dos meios necessários ao emprego da Força 
Terrestre, constituindo o principal fator de limitação ao atendimento das metas físicas e, 
conseqüentemente, do alcance dos resultados fixados para o Programa. 

Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira

Os recursos disponíveis para o Programa, em 2007, embora contingenciados por um 
determinado período no ano, somados aos créditos adicionais nas ações de aquisição 
e de modernização e revitalização de aeronaves propiciaram um incremento nas metas 
estipuladas na LOA 2007. Dentre os principais resultados, destacam-se:

aquisição de 21 aeronaves sendo (11 caças turboélices, três aeronaves de transporte a) 
de tropa, quatro aviões de caça supersônicos, uma aeronave de asa rotativa e duas 
aeronaves de transporte de passageiros);
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implantação de sistemas de simulação para a aeronave de caça turboélice;b) 

aquisição de material de apoio ao Grupo de Instrução Tática e Especializada; c) 

implementação do Projeto de Excelência em Guerra Eletrônica, Gestão e Informação d) 
da Guerra Eletrônica e Implantação da Estrutura de Análise Operacional; 

modernização da aviônica de uma aeronave de transporte de grande porte;e) 

recebimento de quatro f ) voice recorders; 

modernização de 25 Instalações Militares; g) 

revitalização de oito aeronaves, sendo quatro de transporte de carga e h) 
quatro de interceptação. 

Programas de Tecnologias de Uso das Forças Armadas

GRÁFICO 6 - EVOLUÇÃO DA DOTAÇÃO E DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE 

TECNOLOGIAS DE USO DAS FORÇAS ARMADAS - EM R$ MILHÕES

2004 2005 2006 2007 Total

171,5
145,1

160,6

132,3

609,6

161,1
134,6 130,6 119,7

545,9

Previsto Realizado
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Tecnologia de Uso Naval

O Programa Nuclear da Marinha (PNM) é de importância estratégica para o País, 
uma vez que apresenta inegáveis benefícios nas áreas tecnológica e social a partir do 
desenvolvimento de novos sistemas e materiais, contribuindo para a diversificação da 
matriz energética brasileira. Ainda que de forma reduzida, a MB conduziu, em 2007, 
atividades relacionadas ao Ciclo do Combustível Nuclear e ao Laboratório de Geração 
de Energia Nucleoelétrica (LABGENE). Tendo em vista a garantia do Governo Federal 
na reativação do PNM, a manutenção das atividades facilitará a retomada do Programa 
em 2008. O LABGENE teve seu Relatório Preliminar de Análise de Segurança, exigido 
pela Comissão de Energia Nuclear (CNEN), revisto e seu memorial de cálculo e análise 
de tensões de equipamentos concluídos. Também foram retomadas as obras de contenção 
e construção dos prédios do reator e das turbinas. Foram concluídos e revisados os 
projetos de engenharia de equipamentos, máquinas de transporte e tubulação da maquete 
eletrônica da Unidade de Hexafluoreto de Urânio (USEXA). Houve produção, em escala 
laboratorial, de hexafluoreto de urânio (UF6) e o enriquecimento de urânio para as 
Indústrias Nucleares do Brasil (INB), destinado às usinas nucleares de Angra dos Reis. 

Tecnologia de Uso Aeroespacial

Destinadas a promover a capacitação tecnológica da aeronáutica e da indústria aeroespacial 
brasileira, as ações do Programa possibilitam o atendimento da necessidade da Aeronáutica 
em deter o conhecimento de tecnologias de ponta e estrategicamente sensíveis, de 
modo a gerar a adequada independência para o desenvolvimento de equipamentos 
e sistemas aeroespaciais. Tal capacitação gera reflexos em toda a sociedade, por meio 
do fomento, coordenação e apoio ao complexo industrial aeroespacial brasileiro e ao 
desenvolvimento de mão-de-obra altamente especializada. Em 2007, a Aeronáutica, por 
meio do Programa Tecnologia de Uso Aeroespacial, contribuiu significativamente para a 
consecução do Objetivo Setorial “Ciência, Tecnologia e Inovação para a Defesa Nacional”. 
Esta contribuição se deu pelo avanço no desenvolvimento autóctone de itens sensíveis 
de interesse da defesa, adensamento das indústrias de mísseis nacionais, capacitação 
científico-tecnológica e em gestão, parcerias entre as Instituições Científica e Tecnológica 
(ICT) e o setor produtivo na pesquisa, no desenvolvimento conjunto em inovação de 
produtos, no intercâmbio de informações e na transferência de tecnologia, assim como 
no suporte ao desenvolvimento das indústrias aeroespaciais na área de Metrologia e na 
área de Certificação de Sistemas de Gestão da Qualidade, aumentando a competitividade 
no setor com segurança e confiabilidade de produtos e sistemas. Dentre os principais 
resultados alcançados, destacam-se os avanços ocorridos no desenvolvimento dos mísseis 
ar-ar MAA-1B e anti-radiação MAR-1, a produção nacional de sensores infravermelhos, o 
desenvolvimento de artefato ar-solo de grande efeito de sopro (Trocano) e a realização da 
prova de conceito de um gerador de pulso eletromagnético, para o futuro de desenvolvimento 
de artefatos que se valem de energia concentrada como princípio de funcionamento.
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Tecnologia e Uso Terrestre

O Comando do Exército tem a necessidade de pesquisar, desenvolver e avaliar material de 
emprego dual de seu interesse e das forças singulares e, também, de estimular a parceria 
com órgãos civis de pesquisa, contribuindo para o desenvolvimento científico-tecnológico 
do País. Dentre os principais resultados alcançados, destacam-se:

fabricação de um radar experimental de busca e vigilância antiaérea de baixa a) 
altura. Fator crítico de sucesso foi a formação de massa crítica para pesquisa; 

realização do Plano Interno de Trabalho com execução de atividades de b) 
manutenção e de recuperação dos materiais e equipamentos de emprego militar, 
em uso no Exército. O fator crítico de sucesso foi a necessidade de prorrogar a 
vida útil ou atualizá-los em relação às novas tecnologias utilizadas (este resultado 
e o anterior estão relacionados ao Objetivo Setorial “Reaparelhar e Manter 
Adestradas as Forças Armadas para Efetivo Emprego”); 

finalização da versão três do Programa do Sistema de Comando e Controle em c) 
combate, incluindo o desenvolvimento, implantação, manutenção, modernização 
e integração dos Sistemas Táticos e Operacionais;

realização, por meio do Instituto Militar de Engenharia (IME), de cursos voltados d) 
ao ensino científico-tecnológico, nos níveis de graduação, pós-graduação, 
especialização e extensão, de projetos de pesquisa básica, de visitas técnicas e 
de participação em eventos de ciência e tecnologia no País e no exterior. Houve 
celebração de convênios de cooperação com instituições públicas ou privadas na 
área científico-tecnológica de interesse do EB. O fator crítico considerado foi, 
principalmente, a cooperação com os demais órgãos afetos através da prestação 
de serviços e da execução de atividades de natureza técnico-científicas; 

fabricação de um protótipo de viatura leve de emprego geral em projeto conjunto e) 
com o Exército da Argentina.



Ano Base 2007

571

Programa Calha Norte

GRÁFICO 7 - EVOLUÇÃO DA DOTAÇÃO E DA EXECUÇÃO

DO PROGRAMA CALHA NORTE - EM R$ MILHÕES

2004 2005 2006 2007 Total

64,3

236,7

191,5

455,0

947,6

41,6

133,0
163,8

273,4

611,7

Previsto Realizado

No âmbito do Programa, foram desenvolvidas, em 2007, diversas ações que contribuíram para a 
promoção do desenvolvimento ordenado da região e da redução das desigualdades regionais. A 
realização dessas atividades teve relação direta com o Objetivo Setorial - Contribuição do Sistema 
de Defesa para o Desenvolvimento Nacional. Destaca-se entre as finalidades do Programa:

fixar o homem na região; a) 

aumentar a qualidade de vida das populações atendidas; b) 

integrar socialmente as comunidades isoladas; c) 

aumentar a presença do Estado na região. d) 

A área atual atendida pelo Programa abrange 32% do Território Nacional, onde habitam 
cerca de oito milhões de pessoas, dentre as quais se incluem 30% da população indígena. 
O Programa tem duas vertentes principais relativas à soberania e ao desenvolvimento 
ordenado da Amazônia, e atende 94 Municípios em seis Estados da Região Norte: Acre, 
Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima.
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Programa PROANTAR

GRÁFICO 8 - EVOLUÇÃO DA DOTAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

PROANTAR - EM R$ MILHÕES

2004 2005 2006 2007 Total

5,02
7,05

23,14

16,55

51,76

4,23 3,64

12,94

16,32

37,12

Previsto Realizado

Em 2007, foi concluída a Operação Antártica XXV, que envolveu a participação de 134 
pesquisadores em 22 projetos de pesquisa distintos. A Operação Antártica XXVI foi 
iniciada em outubro de 2007, com a finalidade de prestar apoio logístico a 19 projetos 
de pesquisa nas áreas científica e ambiental e viabilizará o desenvolvimento, na Estação 
Antártica Comandante Ferraz (EACF), de diversas atividades relacionadas ao Ano Polar 
Internacional, que se estenderá até março de 2009. Registrou-se a expressiva marca de 
25 anos da presença brasileira na Antártica. O Programa promove e realiza pesquisas 
científicas e tecnológicas diversificadas e de alta qualidade naquela região, contando com 
a colaboração de diversos Ministérios, universidades, empresas públicas e privadas. O 
PROANTAR se constitui em uma das grandes conquistas nacionais, proporcionando 
ao Brasil conhecimentos fundamentais sobre fenômenos naturais que afetam direta 
ou indiretamente a nossa população e que têm a sua origem na região polar Antártica, 
viabilizando, também, a participação do Brasil nas decisões sobre o futuro daquele 
continente. 
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Programa Recursos do Mar

GRÁFICO 9 - EVOLUÇÃO DA DOTAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

RECURSOS DO MAR - EM R$ MILHÕES

2004 2005 2006 2007 Total

0,80

2,04

7,66

4,68

15,18

0,78

2,04

7,62

4,68

15,13

Previsto Realizado

No ano de 2007, o projeto de construção da nova Estação Científica do Arquipélago de São 
Pedro e São Paulo (ECASPSP) entrou em fase de execução. As edificações foram instaladas em 
local considerado mais abrigado das fortes ondas que assolam o arquipélago, propiciando maior 
segurança, redução dos investimentos de manutenção e ampliação na área vital, com maior 
conforto para os pesquisadores que integram as expedições científicas naquela remota região. 
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Programa Segurança da Navegação Aquaviária

GRÁFICO 10 - EVOLUÇÃO DA DOTAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE 

SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO AQUAVIÁRIA - EM R$ MILHÕES

2004 2005 2006 2007 Total

50,3
59,7

70,7

140,3

321,0

47,9
56,4

63,4

140,3

307,9

Previsto Realizado

Com o propósito de contribuir para a segurança da navegação, para a salvaguarda da vida 
humana no mar e nas hidrovias interiores e para a prevenção da poluição ambiental causada 
por embarcações, plataformas e suas instalações de apoio, a Marinha do Brasil realizou, 
em 2007, 44.700 vistorias em embarcações nacionais e estrangeiras, incluindo plataformas 
de exploração e produção de petróleo (número quase 50% superior à previsão inicial do 
exercício), o que representou um acréscimo percentual de 94% em relação ao ano de 2006. 
A Marinha manteve operando os quase 1.200 sinais náuticos sob sua responsabilidade e 
prestou atendimento a mais de 130 ocorrências de Socorro e Salvamento, tendo realizado 
oito exercícios nacionais e internacionais de Controle do Tráfego Marítimo.

Não obstante sua relevância para a salvaguarda da vida humana no mar, uma sinalização 
náutica adequada tem grande importância econômica para o País. Vias navegáveis bem 
sinalizadas e bem cartografadas, previsões meteorológicas e oceanográficas tempestivas e 
de comprovada confiabilidade inspiram maior confiança, contribuindo para a redução 
dos preços dos seguros das cargas e dos próprios navios, diminuindo, conseqüentemente, 
os custos dos fretes marítimos. Assim, por meio da execução de atividades hidrográficas, 
cartográficas, oceanográficas, meteorológicas e de sinalização náutica, a Marinha 
disponibiliza as informações necessárias a uma navegação segura, em contribuição à 
salvaguarda da vida humana no mar, à segurança da navegação e ao desenvolvimento 



Ano Base 2007

575

da cartografia marítima, cumprindo compromissos internacionais assumidos pelo País 
e contribuindo para a redução do Custo Brasil e para a defesa do imenso patrimônio 
marítimo, fluvial e lacustre. 

Programa de Assistência e Cooperação das Forças Armadas para a Sociedade Civil

GRÁFICO 11 - EVOLUÇÃO DA DOTAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA* DE 

ASSISTÊNCIA E COOPERAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS À SOCIEDADE

EM R$ MILHÕES

2004 2005 2006 2007 Total

33,8

65,4

204,0

96,8

400,1

19,8

53,0

165,2

90,4

328,4

Previsto Realizado

Nota *: Em 2004, o Programa se chamava “Assistência e Cooperação do Exército à Sociedade Civil”; em 2005 e 2006, 
“Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade Civil”; e em 2007, “Assistência e Cooperação das Forças 
Armadas à Sociedade”.

As Forças Armadas implementaram, em 2007, ações voltadas para o desenvolvimento 
nacional e de apoio à sociedade civil, tais como as ações realizadas no âmbito do Projeto 
Soldado-Cidadão e do Projeto Rondon, Combate à Gripe Aviária, ou em apoio a atividades 
de outros órgãos como o Ministério da Justiça (MJ), o Ministério da Saúde (MS) e outros. 
As mencionadas ações contribuíram para os Objetivos Setoriais “Contribuição do Sistema de 
Defesa para o Desenvolvimento Nacional” e “Comunicação Social e Relacionamento com a 
Sociedade”. 

Em 2007, o Ministério da Defesa apoiou o compromisso das Forças Armadas com a 
integração social de seus militares, por intermédio do Projeto Soldado-Cidadão, o que 
possibilitou a qualificação profissional de 21.268 cidadãos egressos do Serviço Militar. Desde 
o seu lançamento, o Projeto já beneficiou cerca de 100.000 jovens nas três Forças Singulares 
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e em todo o Território Nacional. O Projeto Rondon realizou, em 2007, seis operações: 
Operação Amazônia Oriental, Operação Amazônia Ocidental, Operação Rio Grande do 
Sul, Operação Nordeste, Operação Inverno e Operação Centenário da Comissão Rondon 
– em 128 Municípios, de 12 Estados brasileiros. O projeto permitiu o envolvimento 
voluntário de cerca de 2.000 rondonistas, estudantes e professores universitários, no 
processo de desenvolvimento sustentável de comunidades carentes, contribuiu para o 
desenvolvimento da cidadania e consolidou o sentimento de responsabilidade social. 
Relativamente ao Plano de Contingência para a Pandemia de Influenza (Gripe Aviária), o 
Ministério da Defesa coordenou os Grupos de Trabalho que elaboraram e concluíram os 
Planos Específicos de Preparação para Portos e Aeroportos, visando diminuir os riscos de 
entrada no País do vírus H5N1, através daqueles pontos de fronteira. 

ASPECTOS RELEVANTES

No período 2004-2007, ocorreram apenas pequenas alterações e ajustes em nomes 
de programas e ações. Para o PPA 2008-2011, a situação ainda é a mesma. Deve-se 
considerar também que o dispositivo legal que criou o MD atribuiu autonomia de gestão 
aos Comandos Militares, o que dificulta sobremaneira a vinculação e adequação entre a 
estrutura organizacional do MD e sua estrutura programática. Outra dificuldade existente 
é a exigência de demasiada pulverização da missão do MD em pequenas ações de pouca 
expressão para os resultados do órgão. Isso também ocorre com os programas, pois há um 
número excessivo e, apesar disso, não se consegue reduzir a quantidade devido à cultura 
interna de vincular a programação orçamentária à estrutura organizacional. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO

O processo de avaliação do PPA 2004-2007, no ano de 2007, foi realizado pelo MD 
mediante a atribuição de notas, no intervalo de zero a 10, a um conjunto de itens 
que visam auxiliar a Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI) no 
desenvolvimento de melhorias para as próximas avaliações. O gráfico a seguir apresenta, 
de forma comparativa, as notas atribuídas pelo MD, por item, e a média geral das notas de 
todos os órgãos responsáveis por programas do PPA 2004-2007:

1. Orientação do 
Ministério do 
Planejamento 

sobre o processo 
de avaliação.

2. Clareza do 
Manual de 
Avaliação.

3. Conteúdo do 
Manual de 
Avaliação.

4. Cronograma 
do processo de 

Avaliação.

5. Suporte e 
auxílio da 
SPI/MP às 

dúvidas quanto à 
metodologia.

6. Suporte e 
auxílio da 
SPI/MP às 
dúvidas no 
roteiro e 

problemas de 
sistema.

7. Melhoria da 
gestão dos 
programas 

alcançada por 
meio da 

avaliação 
setorial.

7,0

6,0 6,0

4,0

7,0

5,0

7,0

7,9
8,3

6,8

8,4
8,1

7,1 7,1

Nota Atribuída Média Geral
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ASSISTÊNCIA E COOPERAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS 
À SOCIEDADE

GERENTE DO PROGRAMA

José Fernando Depireux Brasil

OBJETIVO

Apoiar as ações governamentais de caráter cívico-sociais, de infra-estrutura, e de meio 
ambiente, disponibilizando os meios do Ministério da Defesa (MD) e das Forças Armadas 
para a superação das dificuldades do País.

PÚBLICOALVO

Sociedade Brasileira

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Autorizado (LOA + Créditos): 

R$ 96.808.415,00 

Empenho Liquidado: R$ 90.354.104,00 

Pago Estatais: - 

Total: R$ 90.354.104,00 

Previsto não-orçamentário Realizado não-orçamentário

- - 

INDICADORES

INDICADOR

 (UNIDADE DE MEDIDA)

ÍNDICES APURADOS ÍNDICE PREVISTO AO 

FINAL DO PPA

PORCENTAGEM DE 

ALCANCE DO ÍNDICE2004 2005 2006 2007

1. Grau de Atendimento à Demanda 

de Transporte Aéreo Governamental  

Porcentagem

- - - - 65.00 -

2. Taxa de Atendimento à Demanda 

de Cooperação - Porcentagem
- 100.00 33.30 90.00 100.00 90%

1. GRAU DE ATENDIMENTO À DEMANDA DE TRANSPORTE AÉREO 
GOVERNAMENTAL
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

Não houve aferição de resultado. Na revisão para o exercício de 2006, foi solicitada a 
exclusão desse indicador que estava relacionado somente a uma ação de Apoio Aéreo para 
o Transporte de Cargas e Passageiros, a cargo do Comando da Aeronáutica (COMAER). 
Desta forma, não se justifica a existência desse indicador no Programa. Ademais, quaisquer 
recursos solicitados nessa ação sempre foram negados, prova disso é que somente em 2005 
essa ação foi incluída no orçamento. Nos anos seguintes, pelo reduzido montante em 
disponibilidade para a ação, ela nem sequer foi incluída nas propostas orçamentárias.
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2. TAXA DE ATENDIMENTO À DEMANDA DE COOPERAÇÃO
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

As solicitações de participação dos Batalhões de Engenharia e Construção (BECs), do 
Exército Brasileiro (EB), em atividades de construção ou reconstrução de infra-estrutura, 
em apoio à ação de outras áreas do Governo, foram prontamente atendidas dentro das 
limitações dos recursos destinados à ação. Entretanto, os recursos destinados à ação foram 
reduzidos, tendo em vista a possibilidade de alcançar resultados ainda mais relevantes 
na utilização dos BECs para apoiar a melhoria da infra-estrutura e de outras áreas de 
competência da engenharia de construção. Com recursos reduzidos, a possibilidade de 
celebração de convênios também foi reduzida e limitada aos valores orçamentários. 

CONTEXTUALIZAÇÃO

É necessária a participação de todos os segmentos da sociedade no esforço nacional de superação 
das deficiências do País. Nesse sentido, pretende-se intensificar a participação do Sistema de 
Defesa no desenvolvimento do Brasil, através do emprego das Forças Armadas em apoio às 
ações governamentais de caráter cívico-sociais, de infra-estrutura, e de meio ambiente, em 
prol da Nação brasileira. Historicamente, as Forças Armadas já têm participado, quando 
convocadas, no apoio a situações de dificuldade por que passa a sociedade brasileira, tais 
como em ações de apoio em casos de calamidades públicas, enchentes, campanhas nacionais 
de vacinação, de manutenção da Lei e da ordem, dentre outras.

PRINCIPAIS RESULTADOS

Em 2007, apoiando o compromisso das Forças Armadas com a integração social 
de seus militares, o MD, por intermédio do Projeto Soldado-Cidadão, possibilitou a 
qualificação profissional de 21.268 cidadãos egressos do Serviço Militar. Desde o seu 
lançamento, o Projeto já beneficiou cerca de 100.000 jovens nas três Forças Singulares e 
em todo Território Nacional. 

O Projeto Rondon realizou seis operações, em 2007, em 128 Municípios, de 12 
Estados brasileiros, quais sejam: Operação Amazônia Oriental 2007; Operação Amazônia 
Ocidental 2007;  Operação Rio Grande do Sul 2007; Operação Nordeste 2007; Operação 
Inverno 2007; Operação Centenário da Comissão Rondon. O projeto permitiu o envolvimento 
voluntário de cerca de 2.000 rondonistas, estudantes e professores universitários, no processo 
de desenvolvimento sustentável de comunidades carentes, contribuiu para o desenvolvimento 
da cidadania e consolidou o sentimento de responsabilidade social. 

Quanto ao Plano de Contingência para a Pandemia de Influenza (Gripe Aviária), 
por intermédio da Ação de Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade, o 
MD coordenou os Grupos de Trabalho que elaboraram e concluíram os Planos Específicos 
de Preparação para Portos e Aeroportos, visando diminuir os riscos de entrada no País 
do vírus H5N1 através daqueles pontos de fronteira. Também foi concluído, em 2007, 
um Plano de Comando e Controle interligando “salas de situação” de 11 Ministérios 
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e da Presidência da República para, se necessário, coordenar e articular as ações de 
enfrentamento a uma possível situação de crise. 

DESEMPENHO DO PROGRAMA
Principais restrições e providências adotadas

Excetuando-se as ações de Caráter Cívico-Sociais, para as quais não houve espaço para 
execução orçamentária no Comando da Marinha, todas as demais ações do Programa 
atingiram realização física e financeira nos percentuais entre 80% e 100%. As demais 
consideradas sociais a cargo da Marinha Brasileira (MB) foram realizadas com recursos da 
Força, a exemplo da assistência dada às populações ribeirinhas na Amazônia. Destacam-se 
com excelentes resultados e realizações as ações do Projeto Rondon e do Soldado-Cidadão.

Não há uma avaliação específica dos resultados físicos do Programa. A execução física é 
acompanhada pelos gestores das ações. Os comitês executivos e de supervisão também 
monitoram a obtenção das metas e dos resultados físicos propostos para as ações.

A execução física média das ações foi de cerca de 70%. Destaca-se no conjunto das ações: 
Apoio das Forças Armadas ao Projeto Rondon com 123,9%; Formação Cívico-Profissional 
de Jovens em Serviço Militar (Soldado-Cidadão) com 95,8%; Cooperação com Construção 
de Infra-Estrutura com 61,45%. 

Para as ações Cívico-Sociais, a não-realização de qualquer resultado físico, nem tampouco 
orçamentário, explica-se pela indisponibilidade de recursos para a MB implementá-la, 
conforme descrito anterioriormente.

Já a execução financeira média das ações foi de cerca de 93,3%. Destaca-se no conjunto 
das ações: Apoio das Forças Armadas ao Projeto Rondon com 99,0%; Formação 
Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar (Soldado-Cidadão) com 99,8%;  
Cooperação com Construção de Infra-Estrutura com 98,3%. 

A Ação Plano de Contingência para a Pandemia de Influenza teve 88,31% de realização 
devido a restrições orçamentárias e a um grande valor em restos a pagar, dos quais executou 
mais de 98%. Em complemento a essa ação, crédito extraordinário criou a Ação “Prevenção, 
Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza”, para a qual somente foram 
liberados R$ 2,3 milhões, realizados integralmente.

O modelo de gestão orçamentária, com liberações mensais e por quadro de fontes, não é 
uma prática que beneficia a obtenção de resultados. Entretanto, apesar de poucos recursos, 
os resultados não foram afetados pela descontinuidade do fluxo de recursos durante 2007. 
O financeiro comprometido por restos a pagar de 2007 também gerou impacto sobre a 
gestão orçamentária e a proposição de limites para as ações.

As ações do Programa descentralizam créditos para os Comandos Militares. Esses créditos 
são utilizados para viabilizar a logística necessária à sua implementação.



Relatório Anual de Aval iação

580

OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

As parcerias não-governamentais são executadas principalmente na ação do Soldado-Cidadão, 
e estabelecidas parcerias com entidades públicas ou privadas de reconhecida competência 
nacional ou regional no desenvolvimento de cursos de capacitação profissional. Dentre os 
principais parceiros, destacam-se:

Fundação Cultural Exército Brasileiro (FUNCEB);a) 

Entidades do Sistema “S”: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  b) 
(SENAI),Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (SENAR), Serviço Social do Transporte e Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST/ SENAT);

Escolas Técnicas (ET);c) 

Superior Tribunal de Justiça (STJ);d) 

Associação de Juízes Federais (AJUFE);e) 

Fundação Rede Amazônica (FRA);f ) 

Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE); g) 

Centros de Educação Profissional (CEP). h) 

O desempenho dos parceiros na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas 
tem atendido plenamente às expectativas. No caso do Projeto Rondon, estão instituídas 
parcerias com Instituições de Ensino Superior (IES) selecionadas mediante edital, bem 
como com empresas que fornecem o apoio financeiro.

Os mecanismos que promovem a participação social no âmbito da Ação Soldado-Cidadão 
são a Ouvidoria, promovida por intermédio das entidades parceiras e das Organizações 
Militares responsáveis pela contratação dos cursos, e as reuniões com grupos de interesse 
realizadas bimestralmente com a participação de representantes das Forças Armadas. 

Esses mecanismos têm contribuído sobremaneira para o aperfeiçoamento contínuo da 
ação, visto que as sugestões propostas aos parceiros do Programa são tratadas em alto nível e 
repassadas à coordenação do Projeto, que as implementa de acordo com o possível. Exemplo 
de propostas são as sugestões de realização de determinados cursos profissionalizantes 
que, regionalmente, são de maior impacto no mercado de trabalho e cuja procura por 
profissionais facilita a colocação dos jovens formados nesse mercado.
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A participação social no âmbito do Projeto Rondon é executada por meio de consultas públicas 
a partir de entendimentos com as comunidades. O processo se inicia com reuniões e consultas 
às comunidades e se operacionaliza através da atuação das IES nos Municípios selecionados. As 
ações, realizadas pelas IES, têm como base as diretrizes do Projeto, dentre as quais se destacam:

contribuir para o desenvolvimento sustentável nas comunidades carentes, a) 
visando as habilidades universitárias; 

estimular a busca de soluções para os problemas sociais da população, formulando b) 
políticas públicas locais, participativas e emancipadoras; 

assegurar a participação da população na formulação e no controle das ações; c) 

democratizar o acesso às informações sobre benefícios, serviços, programas e d) 
projetos, bem como recursos oferecidos pelo poder público e pela iniciativa 
privada e seus critérios de concessão. 

A apresentação das necessidades e carências e a intensa participação da população são feitas 
por intermédio de conselhos municipais, cooperativas e outras associações.

A avaliação da satisfação dos usuários/beneficiários para a Ação Soldado-Cidadão é realizada 
pelas entidades parceiras, Comandos das Forças (Marinha, Exército e Aeronáutica) e 
Comitê Gestor do Projeto, por intermédio de questionários, reuniões de coordenação e 
viagens de acompanhamento. Ao final do exercício financeiro, é elaborado um relatório 
no qual são apontados aspectos positivos e negativos e sugeridos aperfeiçoamentos para 
o desenvolvimento do Projeto no ano seguinte. Os militares temporários, após serem 
licenciados por término de Serviço Militar, apresentam-se por cinco anos consecutivos 
para atualização de seus dados cadastrais. Nessas oportunidades, são realizadas pesquisas 
no universo apresentado a respeito da efetividade do Projeto. Nas duas pesquisas realizadas, 
foi obtido o percentual de cerca de 70% de jovens que realizaram o Soldado-Cidadão 
e obtiveram êxito de ingresso no mercado de trabalho ou estão gerando renda com as 
capacitações profissionais adquiridas. Em face das dificuldades conjunturais para ingresso 
no mercado de trabalho, o resultado pode ser considerado muito bom. 

Os mecanismos utilizados para a avaliação da satisfação dos usuários/beneficiários do 
Projeto Rondon são os relatórios das IES, e das Prefeituras dos Municípios em que foram 
desenvolvidas as ações. 

No período de novembro a dezembro, é elaborado e divulgado aos executantes um Plano 
de Gestão do Projeto Soldado-Cidadão para o ano seguinte, em que são estabelecidos 
instrumentos e medidas de acompanhamento (viagens de acompanhamento), de  
coordenação (reuniões bimestrais do Comitê Gestor) e de controle e avaliação (planejamento 
inicial, relatório de acompanhamento físico mensal, relatório de acompanhamento 
orçamentário e financeiro mensal e relatório anual).
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No Projeto Rondon as decisões e os eventos são sempre deliberados em um Comitê 
de Orientação e Supervisão, composto por oito Ministérios e a Secretaria Especial da 
Presidência da República. O uso do Comitê é uma prática de gestão que tem obtido 
resultados altamente positivos. 

De acordo com informações do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), 
a solicitação de exclusão do indicador Grau de Atendimento à Demanda de Transporte 
Aéreo Governamental foi acatada e realizada para o PPA 2008-2011. 
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CALHA NORTE

GERENTE DO PROGRAMA

José Roberto Ramos de Almeida

OBJETIVO

Aumentar a presença do Poder Público na região ao norte do rio Solimões/Amazonas, 
contribuindo para a defesa nacional, proporcionando assistência às suas populações e 
fixando o homem na região.

PÚBLICOALVO

População da região da Calha Norte

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Autorizado (LOA + Créditos): 

R$ 455.021.000,00 

Empenho Liquidado: R$ 273.360.679,00 

Pago Estatais: - 

Total: R$ 273.360.679,00 

Previsto não-orçamentário Realizado não-orçamentário

- - 

INDICADORES

INDICADOR

 (UNIDADE DE MEDIDA)

ÍNDICES APURADOS ÍNDICE PREVISTO AO 

FINAL DO PPA

PORCENTAGEM DE 

ALCANCE DO ÍNDICE2004 2005 2006 2007

1. Densidade Populacional na Região 

da Calha Norte - habitante por km²
1.00 1.10 1.15 2.69 1.31 205,34%

2. Extensão de Fronteira por Núcleo 

de Povoamento integrado à Pequena 

Unidade Militar - km por núcleo

375.00 330.00 330.00 300.00 300.00 100%

1. DENSIDADE POPULACIONAL NA REGIÃO DA CALHA NORTE
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto 
- Análise e Justificativa:

A densidade populacional na área abrangida pelo Programa cresceu acima do esperado. 
Ressalta-se que este indicador não constará no PPA 2008-2011, uma vez que se trata de 
indicador genérico e não contribui, de forma objetiva, para a avaliação de sua execução.

2. EXTENSÃO DE FRONTEIRA POR NÚCLEO DE POVOAMENTO INTEGRADO À 
PEQUENA UNIDADE MILITAR
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto 
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- Análise e Justificativa:

Com o andamento da construção do Pelotão de Fronteira de Marechal Thaumaturgo, no 
Acre, o índice foi alcançado em 2007.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Nos objetivos setoriais do Ministério da Defesa (MD), o Programa contribui para vitalizar 
a região da Calha Norte, promovendo o desenvolvimento sustentável e integrando sua 
população à cidadania e ao conjunto nacional.

PRINCIPAIS RESULTADOS

Construção de embarcações para controle e segurança da navegação fluvial: duas 
das principais realizações em 2007 foram a ampliação do número de meios flutuantes 
e a modernização dos meios disponíveis dos Comandos da Marinha e da Aeronáutica, 
de modo a torná-los suficientes para a consecução do objetivo de manter o controle e a 
segurança da navegação fluvial na região, bem como o apoio logístico na área.

Implantação da infra-estrutura básica nos Municípios da região da Calha Norte: 
realizada por meio de ações provenientes de emendas parlamentares, cujos recursos foram 
aplicados, mediante convênios com Estados e Prefeituras, na realização de obras de infra-
estrutura básica nas áreas de saúde, educação, saneamento básico, transporte, energia e 
comunicações, nas comunidades mais carentes da região. 

Implantação de Unidades Militares na região:

no âmbito do Exército Brasileiro: foram realizadas obras de complementação da a) 
2ª Brigada de Infantaria de Selva de São Gabriel da Cachoeira (AM), conclusão do 
auditório do Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), em Manaus (AM) 
e implantação da infra-estrutura do 3º Batalhão de Infantaria na Selva (BIS) com 
obras no quartel, na Vila Militar, no Hotel de Trânsito dos Oficiais, Próprios 
Nacionais Residenciais (PNR), em Barcelos (AM) e construção de Pavilhão de 
Subunidade no 12º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada em Boa Vista (RR); 

no âmbito da Marinha do Brasil: construção de 12 PNR, em Manaus (AM), b) 
ampliação do Ambulatório Naval em Manaus (AM), construção de prédio para 
a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, em Manaus (AM) e recuperação da 
carreira para reparos de embarcações em Belém (PA); 

no âmbito da Força Aérea Brasileira: conclusão de bloco de PNR em c) 
Manaus (AM), construção do arquivo geral do Hospital de Aeronáutica de 
Belém (PA), construção de PNR para oficiais em Manaus (AM) e reforma do 
Hospital de Aeronáutica de Manaus (AM). 
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DESEMPENHO DO PROGRAMA
Principais restrições e providências adotadas

Existem diversos mecanismos de monitoramento do desempenho físico das ações. 
Mensalmente, são realizadas reuniões de trabalho da equipe técnica dos convênios para 
avaliar o andamento das obras em execução; e visitas in loco, por equipe do Programa, às 
obras conveniadas de acordo com o seu cronograma. No mínimo, cada obra é fiscalizada 
duas vezes, além da vistoria final. No caso das ações que demandam repasses para os 
Comandos Militares, é enviado um relatório mensal ao Programa, prestando conta da 
aplicação dos recursos repassados. 

Outra ferramenta que auxilia o acompanhamento do andamento das obras são os sistemas 
informatizados, desenvolvidos internamente. Também no início da cada ano é enviado um 
relatório de gestão à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa (Ciset/MD). 
No âmbito externo do Programa, há atualização constante de suas ações no Sistema de 
Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

Quanto ao cumprimento de metas físicas, houve execução física de 80% a 100% do previsto 
na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2007. As ações do Programa que têm seus recursos alocados 
na LOA e que não sofrem acréscimos por meio de emendas parlamentares têm regularidade 
em sua execução no decorrer do ano. Os recursos orçamentários executados foram suficientes, 
sendo a execução orçamentária compatível com a dotação autorizada na LOA 2007. Houve 
também certa incompatibilidade entre o fluxo de recursos e a programação física, mas que não 
prejudicou decisivamente a execução programada.

Com relação às ações que recebem recursos provenientes de emendas parlamentares, 
houve duas situações de liberação de recursos em 2007, uma dos restos a pagar em 2007, 
provenientes de 2006, liberados no decorrer do ano entre março e dezembro e outra dos 
recursos da LOA 2007, liberados quase no final do ano e somente para empenho, que 
entrarão como restos a pagar de 2007 em 2008. 

Certamente tal manobra prejudica a programação de convênios, pois não há regularidade, ao 
longo do ano, na sua liberação, acumulando restos a pagar do ano anterior com recursos da 
LOA do ano corrente. Nas demais ações houve fluxo regular de recursos no decorrer do ano.
Alguns pontos negativos na execução do Programa:

atraso recorrente na prestação de contas dos Estados e Municípios, apesar das a) 
cobranças efetuadas pela equipe técnica e pelo ordenador de despesas; 

falta de engenheiros para fazer as fiscalizações nas obras executadas por b) 
meio de convênios.
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OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

Com relação a mecanismos que promovem a participação social, a equipe do Programa 
realiza constantemente reuniões com as comunidades abrangidas, que assumem caráter 
relevante para a obtenção de informações sobre as obras em andamento.

Não existe avaliação da satisfação de seus beneficiários, uma vez que faltam recursos 
financeiros para que seja realizada dentro dos parâmetros técnicos adequados. Existe 
avaliação subjetiva da satisfação dos beneficiários, realizada em visitas de comitiva à área 
de sua abrangência, em conversas e reuniões com autoridades municipais e estaduais, e 
pelo interesse demonstrado pela elevada demanda dos parlamentares da região na alocação 
de emendas ao Programa.

Por fim, boas práticas realizadas no âmbito do Programa são as fiscalizações criteriosas nas 
obras conveniadas e a elevada capacitação de seu pessoal.

A gerência do Programa destaca que há restrição do espectro de obras executadas pelo 
Programa na vertente civil, resultado da celebração de convênios. Grande parte de obras 
já foi restringida pelas novas Diretrizes Estratégicas de 2007. Há necessidade, ainda,  
de criação de um departamento para tratar dos assuntos específicos do Calha Norte, 
particularmente, com a ampliação do número de engenheiros na divisão de convênios a 
ser criada e da contratação de mais três engenheiros para fiscalização nas obras executadas 
por meio de convênios.
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COMUNICAÇÕES, COMANDO, CONTROLE E 
INTELIGÊNCIA NAS FORÇAS ARMADAS

GERENTE DO PROGRAMA

João Francisco Ferreira

OBJETIVO

Aperfeiçoar a capacidade de comando, controle e inteligência do Sistema de Defesa e a 
Segurança da Comunicação Militar.

PÚBLICOALVO

Nação brasileira

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Autorizado (LOA + Créditos): 

R$ 25.313.552,00 

Empenho Liquidado: R$ 23.222.752,00 

Pago Estatais: - 

Total: R$ 23.222.752,00 

Previsto não-orçamentário Realizado não-orçamentário

- - 

INDICADOR

INDICADOR

(UNIDADE DE MEDIDA)

ÍNDICES APURADOS ÍNDICE PREVISTO AO 

FINAL DO PPA

PORCENTAGEM DE 

ALCANCE DO ÍNDICE2004 2005 2006 2007

1. Nível de Implantação dos 

Sistemas de Comunicação, 

Comando, Controle e Inteligência – 

Porcentagem

- - - 20.00 26.00 76,92%

1. NÍVEL DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO, COMANDO, 
CONTROLE E INTELIGÊNCIA
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto 
- Análise e Justificativa:

O índice previsto para o final do PPA 2004-2007 não foi atingido, uma vez que não foram 
alocados os recursos planejados, permanecendo, portanto, etapas para o próximo Plano. 

CONTEXTUALIZAÇÃO

É imprescindível aperfeiçoar a capacidade de comando e controle de todos os órgãos 
envolvidos na tarefa de defesa nacional, proporcionando-lhes condições que facilitem o 
processo de decisão, baseado em sistemas inteligentes e capazes de antecipar situações que 
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exijam sua utilização, e em meios de comunicação modernos e seguros e na atividade de 
inteligência com forte suporte no sensoriamento remoto.

PRINCIPAIS RESULTADOS

Implantação do Centro de Operação do Comando Supremo e Forças Singulares:

interoperabilidade crescente entre as Forças;a) 

funcionamento do Sistema de Planejamento Operacional Militar (SIPLOM) na b) 
plenitude dos recursos previstos na versão atual; 

participação do Estado-Maior de Defesa (EMD) na elaboração e implantação da c) 
infra-estrutura do Sistema de Comando e Controle (C2) para o Plano Brasileiro 
de Contingência para a Pandemia de Influenza. 

Recursos liberados foram aplicados, principalmente, na expansão do Sistema em 
Banda X do Sistema de Comunicações Militares por Satélite (SISCOMIS), conforme 
previsto no Plano de Desenvolvimento e de Implantação do SISCOMIS, atendendo às 
necessidades do Estado-Maior de Defesa. 

Manutenção do SISCOMIS, que atingiu o objetivo de mantê-lo instalado 
e em condições operacionais. Os recursos disponíveis foram aplicados na manutenção 
e na atualização dos equipamentos do SISCOMIS e no pagamento de contratos de 
fornecimento de enlaces de comunicações e de manutenção, além da aquisição de um 
Sistema de Gerenciamento da Banda X, a fim de otimizar a utilização das Estações em 
Banda X que atendem às Operações Combinadas do Estado-Maior de Defesa (EMD). 
Dessa forma, o SISCOMIS tem operado adequadamente. 

Apoio à Inteligência por meio do Sensoriamento Remoto:

adaptação de banco de dados para acesso ao Portal de Inteligência Operacional a) 
(PIOp) do MD;

obtenção de imagens, provenientes de sensoriamento remoto, para o b) 
planejamento e a execução de operações militares;

custeio de projetos de desenvolvimento tecnológico, como é o caso dos softwares c) 
de geoprocessamento do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira (FAB). 

Implantação do Sistema de Comunicações Seguras (SECOS):

aquisição de equipamentos e instrumentos de teste;a) 
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modernização de laboratórios das Forças, a fim de permitir o desenvolvimento b) 
de interfaces entre os sistemas táticos atuais; 

realização do 3c) º Seminário de Dados Operacionais (3º SEDOP).

DESEMPENHO DO PROGRAMA
Principais restrições e providências adotadas

Apesar da insuficiente dotação de recursos, diante da grandeza do objetivo que o Programa 
impõe como resultado do somatório das metas das suas ações constituintes, as quais, por sua 
vez, expressam as necessidades atuais do Sistema de Defesa, podemos considerar alcançados 
os objetivos definidos, coerentemente, com as dotações recebidas, com execução financeira 
alcançando níveis acima de 90%. 

Dentre os mecanismos de monitoramento, no âmbito da gerência, do desempenho 
físico das ações, destacam-se as reuniões de trabalho. Sempre que uma etapa do projeto 
é cumprida, o Gerente é informado, pessoalmente, e por relatório circunstanciado. Além 
disso, ele acompanha, pessoalmente, ou por intermédio de assessores, o desenvolvimento 
de todos os projetos. Destaca-se que, para cada operação combinada, um representante do 
EMD avalia o emprego das imagens de satélite fornecidas, bem como o nível de satisfação 
dos solicitantes das imagens; e o fluxo de informações ocorre percorrendo os canais de 
comando sob forma de relatórios de execução física e financeira. 

Quanto ao cumprimento de metas físicas, houve execução física, em grande parte das 
ações, de 80% a 100% do previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2007. A execução 
discriminada por ação segue abaixo:

implantação do Centro de Operação do Comando Supremo e Forças Singulares: a) 
a meta física atingida foi de 87,86%. Deixaram de ser recebidos no exercício, 
em razão de entraves administrativos na realização de licitações e na celebração 
de contratos, equipamentos do Sistema Militar de Comando e Controle (C2), 
tanto para os Centros de Comando e Controle (C3) das Forças Armadas como 
para os Centros de C2 do Comando Supremo, porém o apoio às operações 
combinadas e o desenvolvimento do Sistema de Planejamento Operacional 
Militar (SIPLOM), software principal do C2, de nível estratégico, puderam ser 
executados de acordo com o planejamento estabelecido;

implantação do SISCOMIS: todos os produtos e serviços contratados foram b) 
atendidos segundo os requisitos preestabelecidos, com parte dos equipamentos 
sendo adquiridos no exterior. A meta física alcançada foi de 84,17%, 
proporcionando um desempenho excelente da ação;

manutenção do SISCOMIS: meta física prevista foi alcançada parcialmente c) 
(75,50%). A manutenção do Sistema atingiu seu objetivo, ficando o Sistema 
instalado em condições operacionais;
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Sensoriamento Remoto para Apoio à Inteligência: todos os produtos e serviços d) 
contratados foram entregues e/ou realizados dentro dos prazos e requisitos 
preestabelecidos. A meta física atingiu o índice de 62,50%, proporcionando um 
desempenho satisfatório da Ação. Cabe ressaltar que todas as imagens previstas 
foram adquiridas, entretanto, por entraves administrativos, somente serão recebidas 
no exercício 2008. Neste ano, buscou-se a reestruturação e a adaptação dos bancos 
de dados das Forças Armadas para acesso ao PIOp do MD; 

implantação do SECOS: todos os produtos e serviços contratados foram entregues e) 
e/ou realizados dentro dos prazos e requisitos preestabelecidos. A meta física alcançada 
foi de 85%, proporcionando um desempenho excelente da ação.

Já com relação aos recursos orçamentários executados, pode-se considerá-los insuficientes, 
como conseqüência, as metas não foram atingidas, os prazos dos projetos foram alongados 
e, com isso, a Nação deixou de contar com os instrumentos de comando e controle 
necessários ao emprego de sua expressão militar.

Em termos de compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física, pode-se 
afirmar que foi satisfatória, respeitando o planejamento e o ritmo de execução. 

O contingenciamento orçamentário de 2007 prejudicou sobremaneira a forma como as 
metas foram atingidas na sua plenitude e obrigou a compatibilização entre os recursos 
disponíveis e planejamento.

Outro ponto negativo ao pleno desempenho das ações do Programa foram as dificuldades 
em licitações, decorrentes do atraso na liberação dos créditos aprovados, aliado à exigüidade 
dos prazos para início do cumprimento das missões.

Quanto ao fluxo de informações, cabe ressaltar que o alto índice da execução das Ações 
implementadas em outras unidades administrativas (Marinha, Exército e Aeronáutica) é 
adequado à estrutura militar, baseada na hierarquia e na disciplina, permeando todos os 
escalões de comando envolvidos. Há, portanto, um fluxo de duplo sentido: descendente, 
quando da distribuição das missões, acompanhadas dos recursos que tornam viáveis, e 
ascendentes, ao término das atividades planejadas e determinadas, sob a forma de relatórios 
de execução física e financeira. 
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CONTROLE DE ARMAMENTOS, MUNIÇÕES E 
EXPLOSIVOS

GERENTE DO PROGRAMA

José Rosalvo Leitão de Almeida

OBJETIVO

Controlar a produção, utilização, importação, exportação, desembaraço alfandegário, 
circulação, armazenamento e comércio de armas, munições, explosivos e outros 
produtos perigosos.

PÚBLICOALVO

Pessoas físicas e jurídicas que fabricam, utilizam, importam, exportam, transportam e 
comercializam produtos controlados pelo Exército Brasileiro (EB)

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Autorizado (LOA + Créditos): 

R$ 16.254.764,00 

Empenho Liquidado: R$ 16.239.128,00 

Pago Estatais: - 

Total: R$ 16.239.128,00 

Previsto não-orçamentário Realizado não-orçamentário

- - 

INDICADOR

INDICADOR

 (UNIDADE DE MEDIDA)

ÍNDICES APURADOS ÍNDICE PREVISTO AO 

FINAL DO PPA

PORCENTAGEM DE 

ALCANCE DO ÍNDICE2004 2005 2006 2007

1. Taxa de Controle de Armamentos, 

Munições e Explosivos – 

Porcentagem

138.63 169.11 169.45 202.65 100.00 202,65%

1. TAXA DE CONTROLE DE ARMAMENTOS, MUNIÇÕES E EXPLOSIVOS
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

O nível de alcance do índice foi na ordem de 202% e o indicador foi apurado em 
31.01.2008. O índice apurado está acima do previsto em virtude dos seguintes fatores:  
a disponibilização de recursos e equipamentos necessários à eficácia da fiscalização; e o 
cálculo das metas físicas da Ação Registro e Fiscalização de Produtos Controlados, única 
variável que interfere no indicador do Programa, considera como fiscalização realizada, 
por razões metodológicas, as atividades de registro, de controle e de apoio também.
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CONTEXTUALIZAÇÃO

Compete ao Comando do Exército autorizar e fiscalizar a produção, utilização, importação, 
exportação, desembaraço alfandegário, tráfego e comércio de armamentos, explosivos, 
munições e demais produtos controlados, realizar o registro e o cadastramento de todas 
as armas de uso restrito de posse dos órgãos de Segurança Pública e seus integrantes, bem 
como o de colecionadores, atiradores e caçadores, com base no art. 24 da Lei nº 10.826, 
de 22 de dezembro de 2003, e no Decreto nº 3.665, de 20 de novembro de 2000, que 
aprovou o Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados.

PRINCIPAIS RESULTADOS

Vistorias realizadas em Pessoas Físicas e Jurídicas registradas no EB.

Concessões, revalidações e cancelamento de registros de Pessoas Físicas e Jurídicas 
e de armas de fogo.

Processos administrativos instaurados para averiguar irregularidades no trato com 
produtos controlados pelo EB.

Autorizações concedidas para aquisição de armas de fogo na indústria nacional e 
para transferência de titularidade de armas de fogo registradas no EB.

Autorizações concedidas para importações e exportações de armas de fogo e munições.

Autorizações concedidas para aquisição de munições na indústria nacional.

Expedição de Guias de Tráfego, para Pessoas Físicas e Jurídicas, para transporte de 
produtos controlados pelo EB.

Certificados internacionais de importação concedidos.

Autorizações de exportações concedidas.

Desembaraços alfandegários realizados. 

Dentre os principais fatores que contribuíram para o alcance do resultado, destacam-se:

busca do cumprimento total do planejamento de vistorias em Pessoas Físicas e a) 
Jurídicas registradas no EB; 

aquisição de equipamentos e veículos para a Rede de Fiscalização de b) 
Produtos Controlados; 

melhoria dos sistemas informatizados; c) 
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reuniões de coordenação integrando os serviços de Fiscalização de Produtos d) 
Controlados das regiões Militares e a Diretoria de Fiscalização de Produtos 
Controlados; 

visitas de orientação técnica, realizadas pela Diretoria de Fiscalização de e) 
Produtos Controlados, aos serviços de Fiscalização de Produtos Controlados das 
regiões Militares.

DESEMPENHO DO PROGRAMA
Principais restrições e providências adotadas

Com relação aos mecanismos de monitoramento do desempenho físico das ações, 
destacam-se: duas reuniões de trabalho entre os serviços de Fiscalização de Produtos 
Controlados das regiões Militares e a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados 
para coordenar procedimentos (cada Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados das 
regiões Militares realiza pelo menos uma reunião de coordenação com as Organizações 
Militares pertencentes à rede de fiscalização da sua área de abrangência). Foram realizadas, 
pela Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, 11 visitas de orientação técnica 
aos serviços de Fiscalização de Produtos Controlados das regiões Militares.

Ainda em relação ao monitoramento do Programa, a Diretoria de Fiscalização de Produtos 
Controlados possui os seguintes sistemas de apoio e monitoramento da atividade de 
registro e controle:

Sistema de Gerenciamento Militar de Armas;a) 

Sistema de Controle Fabril de Armas;b) 

Sistema de Controle de Venda e Estoque de Munições; c) 

Sistema de Guia de Tráfego Eletrônica; d) 

Sistema de Controle de Registros de Carros Blindados. e) 

Mensalmente, os serviços de Fiscalização de Produtos Controlados das regiões Militares enviam 
um relatório sobre execução de atividades de fiscalização, de registro e de controle. São enviados, 
também, relatórios de operações esporádicas realizadas pelos órgãos da rede de fiscalização.

Como mencionado anteriormente, a execução física da Ação do Programa ficou acima de 
100% do previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2007, em virtude da disponibilização 
de recursos e equipamentos necessários à eficácia da fiscalização, e da metodologia de 
cálculo das metas físicas da Ação 2919 - Registro e Fiscalização de Produtos Controlados, 
única variável que interfere no indicador do Programa, que considera como fiscalização 
realizada também as atividades de registro, de controle e de apoio.
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Os recursos orçamentários executados foram considerados suficientes. Houve também, 
de maneira geral, compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física. O 
fluxo sofreu pequena descontinuidade, mas não prejudicou decisivamente a execução 
programada. A liberação de recursos descontinuada não interferiu na execução física das 
atividades de fiscalização, registro e controle, em virtude da utilização de meios já existentes 
ou adquiridos, antecipadamente, para a execução dessas atividades. 

Alguns pontos negativos ao desempenho do Programa, relacionados aos recursos humanos 
e ao processo licitatório foram:

ampliação de atribuições sem a contrapartida de aumento de pessoal: a Lei na) º 10.826, 
de 22 de dezembro de 2004, ampliou de forma significativa as atribuições do EB 
com relação a produtos controlados. A essa ampliação de atribuições não se seguiu 
uma ampliação de efetivo para mobiliar a rede de fiscalização. Aliado a isso, a 
equipe gerencial é subordinada ao Comando do Exército, que possui sua atividade 
fim específica, prevista na constituição, que carece de recursos humanos focados, 
exclusivamente, na atividade de fiscalização;

qualificação insuficiente dos quadros de pessoal e alto índice de rotatividade: b) 
a formação dos quadros do Exército é focada na atividade fim da força 
terrestre, prevista na constituição. Além disso, a grande rotatividade de pessoal 
enseja constante preocupação com o treinamento visando a qualificação e o 
aprimoramento do pessoal envolvido nas atividades de fiscalização; 

dificuldades em licitações e celebração de contratos: as atividades de fiscalização, c) 
de registro e controle são realizadas por diversas organizações (unidades gestoras) 
do EB, que, em geral, priorizam sua atividade fim em detrimento das atividades 
relativas a produtos controlados.

OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

De modo a fomentar a participação social, durante o desenvolvimento de normatizações, 
são feitas consultas a federações, clubes, agremiações, associações de classe, grupos de 
interesse e demais setores envolvidos com o assunto a ser normatizado, visando seguir os 
preceitos legais e atender aos anseios da sociedade.

A Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC) disponibiliza um canal de 
mensagem eletrônica, conhecido como Fale DFPC, que permite a interação entre o EB e 
os setores da sociedade com interesse em informações, sugestões, dúvidas e reclamações a 
respeito da atividade de fiscalização de produtos controlados.

Por fim, de modo a compensar a insuficiência na quantidade de recursos humanos, busca-
se cada vez mais a implementação de sistemas informatizados.
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DESENVOLVIMENTO DA AVIAÇÃO CIVIL

GERENTE DO PROGRAMA

Solange Paiva Vieira

OBJETIVO

Promover o desenvolvimento do Sistema de Aviação Civil brasileiro a fim de melhorar a 
qualidade da prestação dos serviços oferecidos pelos componentes do Sistema.

PÚBLICOALVO

Usuários e pessoal especializado da aviação civil

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Autorizado (LOA + Créditos): 

R$ 145.979.104,00 

Empenho Liquidado: R$ 113.700.959,00 

Pago Estatais: - 

Total: R$ 113.700.959,00 

Previsto não-orçamentário Realizado não-orçamentário

- - 

INDICADORES

INDICADOR

 (UNIDADE DE MEDIDA)

ÍNDICES APURADOS ÍNDICE PREVISTO AO 

FINAL DO PPA

PORCENTAGEM DE 

ALCANCE DO ÍNDICE2004 2005 2006 2007

1. Evolução das Licenças Expedidas  

Porcentagem
- 1.05 1.05 1.05 1.05 100%

2. Evolução de Fiscalização em 

Empresas - Porcentagem
- - - 1.05 1.05 100%

3. Evolução de Produtos, 

Equipamentos e Procedimentos 

Fiscalizados - Porcentagem

- - - 1.05 1.05 100%

4. Grau de Acompanhamento 

de Aeronautas em Atividade – 

Porcentagem

- - 0.95 0.95 0.95 100%

5. Índice de Segurança de Vôo - 

Acidente por Milhão de Decolagens
- 1.06 1.05 1.05 1.05 100%

1. EVOLUÇÃO DAS LICENÇAS EXPEDIDAS
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

A evolução das licenças expedidas alcançou o índice esperado dentro da ação “Homologação, 
Registro e Controle de Empresas, Equipamento e Pessoal Especializado”.



Relatório Anual de Aval iação

596

2. EVOLUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM EMPRESAS
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

A fiscalização em empresas apresentou crescimento constante ao longo do período.

3. EVOLUÇÃO DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS FISCALIZADOS
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

O índice esperado foi alcançado dentro da ação “Homologação, Registro e Controle de 
Empresas, Equipamento e Pessoal Especializado”.

4. GRAU DE ACOMPANHAMENTO DE AERONAUTAS EM ATIVIDADE
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

O índice esperado foi alcançado, se levada em consideração a média de execução física da 
ação “Avaliação Médica para o Sistema de Aviação Civil”.

5. ÍNDICE DE SEGURANÇA DE VÔO
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

Apesar da crise do setor aéreo, o Brasil continua com um dos maiores índices de segurança 
de vôo do mundo.

CONTEXTUALIZAÇÃO

A necessidade do transporte aéreo de pessoas e cargas, dentro e fora do Território Nacional, 
buscando promover um serviço de qualidade por meio do apoio à formação de pessoal 
especializado, aperfeiçoamento dos instrumentos de certificação, fiscalização e controle da 
aviação civil brasileira.

PRINCIPAIS RESULTADOS

Melhoria da qualidade da prestação de serviços oferecidos pelo Sistema de 
Aviação Civil. 

Crescimento do apoio à formação de pessoal especializado. 

Aperfeiçoamento dos instrumentos de certificação, fiscalização e do Sistema de 
Informações da Aviação Civil. 
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Manutenção do nível de segurança nos vôos civis, por meio da avaliação médica 
periódica de tripulantes. 

Realização de 11.660 fiscalizações em empresas e aeroportos. 

Aquisição de duas aeronaves para instrução em aeroclubes. 

Realização de 4.122 homologações de Registro e Controle de Empresas, 
Equipamentos e Pessoal Especializado. 

Realização de 42.873 avaliações médicas periódicas e/ou eventuais. 

Matrícula de 2.860 alunos em cursos de formação e especialização na área de 
Aviação Civil. 

Manutenção e atualização do Sistema de Informações para Controle da Aviação Civil. 

DESEMPENHO DO PROGRAMA
Principais restrições e providências adotadas

O monitoramento das ações é feito através de reuniões e visitas. As reuniões de trabalho são 
realizadas sempre que necessário, sem periodicidade específica. As visitas in loco, quando 
necessárias, são feitas pelos responsáveis pela execução das ações.

O Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan) é o principal sistema 
através do qual é acompanhada a execução das ações. São gerados relatórios de gestão 
essenciais ao monitoramento por parte da alta administração.

A execução física foi realizada de forma satisfatória, de 80% a 100% do previsto na Lei de 
Orçamento Anual (LOA) 2007. As ações “Fiscalização da Aviação Civil” e “Homologação, 
Registro e Controle de Empresas, Equipamento e Pessoal Especializado” tiveram suas 
metas físicas superadas. Já as ações “Apoio a Aeroclubes” e “Construção e Reforma de 
Instalações para o Sistema de Aviação Civil” ficaram prejudicadas tendo em vista que o 
processo licitatório para contratação de empresas especializadas não foi deliberado pela 
Diretoria da Agência Nacional de Avião Civil (ANAC), considerando que estava sem o 
quorum necessário para a aprovação, conforme previsto no inciso V, do art. 24 do anexo 1 
do Decreto nº 5.731, de 20 de março de 2006.

A dotação orçamentária para o ano foi insuficiente, mas não acarretou grandes problemas 
na execução, pois o Programa já estava prejudicado devido à não-deliberação dos processos 
licitatórios citados anteriormente.
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Um fator que gera impacto sobre o limite de recursos do órgão é a necessidade de locação de 
outros imóveis para comportar sua atual estrutura organizacional. A sede da ANAC funciona 
em prédio anteriormente ocupado pela extinta Viação Aérea São Paulo (VASP), cujas instalações 
são insuficientes para atender toda a estrutura organizacional da Agência.

A carência de pessoal executor é justificável considerando a recente criação da Agência (abril 
de 2006). As cessões de pessoal autorizadas pelos seus órgãos de origem, a maioria para 
ocupar funções gerenciais, e a admissão de servidores por concurso público não supriram 
todas as necessidades da Agência. Em 2007, o Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MP) autorizou a realização de outro concurso.

OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

A participação social no Programa é feita por intermédio da Ouvidoria e da Assessoria de 
Relações com o Usuário (ARUS) da ANAC, que funcionam como órgãos de assessoria 
direta da alta direção. Participam de audiências públicas, fazem reuniões com diversos 
grupos de interesse (sindicatos, empresas e a indústria da aviação de modo geral). Servem 
também como importantes ferramentas de avaliação da satisfação dos beneficiários.

Os dados coletados por meio da participação social foram essenciais ao aprimoramento 
dos serviços prestados pela Agência aos usuários do Sistema de Aviação Civil. Foram 
implementadas ações de mediação entre as empresas aéreas e os usuários da aviação civil 
e propostas mudanças na legislação de aviação civil, além da participação em Audiências 
Públicas como a que tratou das obras para a recuperação da pista auxiliar do Aeroporto 
Internacional de Congonhas.

A maioria das gerências regionais encontra-se com problemas de instalações físicas. Suas 
atividades eram desenvolvidas pelos Serviços Regionais de Aviação Civil (SERACs) que 
ocupavam espaços restritos e diminutos, adequados às atividades militares com pequeno 
efetivo. Entretanto, com o aumento da estrutura organizacional, existe a necessidade de 
reformas para adequação ou ampliação das instalações e, em determinadas situações, a 
aquisição ou contratação de local para instalação de novas sedes.
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DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA 
AEROPORTUÁRIA

GERENTE DO PROGRAMA

Sérgio Maurício Brito Gaudenzi

OBJETIVO

Aumentar a capacidade e melhorar a eficiência do sistema de infra-estrutura 
aeroportuária brasileira.

PÚBLICOALVO

Usuários do sistema aeroportuário brasileiro

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Autorizado (LOA + Créditos): 

R$ 1.492.718.587,00 

Empenho Liquidado: R$ 184.838.202,00 

Pago Estatais: R$ 514.644.624,00 

Total: R$ 699.482.826,00 

Previsto não-orçamentário Realizado não-orçamentário

R$ 300.000.000,00 R$ 0,00 

INDICADOR

INDICADOR 

(UNIDADE DE MEDIDA)

ÍNDICES APURADOS ÍNDICE PREVISTO AO 

FINAL DO PPA

PORCENTAGEM DE 

ALCANCE DO ÍNDICE2004 2005 2006 2007

1. Grau de Desenvolvimento da 

Infra-Estrutura Aeroportuária - 

Porcentagem

- - 78.60 39.02 74.00 52,73%

1. GRAU DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

O índice apresentou realização acima do projetado devido ao bom desempenho apresentado 
em 2005, com 70,0%, e em 2006, com 78,6%, onde a maioria das obras transcorreu nos 
prazos previamente estabelecidos em cronograma. Em 2007, houve baixo desempenho, 
39,0%, em decorrência, principalmente, de retenção cautelar de valores estabelecida pelo 
Tribunal de Contas da União (TCU) nas principais obras do Programa. 

CONTEXTUALIZAÇÃO

Suportar o desenvolvimento sócio-econômico nacional por meio da continuidade da 
expansão e modernização da infra-estrutura aeroportuária, por intermédio de apoio às 
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empresas no escoamento de suas produções, do aumento das opções de acesso ao Território 
Nacional, beneficiando a indústria do turismo, da promoção da integração regional como 
parte essencial da inserção competitiva do País no Mercado Comum do Sul (Mercosul) e 
do estabelecimento de opções de acesso de aeronaves militares em todo o País como fator 
de integração, desenvolvimento e defesa nacional.

PRINCIPAIS RESULTADOS

Adequação e ampliação do sistema de pistas e pátios do Aeroporto Internacional 
de Guarulhos: considerado o principal aeroporto internacional do País, atualmente, tem 
dois terminais com capacidade para movimentar aproximadamente 17.000.000 passageiros 
por ano, além de operar com quase quinhentas operações de pouso e decolagem e dispor 
do maior terminal de logística de carga aérea internacional da América do Sul. Para atender 
essa demanda e proporcionar segurança operacional, foi necessária a recuperação da pista 
de pouso e decolagem, adequando as áreas de rolagem e pátios de aeronaves. Em relação 
à execução financeira de 2007, os investimentos realizados no Aeroporto Internacional de 
Guarulhos atingiram 64% do orçamento previsto. A realização não atingiu o programado em 
função da paralisação das obras da pista principal devido à interdição parcial do Aeroporto 
de Congonhas, onde se executavam obras de recuperação da pista principal deslocando 
vários vôos daquele aeroporto para Guarulhos, como também, pelos recursos orçamentários 
complementares oriundos do aporte de capital só terem sido autorizados por meio do Decreto 
em 3 de agosto de 2007.
 

Reforma e ampliação do terminal de passageiros e do sistema de pistas e pátios do 
Aeroporto Santos Dumont: as obras aumentaram sua capacidade de 3.200.000 passageiros 
por ano para 8.500.000 passageiros por ano, com a ampliação da área de 33.000 m2 para 
61.090 m2, visando atender a demanda operacional. Foram realizados 50% do montante de 
investimentos previstos para 2007. A parcela contratada da obra de ampliação do terminal 
de passageiros está concluída e em fase de recebimento final. Encontra-se pendente a 
emissão de termo de recebimento definitivo e pagamento da última parcela devida ao 
consórcio, bem como serviços necessários à conclusão total do empreendimento que será 
objeto de nova licitação.

Construção de terminal de passageiros, de Torre de Controle e de sistema de pista 
do Aeroporto de Vitória: atualmente, opera regularmente 78 vôos diários e dois vôos 
cargueiros internacionais semanais para Miami (EUA), movimentando mais de 105 mil 
usuários por mês, e aproximadamente 10,2 mil toneladas de cargas anualmente, 36% destas 
internacionais. A construção do novo sistema terminal, com capacidade para 2.100.000 
passageiros por ano, tornou-se necessária para atender a demanda operacional crescente, pela 
região ser pólo de sustentação alternativo para operações aéreas ao norte do Rio de Janeiro 
e dar suporte as operações off-shore da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), como também 
visa alavancar o desenvolvimento do Estado. Estima-se a geração de 4.800 novos empregos 
após a conclusão do empreendimento. Em relação à execução de 2007, o empreendimento 
foi apontado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) com sobre-preço, sendo exigida 
retenção cautelar e o equacionamento das divergências de preços em componentes da obra, 
o qual foi entregue em novembro de 2007. A obra estava paralisada desde abril de 2007 e 
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foi retomada pelo consórcio construtor em novembro de 2007. A contratada apresentou 
apólices de seguro e fiança bancária para garantia financeira em substituição a retenção 
cautelar, medida proposta pelo consórcio e aceita pelo TCU. Os recursos orçamentários 
complementares, provenientes do aporte de capital, só foram autorizados por meio de 
Decretos em 3 de agosto de 2007 e 4 de outubro de 2007. Tais fatos ocasionaram o atraso 
significativo na execução da obra e a baixa realização orçamentária. 

Construção de terminal de passageiros no Aeroporto Internacional de Macapá: 
atualmente, o aeroporto possui uma capacidade de 170.000 passageiros por ano, e desde 
1995 já registra uma demanda superior a sua capacidade. Destaca-se a importância do 
Aeroporto Internacional de Macapá, por ser o modal de transporte mais eficiente e de 
rápido acesso, dada a sua localização geográfica na região amazônica, sendo importante 
meio de integração nacional do Estado do Amapá com as demais regiões do País. A 
capacidade do aeroporto será de 700.000 passageiros por ano com a conclusão da obra e 
estima-se a geração de mil novos empregos na região. Em se tratando da execução de 2007 
da ação, foram realizados apenas 22% do montante de investimento previsto. Os recursos 
disponíveis não foram utilizados em sua totalidade devido à suspensão dos pagamentos 
da obra por determinação do TCU, em 31.05.2007, até a exclusão da empresa Gautama 
do consórcio construtor, ocorrido somente em novembro de 2007, fato que ocasionou 
o atraso do empreendimento. O reinício das obras deu-se em 05.12.2007 através do 
Acórdão nº 2.603/2007 do TCU, com retenção cautelar de 28,8% e a Empresa Brasileira 
de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) entregou à Secretaria de Fiscalização de Obras 
e Patrimônio da União (SECOB/TCU) as composições de 107 preços para análise daquele 
órgão, visando à conclusão e encerramento do processo. 

Adequação do terminal de passageiros, do sistema viário e do sistema de pistas e 
pátios do Aeroporto Internacional de Congonhas: o aeroporto com maior movimento de 
passageiros do País, tem capacidade para 12.000.000 passageiros por ano e opera acima da sua 
capacidade limite. Localizado em área urbana sensível, fato que impossibilita sua expansão, 
e extremamente exposto a qualquer alteração de natureza operacional o aeroporto opera em 
seu limite máximo de aeronaves, de 220.000 por ano. Assim, visando manter a segurança 
operacional e de navegação aérea, o aeroporto limita-se futuramente a operar com esse limite 
máximo de aeronaves. Devido ao fluxo, fez-se necessária reforma e modernização do terminal 
de passageiros e dos sistemas de pistas e pátios. Os investimentos realizados em 2007 no 
aeroporto atingiram 95% do orçamento previsto. As obras de recuperação do pavimento da 
pista principal e de táxi foram concluídas em setembro de 2007 e as obras na pista auxiliar e 
no terminal de passageiros está em fase de recebimento final. Ainda estão pendentes serviços 
necessários à conclusão total do empreendimento que será objeto de nova licitação.

Execução de terraplanagem, pavimentação, drenagem, sinalização horizontal e 
de obras de infra-estrutura de sistemas de auxílio e proteção ao vôo do novo complexo 
aeroportuário em São Gonçalo do Amarante: o atual Aeroporto de Natal está com sua 
capacidade no limite em função da atividade turística. O novo Aeroporto Internacional de 
Natal, situado no Município de São Gonçalo do Amarante, deverá substituir o aeroporto 
atual situado no Município de Parnamirim, que será utilizado exclusivamente para 
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operações militares. A realização de obras e serviços de engenharia do aeroporto de Natal, 
em 2007, está 31% abaixo do orçamento previsto devido à liberação da complementação 
dos recursos orçamentários, provenientes do aporte de capital, ter ocorrido por meio de 
Decreto somente em 4 de outubro de 2007, prejudicando sobremaneira o cronograma de 
realização da obra. Foi executada a terraplanagem da pista de pouso/decolagem, concluído 
o lançamento de base em brita graduada e iniciada a primeira camada de revestimento 
asfáltico. Em outubro de 2007, foi concluída a elaboração do termo de referência para 
contratação de EVTEA para finalização de estudo e tomada de decisão sobre modelo de 
financiamento para implantação do novo terminal de passageiros e de cargas.

Construção de terminal de passageiros, de sistemas de pistas e pátios, de estacionamento 
de veículos e de sistema viário interno no Aeroporto de Goiânia: atualmente, possui uma 
capacidade de 600.000 passageiros por ano e uma área de 6.220 m2, o investimento fez-se 
necessário devido ao aumento da demanda de passageiros e aeronaves, como também pelas 
necessidades de modernização e readequação do atual TPS, considerando a importância 
deste para a cidade de Goiânia e região de Goiás, e ao atendimento da cidade com um novo 
e moderno aeroporto. Com a conclusão da obra, a capacidade será de 2.100.000 passageiros 
por ano, com geração prevista de 3.600 novos empregos. Em relação à execução de 2007, os 
investimentos realizados no Aeroporto de Goiânia atingiram 35% do valor orçado. Houve 
paralisação unilateral da obra por parte do consórcio responsável pelo empreendimento 
em abril de 2007, por motivo de interposição pelo TCU de retenção cautelar, fato que 
ocasionou o atraso da obra. A Infraero notificou o consórcio a manifestar-se formalmente 
sobre o interesse em retomar as obras sob pena de ser promovida a rescisão contratual e 
encaminhou ao TCU a composição de preços para análise daquele órgão, em atendimento 
às suas determinações, visando a conclusão e o encerramento do processo.

Recuperação do sistema de pistas e pátios do Aeroporto Internacional do Galeão: 
considerado grande meio de ligação do Brasil e do Exterior, com aproximadamente 40% 
da preferência dos turistas, sua capacidade atende a 15 milhões de usuários por ano com 
dois terminais de passageiros e um dos maiores terminais de logística de carga. A realização 
do referido projeto visa garantir ao Aeroporto Internacional do Galeão as exigências 
operacionais e de segurança, com a recuperação, reforma e manutenção do atual sistema de 
pistas e pátios. Em relação à execução de 2007, a obra foi iniciada somente em novembro 
de 2007, motivo da baixa realização no ano. O recurso orçamentário proveniente do aporte 
de capital só foi autorizado por meio de Decreto em 4 de outubro de 2007. 

Expansão da infra-estrutura aeroportuária do Aeroporto Internacional de João 
Pessoa: o investimento realizado no Aeroporto de João Pessoa se justifica pelo aumento 
da demanda devido ao turismo e pelo fato do aeroporto ser alternativa operacional para 
o Aeroporto de Recife. Os investimentos realizados em 2007 atingiram praticamente 
100% do seu valor orçado, ou seja, 94%. A obra para reforma e ampliação do terminal de 
passageiros, reforço da pista de pouso 16/34, pista de rolamento, pátio de estacionamento 
de aeronaves está concluída em fase de encerramento de contrato. A área do aeroporto 
foi ampliada de 6.067 m2 para 9.464 m2 com ampliação da capacidade de 580.000 para 
860.000 passageiros por ano. 
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Reforma e ampliação de aeroportos e aeródromos de interesse nacional, visando 
atender às necessidades operacionais da Força Aérea Brasileira (FAB). Com uma realização 
financeira de 89,69% e física de 44,09%, tem-se que parte (aproximadamente 35%) do 
valor inicialmente previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2007, de R$ 163.120.333, 
foi contingenciado, totalizando R$ 57.179.399. O valor disponível foi suficiente para a 
realização de obras em 28 unidades aeroportuárias. Do total contingenciado, foi liberado 
em dezembro de 2007 o montante de R$ 40.362.150, o que obrigou um grande volume 
de restos a pagar para 2008, resultando em uma baixa execução física (44,09% em relação 
às 37 unidades inicialmente previstas no PPA ou de 58,26% em relação às 28 unidades 
após o contingenciamento) em relação ao crédito empenhado.

Construção de aeroportos e aeródromos de interesse nacional visando atender às 
necessidades operacionais da FAB. Com uma realização financeira de 1,92% e física de 
1,90%, tem-se que grande parte (aproximadamente 90%) do valor inicialmente previsto 
na LOA 2007, de R$ 2.600.000,00, foi contingenciado, totalizando R$ 2.350.000. O 
baixo valor disponível foi suficiente apenas para a manutenção do canteiro de obras, não 
permitindo a realização de qualquer etapa da obra prevista no Aeródromo de Santa Rosa 
do Purus (AC). 

Cabe ressaltar que a paralisação temporária de obras importantes, retomadas apenas no 
final do exercício de 2007, em decorrência principalmente de retenção cautelar de valores 
estabelecida pelo TCU e de atrasos no processo de licitação, prejudicou a execução de 
algumas ações, tendo sido realizado 43% do montante previsto em Lei para o Programa.

DESEMPENHO DO PROGRAMA
Principais restrições e providências adotadas

Existem diversos mecanismos de monitoramento das ações do Programa. Após a inclusão 
de algumas ações no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) pelo Governo Federal, 
a partir de 2007 semanalmente foram (e ocorrerão até o final do Programa) realizadas 
reuniões na Casa Civil para o acompanhamento e direcionamento da execução física e 
financeira das ações. Há também, no âmbito da Infraero, grupo de trabalho formal para 
realização de ações relativas à elaboração, ao acompanhamento e à avaliação do PPA.

A Infraero, através do gerente da obra, contrata corpo técnico de Engenharia para auxílio 
na medição e na fiscalização das obras em andamento, com o objetivo de atestar a sinopse 
das medições dos empreendimentos. 

Mensalmente, encaminha-se à área financeira planilha com dados de realização financeira 
e física oriundos do sistema de Engenharia da Infraero (Sistema de Preparação e Controle 
Orçamentário - SIPRECO), cujos dados são atualizados no mesmo intervalo de tempo 
pela sinopse das medições das obras nos aeroportos.

A execução física das ações do Programa fechou 2007 aquém do esperado, com 43% do 
previsto na LOA 2007. A baixa execução pode ser explicada pelos seguintes motivos:



Relatório Anual de Aval iação

604

atrasos nos processos licitatórios devido às maiores exigências formais, técnicas e de a) 
controle para contratação de obras e, além disso, os valores das planilhas de obras 
encontram-se em discussão junto ao TCU. De modo a minimizar tal problema, 
está sendo elaborada lista de preços, nos moldes do Sistema Nacional de Pesquisa 
de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) com apoio da Caixa Econômica 
Federal (CEF) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 

paralisações em decorrência de retenção cautelar de valores das medições, b) 
interpostas pelo TCU nas obras dos Aeroportos de Goiânia e Vitória e pela 
substituição de empresa no consórcio construtor que realiza a obra do Aeroporto 
de Macapá, também determinada pelo TCU.

lentidão no processo de licenciamento ambiental - houve atraso na obra do c) 
Aeroporto de Internacional de Curitiba devido à lentidão da emissão da 
autorização de construção pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP) para 
execução das obras de infra-estrutura; 

No tocante à regularidade de recursos, houve compatibilidade do fluxo de recursos com a 
programação física, tendo sido os recursos liberados ao longo do exercício em fluxo compatível 
com a programação. No âmbito da Infraero, os investimentos são executados de forma direta 
com recursos próprios e do Adicional de Tarifa Aeroportuária (ATAERO) (Lei nº 7920, de 
12 de dezembro de 1989 e Lei nº 8399, de 7de janeiro de1992). Em 2007, a empresa recebeu 
recursos advindos do PAC do Governo Federal, por meio do MD, através do Orçamento 
Fiscal. A liberação destes recursos não foi impedimento para o andamento das obras. No 
caso do Comando da Aeronáutica, entretanto, houve contingenciamento e liberação tardia 
dos recursos prejudicando o andamento das obras de reforma e ampliação dos aeroportos e 
aeródromos de interesse nacional que são de responsabilidade daquele órgão.  

OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

O Programa possui mecanismos que promovem a participação social. A Ouvidoria da 
Infraero, desde 2003, serve como fonte de registro oficial de anseios, vontades, expectativas, 
satisfações, pleitos, queixas, entre outros, do público nacional e estrangeiro, com potencial 
para suprir os gestores com informações fundamentais ao processo de melhoria contínua 
da Empresa. Ainda, são realizadas audiências públicas em obras que geram impacto para a 
sociedade local, como é o caso da construção de aeroportos em áreas mais urbanizadas onde 
há necessidade de desapropriações, incidência de poluição sonora ou risco de segurança, 
visando o consenso entre as partes envolvidas.

A avaliação da satisfação de seus beneficiários é medida através do acompanhamento das notícias 
nos meios de comunicação, além das pesquisas de satisfação e da disponibilidade do serviço de 
Ouvidoria. Com isso também são verificadas as necessidades dos usuários do sistema.

Cabe ressaltar que a Infraero, em 2007, implementou a ferramenta Matriz de Investimentos, 
instrumento corporativo utilizado para o planejamento, o acompanhamento e o controle 
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da gestão dos investimentos e dos impactos de custos decorrentes. A partir de diretrizes 
aprovadas pela Diretoria Executiva, o Comitê de Investimentos da Infraero elabora 
procedimentos para serem observados no processo, que é iniciado com o cadastro dos 
itens de investimentos. A classificação é feita de acordo com os critérios estabelecidos no 
Sistema, como:

gravidade: conseqüência se nada for feito;a) 

tendência: proporção do problema no futuro; b) 

contratação: estágio de contratação e possibilidade de alterar cronograma. c) 

O comitê procede à avaliação da proposta, mediante uma série de reuniões e apresenta 
o plano de investimentos para deliberação da Diretoria Executiva, observando os limites 
financeiros aprovados. Durante o exercício, no processo de acompanhamento, os ajustes 
realizados pelo comitê gestor serão submetidos à Diretoria e ao Conselho de Administração 
conforme procedimentos em vigor. Essa ferramenta mostrou-se útil no processo de 
priorização e seleção dos investimentos. 

Para algumas ações do Programa, cujas informações foram difíceis de serem obtidas, devem 
ser alertados, explicitamente, os respectivos coordenadores, de modo que o fato não ocorra 
mais no futuro.

De acordo com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), para que o 
ocorrido em 2007 não se repita, faz-se necessário o estabelecimento de um cronograma 
de desembolso mais adequado para as transferências de recursos financeiros do Tesouro 
Nacional, provenientes do PAC do Orçamento Fiscal, cuja dotação para 2008 será 
aproximadamente de R$ 1,05 bilhão. Além do custo de endividamento ser alto, a capacidade 
de execução da Infraero está aquém do estabelecido no PAC. Assim, os repasses do Tesouro 
à empresa devem seguir o cronograma de execução dos diversos empreendimentos, de 
modo que haja o menor impacto possível no endividamento do País e que a empresa supra 
suas necessidades de caixa. 
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ENSINO PROFISSIONAL DA AERONÁUTICA

GERENTE DO PROGRAMA

Sérgio Peinado Mingorance

OBJETIVO

Formar e educar continuadamente os recursos humanos, a fim de prover profissionais 
habilitados para atender às necessidades do Comando da Aeronáutica (COMAER).

PÚBLICOALVO

Alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino da Aeronáutica

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Autorizado (LOA + Créditos): 

R$ 8.550.000,00 

Empenho Liquidado: R$ 8.541.938,00 

Pago Estatais: - 

Total: R$ 8.541.938,00 

Previsto não-orçamentário Realizado não-orçamentário

- - 

INDICADORES

INDICADOR

 (UNIDADE DE MEDIDA)

ÍNDICES APURADOS ÍNDICE PREVISTO AO 

FINAL DO PPA

PORCENTAGEM DE 

ALCANCE DO ÍNDICE2004 2005 2006 2007

1. Taxa de Aproveitamento 

Acadêmico (Formação) - 

Porcentagem

90.00 98.00 99.24 95.86 92.00 104,20%

2. Taxa de Aproveitamento 

Acadêmico (Pós-Formação) - 

Porcentagem

95.00 99.00 99.00 99.00 95.00 104,21%

1. TAXA DE APROVEITAMENTO ACADÊMICO FORMAÇÃO
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

O índice apurado em 2007 ficou acima do índice de referência em função do baixo 
coeficiente de atrito entre o número de alunos matriculados nos diversos cursos de formação 
do COMAER e o número de alunos que concluíram esses cursos. A melhoria do índice 
é resultado do investimento em capacitação dos profissionais de ensino e da melhoria dos 
meios disponíveis nas organizações para apoio ao ensino.
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2. TAXA DE APROVEITAMENTO ACADÊMICO PÓSFORMAÇÃO
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

O índice apurado em 2007 ficou acima do índice de referência em função do baixo 
coeficiente de atrito entre o número de alunos matriculados nos diversos cursos de pós-
formação do Comando da Aeronáutica e o número de alunos que concluíram esses cursos. 
A melhoria do índice é resultado do investimento em capacitação dos profissionais de 
ensino e da melhoria dos meios disponíveis nas organizações para apoio ao ensino.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Em razão da ausência, no Brasil, de instituições de ensino com cursos específicos para 
formar e educar continuadamente profissionais que atendam plenamente as necessidades 
do COMAER é imprescindível manter o Programa de Ensino Profissional da Aeronáutica 
na atual concepção, uma vez que a garantia da manutenção do poder aeroespacial reside na 
capacitação de profissionais habilitados para o desempenho de suas atividades específicas.

PRINCIPAIS RESULTADOS

Capacitação de cadetes da Academia da Força Aérea (AFA) nos idiomas Espanhol, 
Inglês e Francês, dependendo de suas opções de idioma. 

Manutenção e ampliação de aulas informatizadas em quase todas as organizações 
de ensino da Aeronáutica. 

Manutenção e aperfeiçoamento de Master of Business Administration (MBA) em 
Gestão Pública no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais da Escola de Aperfeiçoamento 
de Oficiais da Aeronáutica (EAOAR). 

Manutenção e aperfeiçoamento de MBA no Curso de Comando e Estado-Maior 
da Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica (ECEMAR). 

Manutenção e aperfeiçoamento de MBA no Curso de Política e Estratégia 
Aeroespacial da ECEMAR. 

Realização, em caráter emergencial, do Curso de Formação Sargento Básico 
Controle de Tráfego Aéreo - Modalidade Especial, para atender à demanda do Sistema de 
Controle do Espaço Aéreo.

Capacitação, formação, especialização e aperfeiçoamento de cerca de 13.657 
militares nas diversas instituições de ensino do COMAER. 

O Programa em questão visa a capacitação dos recursos humanos do COMAER, 
buscando sua formação e seu aperfeiçoamento constantes a fim de adequar esses recursos 



Relatório Anual de Aval iação

608

às necessidades da Instituição e a melhoria constante do desempenho profissional. Com a 
implementação das medidas acima descritas, e com a execução das atividades atinentes dentro 
de critérios de eficiência, os resultados obtidos ao longo de 2007 ficaram acima do esperado.

DESEMPENHO DO PROGRAMA
Principais restrições e providências adotadas

Como forma de monitoramento do Programa, são realizadas visitas técnicas, no mínimo 
uma vez por ano, pelo órgão Central do Sistema de Ensino a todas as organizações de 
ensino do COMAER, onde se verificam as dificuldades para o cumprimento da missão, o 
número de alunos matriculados, as taxas de atrito e outras informações pertinentes.

O monitoramento relativo ao desempenho físico das ações é realizado por meio do 
preenchimento mensal, pelos coordenadores de ação, das telas do Sistema de Informações 
Gerenciais e de Planejamento SIGPlan. Como as metas físicas se referem exclusivamente ao 
número de alunos matriculados em cada curso, a abrangência é total e não há dificuldades 
em realizar o acompanhamento.

Em algumas ações, a meta física e financeira é compartilhada por diversas organizações 
do COMAER. Dessa forma, o coordenador da ação respectiva é informado sobre o 
quantitativo físico/financeiro por meio de relatórios mensais de gestão.

A execução física das ações do Programa fechou 2007 acima do total previsto na Lei 
Orçamentária Anual (LOA) e para o término do PPA 2004-2007. As metas físicas foram 
cumpridas de acordo com o previsto e, em alguns casos, foram capacitados mais alunos do 
que o previsto devido às necessidades surgidas durante o período de execução. Além disso, 
não houve qualquer problema na execução das ações.

No tocante aos recursos orçamentários executados, podem ser considerados suficientes. Os 
recursos alocados permitiram cumprir as metas do Programa, entretanto, a necessidade de 
modernização do ensino, de novos equipamentos e a melhoria e manutenção constantes 
das instalações exigirão maiores dotações orçamentárias nos próximos anos. Houve 
compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física, sendo que sua liberação 
ao longo do exercício foi de acordo com a programação.

OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

A atividade-fim do Programa é dirigida para um público-alvo específico, ou seja, militares 
e civis do COMAER. Dessa forma, os beneficiários são esses militares e civis formados e 
aperfeiçoados e a própria instituição que vai poder contar com recursos humanos cada 
vez mais qualificados. Embora não se avalie a satisfação, são feitas pesquisas para validar 
os conhecimentos adquiridos e verificar a opinião dos formandos em relação aos cursos e 
estágios, com o objetivo de aprimorá-los.
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ENSINO PROFISSIONAL DA MARINHA

GERENTE DO PROGRAMA

Eduardo Monteiro Lopes

OBJETIVO

Formar e educar os recursos humanos, a fim de propiciar profissionais habilitados a atender 
às necessidades da Marinha do Brasil (MB).

PÚBLICOALVO

Marinha do Brasil

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Autorizado (LOA + Créditos): 

R$ 10.045.537,00 

Empenho Liquidado: R$ 9.997.118,00 

Pago Estatais: - 

Total: R$ 9.997.118,00 

Previsto não-orçamentário Realizado não-orçamentário

- - 

INDICADORES

INDICADOR

(UNIDADE DE MEDIDA)

ÍNDICES APURADOS ÍNDICE PREVISTO AO 

FINAL DO PPA

PORCENTAGEM DE 

ALCANCE DO ÍNDICE2004 2005 2006 2007

1. Taxa de Adequação dos Recursos 

Instrucionais da Marinha – 

Porcentagem

57.12 80.00 84.00 83.00 80.00 103,75%

2. Taxa de Qualificação do Pessoal 

da Marinha – Porcentagem
87.80 84.00 87.00 89.00 84.00 105,95%

1. TAXA DE ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS INSTRUCIONAIS DA MARINHA
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

A variação do indicador existente, taxa de adequação dos recursos instrucionais da Marinha, 
ocorreu em nível acima do planejado, chegando a um patamar de 83%.

2. TAXA DE QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto 
- Análise e Justificativa:

A variação do indicador existente, taxa de qualificação do pessoal da Marinha, ocorreu em 
nível acima do planejado, chegando a um patamar de 89%.
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CONTEXTUALIZAÇÃO

As atividades relacionadas ao Poder Naval requerem um fluxo constante de formação 
e aprimoramento de recursos humanos, como forma de garantir sua continuidade e 
desenvolvimento. Compete à MB formar, especializar e aperfeiçoar seu próprio pessoal 
visando sempre à elevação do nível educacional e profissional.

PRINCIPAIS RESULTADOS

Realização de cursos de formação, especialização e aperfeiçoamento, que qualificaram os 
militares para o desempenho dos diferentes cargos e funções, no âmbito da MB. 

Preparação dos recursos humanos para o ingresso na Escola Naval. 

Realização de Master of Business Administration (MBA), ministrado por professores 
do Instituto COPPEAD de Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
COPPEAD/UFRJ, nos cursos de Política e Estratégia Marítimas e de Estado-Maior para 
Oficiais Superiores. 

Formação de pilotos no Programa de Cursos de Asa Fixa. 

Realização de diversos cursos em instituições extra-MB, no País e no exterior. 

Manutenção do Centro de Jogos de Guerra da Escola de Guerra Naval.

Elaboração de um Projeto de Investimento, visando à recuperação das instalações 
do Colégio Naval.

Montagem de laboratórios de informática em diversas unidades militares.

Realização do Programa de Intercâmbios de pessoal entre a MB e as Marinhas Amigas.

Participação do Colégio Naval no Exame Nacional do Ensino Médio 2007 
(ENEM), a qual, segundo os boletins individuais dos alunos, foi superior à do ano de 2006, 
quando o Colégio Naval foi o 1º colocado no Estado do Rio de Janeiro e o 5º colocado em 
nível nacional para Escolas Públicas.

Celebração do Acordo de Cooperação entre a Diretoria de Ensino da Marinha e o 
Departamento de Ensino e Pesquisa do Comando do Exército, possibilitando a realização 
de Curso de Idioma Espanhol a Distância, para militares e civis da Marinha. 

As metas físicas programadas foram atingidas, satisfatoriamente, permitindo o regular 
fluxo de ingresso e carreira na MB.
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DESEMPENHO DO PROGRAMA
Principais restrições e providências adotadas

Como formas de monitoramento do Programa são realizadas reuniões de trabalho com 
o intuito de estabelecer a condução da avaliação do Sistema de Ensino Naval (SEN). 
Há também visitas in loco, realizadas pelas comissões de avaliação do SEN, composta 
por pedagogos, representantes do corpo técnico-administrativo e do corpo docente dos 
estabelecimentos de ensino da Marinha, além de representantes das organizações dos 
militares recém-cursados.

Em relação aos sistemas e relatórios de gestão, destacam-se:

monitoramentos mensais são efetuados, no Sistema de Informações Gerenciais a) 
e de Planejamento (SIGPlan), pelos coordenadores de ação e ratificados, 
trimestralmente, pelo Gerente Executivo;

relatórios anuais, referentes à auto-avaliação das Organizações Militares do SEN, b) 
enviados à Diretoria de Ensino da Marinha (DEnsM); 

relatórios trienais, referentes às avaliações externas realizadas pelas Comissões de c) 
Avaliação do SEN; 

relatórios anuais referentes à avaliação de todo o SEN enviados à d) 
Diretoria-Geral de Pessoal da Marinha e Comando Geral do Corpo de Fuzileiros 
Navais (CGCFN).

No mesmo tema, ressalta-se o Sistema do Plano Diretor (SPD), cujo monitoramento é 
detalhado em diversos planos internos (PI). As metas previstas para cada PI são consolidadas 
e avaliadas pelo Conselho Financeiro e Administrativo da Marinha (COFAMAR), que, 
internamente, exerce função semelhante à da Comissão de Monitoramento e Avaliação 
prevista no Decreto nº 5.233, de 06 de outubro de 2004. Cumpre esclarecer que cada ação 
orçamentária, para efeitos de gestão interna, é desdobrada em vários PIs, a fim de permitir 
o controle, o monitoramento e a avaliação das atividades realizadas nos diversos escalões 
da Instituição. Dependendo do tipo de monitoramento pretendido, a periodicidade é 
mensal e/ou trimestral. 

A execução física das ações do Programa fechou 2007 acima do total previsto na Lei 
Orçamentária Anual (LOA) e para o término do PPA 2004-2007. As metas físicas foram 
cumpridas de acordo com o previsto e, em alguns casos, foram capacitados mais alunos do 
que o previsto devido às necessidades surgidas durante o período de execução. Além disso, 
não houve qualquer problema na execução das ações.

As metas físicas propostas pelas ações do Programa foram atingidas em conformidade com 
o patamar de recursos disponibilizados.
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Os recursos orçamentários executados foram suficientes, uma vez que a execução 
orçamentária correspondeu às dotações autorizadas na LOA. De maneira geral, houve 
também compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física. Mesmo em 
pequena quantidade, os atrasos na liberação dos recursos orçamentários não prejudicaram 
a execução das metas físicas planejadas para 2007, mas geraram impacto na obtenção 
tempestiva dos itens de material e na contratação de serviços.

OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

Embora o público-alvo seja a própria MB, não só as organizações do setor operativo, como 
também as do setor de apoio, o Programa traz benefícios diretos para a sociedade, na 
medida que propicia aos jovens em formação acadêmica e ensino profissionalizante, além 
de, concomitantemente, engajá-los numa carreira promissora.

A satisfação de seus beneficiários é medida por meio da avaliação do Sistema de Ensino 
Naval (SEN), que se constitui em uma ferramenta imprescindível não só para aferir, 
mas, sobretudo, para elevar a qualidade da capacitação oferecida ao pessoal da Marinha, 
buscando atender as necessidades da Administração Naval. Os resultados da avaliação são 
consolidados em relatórios, dos quais constam recomendações para melhorias. 

Ressalta-se, também, que o Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), no caso do Colégio 
Naval e o Exame Padronizado das Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EPEAM) contribuem 
para a avaliação do ensino ministrado nesses estabelecimentos e seus resultados são levados em 
conta entre os índices considerados na metodologia de avaliação utilizada pela MB.

Cabe ressaltar, por fim, que a avaliação do ensino é tida como instrumento de diagnóstico 
e elemento indutor de melhorias. Sua prática é continuada e inovadora, considerando 
padrões de referências em função das especificidades das Organizações Militares de Ensino 
e de critérios gerais para atribuição de conceito para diferentes aspectos dessas Organizações 
e do SEN como um todo.

Há necessidade de se alocar mais recursos orçamentários para atender ao Programa, tendo 
em vista a quantidade de estabelecimentos de ensino a serem atendidos e o número de 
alunos a serem capacitados. Além disso, existe a carência de equipamentos instrucionais, 
principalmente, simuladores, cuja causa principal é o patamar inferior ao necessário de 
alocação de recursos orçamentários e financeiros.

Há, também, necessidade de docentes para as diversas organizações pertencentes ao Sistema 
de Ensino Naval. Espera-se nova abertura de concurso público para o Magistério, com o 
intuito de minorar essas necessidades.
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ENSINO PROFISSIONAL DO EXÉRCITO

GERENTE DO PROGRAMA

Ronald Silva Marques

OBJETIVO

Formar e capacitar recursos humanos que atendam às necessidades do Exército Brasileiro.

PÚBLICOALVO

Exército Brasileiro

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Autorizado (LOA + Créditos): 

R$ 16.900.000,00 

Empenho Liquidado: R$ 16.900.007,00 

Pago Estatais: - 

Total: R$ 16.900.007,00 

Previsto não-orçamentário Realizado não-orçamentário

- - 

INDICADOR 

INDICADOR (UNIDADE DE 

MEDIDA)

ÍNDICES APURADOS ÍNDICE PREVISTO AO 

FINAL DO PPA

PORCENTAGEM DE 

ALCANCE DO ÍNDICE2004 2005 2006 2007

1. Taxa de Qualificação do Exército 

Brasileiro - Porcentagem
- 96.56 94.24 97.50 95.00 102,63%

1. TAXA DE QUALIFICAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

O índice apurado reflete um esforço dos estabelecimentos de ensino no sentido 
de eliminar ou reduzir as principais causas relacionadas à desistência e à reprovação 
conforme a dificuldade de cada curso ou estágio. Foi realizado trabalho de reforço escolar 
nos colégios militares, a fim de reduzir os índices de reprovação sem comprometer a 
excelência da qualidade de ensino. Foi realizado pelo Chefe do Departamento e Diretores 
visitas inopinadas e inspeções nas escolas, de modo a acompanhar a execução do Plano 
Geral de Ensino (PGE).

CONTEXTUALIZAÇÃO

O Exército Brasileiro tem a necessidade de formar, qualificar e preparar, cognitivamente, 
segmento da sociedade brasileira para o desempenho da atividade militar.
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PRINCIPAIS RESULTADOS

Capacitação de 6.473 oficiais nos seguintes estabelecimentos de ensino do 
Exército:

Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN);a) 

Escola de Administração do Exército (EsAEx);b) 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO);c) 

Escola Preparatória de Cadetes (EsPCEx);d) 

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME);e) 

Escola de Saúde do Exército (EsSEx);f ) 

Escola de Comunicação do Exército (EsCom);g) 

Escola de Material Bélico (EsMB);h) 

Núcleos Preparatórios de Oficiais da Reserva (NPORs); i) 

Centros de Preparação de Oficiais da Reserva (CPORs).j) 

Capacitação de 4.670 Sargentos nos seguintes estabelecimentos de ensino do 
Exército:

Escola de Sargento das Armas (EsSA);a) 

Escola de Material Bélico (EsMB); b) 

Escola de Instrução Especializada (EsIE);c) 

Escola de Saúde do Exército (EsSEx); d) 

Escola de Comunicação do Exército (EsCom); e) 

outros Centros de Instrução. f ) 

Formação de 7.814 alunos no ensino fundamental e 6.075 alunos do ensino 
médio nos Colégios Militares do Exército, de Manaus (CMM), de Fortaleza (CMF), de 
Recife (CMR), de Salvador (CMS), de Belo Horizonte (CMBH), do Rio de Janeiro (CMRJ), 
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de Curitiba (CMC), de Porto Alegre (CMPA), de Santa Maria (CMSM), de Campo 
Grande (CMCG) e de Brasília (CMB); 

Capacitação de 4.323 alunos na modalidade de ensino a distância nos 
estabelecimentos de ensino do Exército e nos demais estabelecimentos de ensino civis em 
convênio com o Departamento de Ensino e Pesquisa. 

Os estabelecimentos de ensino do Exército mantêm intercâmbio com outras forças de outros 
países, como Estados Unidos e França, que possibilitam a melhoria contínua da qualidade 
dos cursos. Os Sargentos foram formados dentro de uma nova sistemática de ensino, 
realizada no período de 18 meses, em que houve um significativo ganho de qualidade em 
sua formação. Os dados que foram apurados com a pesquisa realizada entre os comandantes 
das unidades para onde os alunos formados foram designados para servir sinalizam um 
resultado de satisfação com o preparo educacional dos profissionais recebidos. Foi relatado 
que os profissionais recém-chegados nas unidades estavam bem preparados e aptos para o 
exercício da atividade militar. Todos os Colégios Militares do Exército atingiram índices 
superiores à média nacional no ENEM. Foram celebrados vários convênios de educação a 
distância com instituições de ensino superior do Brasil, como Faculdade Castelo Branco 
(FICAB), Universidade Federal Fluminense (UFF) e Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro (UFRRJ), melhorando a qualidade do ensino através do intercâmbio cultural.

Desta forma, permite-se que militares e civis de regiões distantes dos grandes centros 
urbanos tenham acesso ao mesmo ensino de qualidade. Os resultados foram conseguidos, 
principalmente, por meio do comprometimento de todos os colaboradores envolvidos no 
processo e de uma política bem definida, com objetivos estratégicos traçados e gerenciados 
ao longo do ano de 2007, dos quais se destaca “manter o ensino militar na vanguarda da 
educação nacional”.

DESEMPENHO DO PROGRAMA
Principais restrições e providências adotadas

O Programa apresenta os seguintes mecanismos de monitoramento de suas ações:

existem duas Assessorias no Departamento de Ensino e Pesquisa (DEP) que a) 
realizam reuniões de trabalho: a Assessoria de Planejamento Administrativo 
(APA) e a Assessoria de Ensino e Pesquisa (AEP). A primeira monitora o 
planejamento e a execução orçamentária e a segunda, a parte qualitativa do 
ensino. Periodicamente, há reuniões e instruções de quadro para discutir os 
assuntos relacionados ao ensino profissional do EB;

visitas b) in loco: o Chefe do Departamento de Ensino, o Vice-Chefe (Gerente 
do Programa) e os Diretores visitam ao longo do ano letivo suas escolas ou 
Organizações Militares subordinadas para verificar o bom funcionamento do 
ensino, participando de formaturas e de exercícios no sistemas informatizados. 
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Utiliza-se o Sistema de Planejamento Administrativo do Ensino e 
Cultura (SISPAEC), nas fases de planejamento e execução do orçamento. Cada 
estabelecimento de ensino cadastra seus projetos com suas necessidades no ano 
anterior e durante o exercício corrente, o DEP faz o monitoramento da execução 
de tais projetos; 

Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan): a Assessoria c) 
de Planejamento Administrativo (APA) do Departamento de Ensino e Pesquisa 
(DEP) realiza o preenchimento das informações necessárias e participa do 
processo de avaliação e de validação no Sistema.

A execução física das ações do Programa fechou 2007 acima do total previsto na Lei 
Orçamentária Anual (LOA) no PPA 2004-2007, sendo que, em alguns casos, foram 
capacitados mais alunos do que o previsto. 

Quanto aos recursos orçamentários executados, podem ser considerados suficientes e distribuídos 
de acordo com o previsto no orçamento do EB. O fluxo sofreu certa descontinuidade, mas 
não prejudicou decisivamente a execução programada. Entretanto, como em alguns casos 
o planejamento do desembolso de crédito não foi sincronizado com o planejamento do 
desembolso de numerário, houve transtornos no processo de execução do orçamento.

A liberação de recursos orçamentários, próxima ao encerramento do exercício financeiro, 
forçou o agente da administração a inscrever despesas como restos a pagar processados ou 
não processados, o que leva ao comprometimento de parte do financeiro 2008.

OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

Em termos de parcerias não-governamentais, destaca-se a Universidade do Sul de Santa 
Catarina (UNISUL), que apresentou excelentes resultados para os cursos de graduação, 
na modalidade de ensino a distância (EAD), permitindo aos militares de diferentes níveis 
hierárquicos o seu auto-aperfeiçoamento.

Destaca-se por fim a avaliação de satisfação de seus beneficiários, feita através de pesquisas, 
visitas e inspeções junto aos comandantes de organizações militares do Exército.
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MOBILIZAÇÃO PARA DEFESA NACIONAL

GERENTE DO PROGRAMA

João Fernando Guereschi

OBJETIVO

Preparar e, quando necessário, executar a mobilização para a defesa nacional, sob a 
orientação do Estado.

PÚBLICOALVO

Nação brasileira

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Autorizado (LOA + Créditos): 

R$ 6.212.716,00 

Empenho Liquidado: R$ 5.765.388,00 

Pago Estatais: - 

Total: R$ 5.765.388,00 

Previsto não-orçamentário Realizado não-orçamentário

-  -

INDICADOR

INDICADOR

 (UNIDADE DE MEDIDA)

ÍNDICES APURADOS ÍNDICE PREVISTO AO 

FINAL DO PPA

PORCENTAGEM 

DE ALCANCE DO ÍNDICE2004 2005 2006 2007

1. Capacidade de Mobilização 

Nacional - Porcentagem
40.00 40.00 3.00 3.00 70.00 4,29%

1. CAPACIDADE DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

O baixo nível de alcance do índice no final do Plano reflete o baixo índice de capacitação 
(3% em 2007) dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Mobilização (SINAMOB), 
que se deve ao fato da inexistência de dispositivo legal até o momento em que foi aprovada 
a Lei nº 11.631, de 27 de dezembro de 2007. Em decorrência, o Ministério da Defesa  
apresentará proposta de regulamentação da referida Lei na qual prevê a criação de um 
Conselho do SINAMOB que trará respaldo legal para a aplicação de recursos e preparação 
de pessoal para o trato de atividades de mobilização, permitindo o incremento desse índice 
pela capacitação dos órgãos componentes do SINAMOB, bem como o planejamento e a 
execução das atividades de mobilização. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO

Em que pese o estágio diplomático alcançado pela política nacional, em particular junto 
aos países vizinhos, o quadro de incertezas que marca o atual contexto mundial recomenda 
que a Defesa Nacional continue a merecer atenção. A Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988, em seu art. 22, atribui competência privativa à União para legislar sobre 
requisições civis e militares, em caso de iminente perigo em tempo de guerra (inciso III) e 
sobre as defesas territorial, aeroespacial, marítima e civil, bem como a mobilização nacional 
(inciso XXVIII). O art. 84 diz que “compete privativamente ao Presidente da República 
declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou 
referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e, nas mesmas 
condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional” (inciso XIX). A falta 
de um Sistema Nacional dedicado ao preparo das ações de mobilização implica perda 
de eficácia e poder dissuasório, além de limitar a autoridade do Presidente diante da 
responsabilidade pela Defesa Nacional.

PRINCIPAIS RESULTADOS

Na ação “Exercícios de Mobilização para a Defesa Nacional”, destaca-se a realização 
dos três Estágios Intensivos de Mobilização Nacional (EIMN) nas cidades de Brasília, 
Fortaleza e Campo Grande, com a participação de 147 estagiários. 

Na ação “Mobilização para o Serviço Militar Obrigatório”, a execução orçamentária 
foi realizada de acordo com a destinação do Fundo do Serviço Militar, prevista na Lei nº 4.373, 
de 17 de agosto de 1964 e pelo Decreto nº 57.654, de 20 de janeiro de 1966 (Lei do Serviço 
Militar e seu Regulamento), totalizando 1.650.000 jovens alistados. 

DESEMPENHO DO PROGRAMA
Principais restrições e providências adotadas

Existem mecanismos de monitoramento do desempenho físico das ações, além disso, 
são realizadas reuniões de trabalho ao término de cada estágio intensivo de Mobilização 
Nacional, nas quais são analisadas as fichas de avaliação dos participantes. Realizam-se, 
periodicamente, reuniões com os instrutores para o aprimoramento do evento. No âmbito 
do MD, especificamente, no Departamento de Mobilização, são realizadas reuniões com 
Gerentes de Programas para análise das atividades realizadas e planejamento das ações a 
serem executadas.

São realizadas visitas in loco às Organizações Militares que recebem recursos do MD para 
a condução de atividades de Mobilização Militar e Serviço Militar.

Quanto ao cumprimento de metas físicas, houve execução física de 80% a 100% do previsto na 
Lei Orçamentária Anual (LOA) 2007. Devido às restrições orçamentárias, o EIMN previsto 
para a cidade de Rio Branco (AC), em novembro de 2007, foi cancelado. As despesas com 
diárias e passagens, limitadas a 75% da execução correspondente realizada no ano anterior, 
dificultaram as atividades de alistamento, seleção e designação para o Serviço Militar. No 
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campo da ação “Mobilização para o Serviço Militar Obrigatório”, inicialmente, as Forças 
Armadas confeccionam o seu planejamento financeiro anual, com as necessidades para as 
atividades de convocação para o Serviço Militar Obrigatório. Essa solicitação é confrontada 
com a previsão da receita advinda da arrecadação da Taxa Militar e Multas previstas na Lei 
do Serviço Militar, historicamente, sempre inferiores às necessidades mínimas.

No que tange à compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física, houve certa 
descontinuidade sem prejudicar, decisivamente, a execução programada. A programação 
orçamentária, que estabeleceu um cronograma de desembolso mensal, dificultou a execução 
financeira, principalmente, quanto aos recursos destinados ao investimento.

A questão dos recursos humanos também é tida como um dos pilares do Programa, visto 
que todos os órgãos integrantes do SINAMOB são estimulados a participarem do Curso de 
Logística e Mobilização Nacional (CLMN), ministrado na Escola Superior de Guerra (ESG) 
e serão convidados a participarem do EPMN a ser realizado em Brasília, em 2008.

Outro ponto importante é que o Programa possui mecanismos que promovem a participação 
social, sendo o principal as reuniões com grupos de interesse, realizadas a cada EIMN. São 
montados fóruns de discussão, em diversas capitais, referentes à mobilização.

Por fim, cabe ressaltar alguns pontos desfavoráveis à plena execução do Programa:

inexistência de norma legal - até 27.12.2007, não havia norma em vigor sobre a) 
o tema Mobilização. Após sete anos de processo legislativo, entrou em vigor 
a Lei nº 11.631 que trata da Mobilização Nacional, cria o SINAMOB e dá o 
respaldo legal para a implantação do Sistema; 

quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial que, atualmente, b) 
conta com um grupo de quatro auxiliares, aquém do mínimo necessário.

OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

O Programa mede diretamente a satisfação de seus beneficiários através de avaliações dos 
estágios efetuadas pelos participantes. Tais avaliações são consideradas subsídios para o 
aprimoramento das informações a serem repassadas, bem como da metodologia empregada.

Há necessidade de destinação de maiores dotações orçamentárias: com a vigência da Lei de 
Mobilização Nacional e a sua regulamentação, com a criação do conselho do SINAMOB 
haverá necessidade de aporte considerável de recursos humanos capacitados e qualificados, 
além de instalações compatíveis.

Recomenda-se o redimensionamento do quantitativo de recursos humanos dos órgãos 
integrantes do SINAMOB: após a regulamentação da referida Lei, todos os órgãos 
integrantes do SINAMOB deverão possuir recursos humanos capazes de planejar e executar 
a Mobilização Nacional. O dimensionamento de cada equipe deverá ser compatível com 
a abrangência do nível setorial de cada órgão líder.
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PREPARO E EMPREGO COMBINADO DAS FORÇAS 
ARMADAS

GERENTE DO PROGRAMA

João Francisco Ferreira

OBJETIVO

Desenvolver e garantir a capacidade operacional e o emprego combinado das Forças 
Armadas no desempenho de suas missões constitucionais e no apoio às comunidades 
nacional e internacional.

PÚBLICOALVO

Nação brasileira e a comunidade internacional

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Autorizado (LOA + Créditos): 

R$ 171.924.358

Empenho Liquidado: R$ 169.337.573 

Pago Estatais: - 

Total: R$ 169.337.573 

Previsto não-orçamentário Realizado não-orçamentário

- - 

INDICADOR

INDICADOR

 (UNIDADE DE MEDIDA)

ÍNDICES APURADOS ÍNDICE PREVISTO AO 

FINAL DO PPA

PORCENTAGEM DE 

ALCANCE DO ÍNDICE2004 2005 2006 2007

1. Capacidade de Emprego 

Combinado dos Meios Operacionais 

das Forças Armadas - Porcentagem

- - 60.00 63.00 63.00 100%

1. CAPACIDADE DE EMPREGO COMBINADO DOS MEIOS OPERACIONAIS DAS 
FORÇAS ARMADAS
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
 - Análise e Justificativa:

O Programa visa, basicamente, propiciar condições ao emprego combinado das Forças 
Armadas, que é uma das razões para a existência do Ministério da Defesa (MD). Cabe ressaltar 
os seguintes aspectos: o produto do Programa é direcionado ao Estado Brasileiro; os dados de 
capacidade de emprego contêm componentes subjetivos consideráveis, ao contrário do que 
deve ser contemplado em um índice/indicador que objetiva medir determinada situação. 

A despeito disso, o índice previsto no final do Plano foi 100% alcançado. As atividades 
programadas foram compatibilizadas ao nível de recursos orçamentários disponíveis, tendo 
sido inteiramente realizadas.
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CONTEXTUALIZAÇÃO

A constatação de que a guerra, como hoje se apresenta, exige operações militares com a 
aplicação dos componentes navais, terrestres e aéreos de forma integrada, além daquelas 
singularmente conduzidas ou realizadas, razão pela qual se torna imprescindível propiciar 
os meios necessários ao adestramento e ao emprego das Forças Armadas em operações 
combinadas e conjuntas, não podendo concorrer com o preparo e o emprego singular 
de cada Força. Por outro lado, além de sua missão constitucional, na qual as Forças têm 
realizado exercícios e operações reais, principalmente, de presença, controle e vigilância do 
território, espaço aéreo e águas jurisdicionais brasileiros, como também ações de garantia da 
lei e da ordem (operações no reforço à segurança pública), constata-se que as Forças Armadas 
vêm, freqüentemente e a qualquer tempo, sendo acionadas em missões subsidiárias, tanto 
em apoio à comunidade internacional (operações internacionais conjuntas e missões de 
paz), como em apoio a outros órgãos públicos: eleições, ações contra incêndios florestais e 
desmatamentos, campanhas de vacinação e proteção ao patrimônio nacional.

PRINCIPAIS RESULTADOS

Missão da Organização das Nações Unidas (ONU) no Haiti: continuou (e 
continua) sendo a missão de maior relevância para o Brasil, contribuindo para a inserção 
do País no cenário nacional e internacional. O contingente brasileiro, com 1.200 militares, 
representa o de maior efetivo entre os países contribuintes. Além do Batalhão de Infantaria, 
há uma Companhia de Engenharia do Exército Brasileiro, com 150 militares. 

Operações Militares Combinadas ou Conjuntas, em 2007 - foram realizadas as 
seguintes atividades:

Operação Solimões: visou adestrar as Forças Armadas no planejamento e na a) 
execução de Operações Combinadas, na defesa da soberania, com preservação 
da integridade territorial, do patrimônio e dos interesses nacionais relativos à 
Amazônia. O exercício mobilizou cerca de 4.400 militares;

Operação Albacora: realizada na região Sudeste, particularmente, nos Estados do b) 
Rio de Janeiro e Espírito Santo, e na Bacia Petrolífera de Campos, no Atlântico 
Sul. O exercício mobilizou cerca de 8.800 militares; 

Operação Charrua: realizada na região Sul, a área de operações abrangeu os c) 
Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e as águas jurisdicionais 
brasileiras adjacentes à região Sul do Brasil, tendo sido empregados cerca de 
9.300 militares. 

Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de Fronteira: a principal 
atividade desenvolvida no período foi a Operação Pantanal, realizada em área situada nos 
Estados de Mato Grosso do Sul e Paraná (Guaíra). Foram empregados cerca de 3.300 
militares.
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Ações de caráter sigiloso: foram desenvolvidas atividades de inteligência, que 
possibilitaram um assessoramento seguro ao processo decisório do MD e um melhor 
planejamento do emprego combinado das forças.

Ações de Cooperação Militar com Países Amigos: foram realizadas 13 reuniões 
de conversações com países amigos, no País e no exterior, e um exercício operacional com 
Forças Armadas da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). 

Todas essas operações, de grande vulto, permitiram o emprego combinado das Forças 
Armadas e contribuíram para o seu estado de prontidão.

DESEMPENHO DO PROGRAMA
Principais restrições e providências adotadas

Existem mecanismos de monitoramento do desempenho físico das ações. Mensalmente 
são realizadas reuniões de trabalho da equipe, nas quais é verificado o cumprimento do 
planejamento para o exercício corrente (controle da ação planejada); e visitas in loco, 
realizadas, basicamente, no acompanhamento e no desenvolvimento das Operações 
Combinadas, Conjuntas e Operações de Paz.

Quanto ao cumprimento de metas físicas, houve execução física de 80% a 100% do 
previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2007. A despeito da LOA, consignar recursos 
financeiros aquém das reais necessidades, todas as metas planejadas foram atendidas, 
mediante a compatibilização e a priorização de metas versus disponibilidades, bem como 
pela redução da amplitude de atuação das operações. Com isso, buscou-se preservar os 
objetivos fundamentais do Programa.

Como colocado anteriormente, os recursos orçamentários executados foram insuficientes 
para o nível de atividades desejado. Houve necessidade de compatibilizar as atividades 
planejadas ao nível de recursos disponíveis. Os recursos foram empenhados em sua 
totalidade, exceto aqueles que foram disponibilizados em 31.12.2007, sem limites 
orçamentários, impossibilitando a sua execução. Adicionalmente, em função da valorização 
do Real frente ao Dólar no decorrer de 2007, foi gerada uma disponibilidade contábil na 
ação “Missão das Nações Unidas para o Haiti”, embora os recursos de tal ação tenham sido 
efetivamente empregados em sua totalidade.

No geral, houve compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física do 
Programa. Entretanto, no caso da ação “Missão das Nações Unidas para o Haiti”, houve 
demora na liberação do segundo crédito extraordinário (R$ 60,0 milhões) para completar 
o total necessário de R$ 130,0 milhões, que ocorreu somente em agosto.

O alto índice da execução das ações implementadas em outras unidades administrativas 
(Marinha, Exército e Aeronáutica) é adequado à estrutura militar, baseada na hierarquia e 
na disciplina, permeando todos os escalões de comando envolvidos, num fluxo de duplo 
sentido - descendente, quando da distribuição das missões, acompanhadas dos recursos 
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que tornam viáveis, e ascendente, ao término das atividades planejadas e determinadas, 
sob a forma de relatórios de execução física e financeira.

Quanto ao fluxo de informações do Programa, segue percorrendo os canais de comando 
sob forma de relatórios de execução física e financeira.

OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

O Programa não avalia diretamente a satisfação de seus beneficiários. Entretanto, o 
público-alvo expressa sua opinião naturalmente através da sociedade e da mídia.

Pode-se considerar boas as práticas de gestão adotadas pelo Programa, as quais podem ser 
replicadas na Administração Pública Federal, desde que adaptadas para cada situação.
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PREPARO E EMPREGO DA FORÇA AÉREA

GERENTE DO PROGRAMA

Gilberto Antônio Saboya Burnier

OBJETIVO

Preparar a Força Aérea Brasileira (FAB) para o cumprimento de sua missão constitucional 
de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer 
desses, da lei e da ordem.

PÚBLICOALVO

Nação brasileira

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Autorizado (LOA + Créditos):

R$ 928.431.870,00

Empenho Liquidado: R$ 907.666.746,00

Pago Estatais: -

Total: R$ 907.666.746,00

Previsto não-orçamentário Realizado não-orçamentário

- -

INDICADOR

INDICADOR

 (UNIDADE DE MEDIDA)

ÍNDICES APURADOS ÍNDICE PREVISTO AO 

FINAL DO PPA

PORCENTAGEM DE 

ALCANCE DO ÍNDICE2004 2005 2006 2007

1. Taxa de Esforço Aéreo - 

Porcentagem
94.11 93.23 91.90 92.70 96.00 96,56%

1. TAXA DE ESFORÇO AÉREO
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

O índice apurado no final de 2007 foi de 92,70. Denota-se daí que a possibilidade de 
alcance ou superação de índices como o de 2005 fica bastante prejudicada, devido à falta 
de recursos (pelos contingenciamentos) ocorrida a cada exercício e à manutenção de 
cortes cada vez maiores, o que não alimenta chances de recuperação. Os cortes impostos 
às ações “Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes”, “Instrução Militar 
e Adestramento da Aeronáutica”, “Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico” e 
“Manutenção e Suprimento de Material Bélico” permaneceram, em 2007, e dificultaram 
a composição de uma grade de operações/exercícios que confira condições de se alcançar 
índices mais favoráveis.
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CONTEXTUALIZAÇÃO

Proporcionar à Aeronáutica capacidade de prover suas necessidades logísticas para o apoio 
operacional à Força Aérea Brasileira (FAB) no cumprimento de sua destinação constitucional.

PRINCIPAIS RESULTADOS

Transporte de tropas para o Haiti: o Primeiro Grupo de Transporte de Tropa 
(1º GTT) permaneceu, durante o ano, transportando os militares componentes do 
Contingente Brasileiro no Haiti e fazendo o ressuprimento das tropas com o transporte de 
todo material necessário.

Missões de Busca e Salvamento (SAR) com o emprego de aviões da FAB em vários 
resgates, buscas e salvamentos.

Operações do Segundo Grupo de Transporte (2º/2ºGT), em missões de 
Reabastecimento em Vôo (REVO), com o KC-137 Boeing 707. Este treinamento mantém 
a operacionalidade de pilotos da caça e tripulações dos reabastecedores, provendo meios de 
operações dos caças F-5E, A-1 e Mirage 2000.

Apoio à Marinha do Brasil (MB) com o treinamento de pilotagem das aeronaves 
de asa fixa, Academia da Força Aérea e Base Aérea de Natal.

Realização dos cursos dos Oficiais e Graduados, na França: permanecem os cursos 
de formação de pessoal para recebimento dos Mirage 2000.

Transporte de universitários do Projeto Rondon: cerca de 800 universitários foram 
transportados para pôr em prática a sua experiência profissional. Os estudantes foram para 
a Amazônia e para o Nordeste em aviões C-130 Hércules, C-99 e Boeing 707 (KC-137).

Transporte de medicamentos para a Bolívia, o Equador e o Suriname: foram 
transportados medicamentos, roupas e alimentos para as vítimas das enchentes na Bolívia, 
Equador e Suriname.

Todas as missões realizadas, tanto as de exercício operacional quanto as de emprego real, 
capacitam os profissionais do Comando da Aeronáutica (COMAER) para o cumprimento 
das suas tarefas, dentro do que prevê a legislação.

DESEMPENHO DO PROGRAMA
Principais restrições e providências adotadas

O monitoramento das ações é realizado por reuniões de trabalho, realizadas com uma 
periodicidade razoável, uma vez que elas acontecem nas localidades onde estão os gerentes 
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de programa ou nas localidades onde estão os coordenadores e onde se desenvolvem as 
ações, por ocasião de visitas de inspeção, de forma a se manterem, pelo menos, seis reuniões 
ao ano. Também são realizadas visitas de inspeção, que já fazem parte da sistemática do 
COMAER/Estado Maior da Aeronáutica (EMAER) e são muito eficazes no trato do 
desenvolvimento das ações do Programa. A grande dificuldade de manutenção das duas 
iniciativas de monitoramento das ações do Programa é a pouca disponibilidade de meios 
para deslocamento, a falta de tempo dos envolvidos (gerentes e coordenadores) e a baixa 
disponibilidade de recursos financeiros (diárias).

Com relação aos sistemas de informação que auxiliam no monitoramento, pelos contatos 
freqüentes via e-mail interno da Intraer, o acompanhamento é imediato. São enfatizadas 
as observações dos lançamentos feitos no sistema e existe a possibilidade do esclarecimento 
de dúvidas de ambas as partes. O monitoramento através do Sistema de Informações 
Gerenciais e Planejamento (SIGPlan) é uma das ferramentas mais rápidas e seguras para 
acompanhamento das ações, pela sua possibilidade da imediata observação por parte do 
gerente. É com a consolidação dessas informações que se pode julgar o desenvolvimento 
físico das ações. As dificuldades estão presentes quando da impossibilidade de acesso, pela 
ocorrência de casos de força maior.

Os relatórios de gestão existentes, além de informar sobre o desenvolvimento físico das 
ações, propiciam um histórico valioso do andamento do Programa. Com ele, caso haja 
mudança de coordenador ou de gerente, pode-se tomar conhecimento rápido da situação 
atualizada, não se permitindo que haja solução de continuidade nas avaliações.

No que tange ao cumprimento de metas físicas, houve execução de 40% a 80% das metas 
previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2007. O contingenciamento dos créditos 
do COMAER implica a não-realização de muitas das metas previstas. Os cortes mais 
significativos são aqueles que atingem as áreas de alimentação, suprimento de combustíveis 
e lubrificantes, porque limitam a ação dos serviços e da operacionalização/instrução. Tal 
limitação se torna de grande volume quando associada a outros fatores limitantes, alguns, 
do próprio contigenciamento e, outros, resultantes do efeito cascata que a falta de créditos 
impõe à possibilidade de se alcançar os resultados previstos. Algumas das ações não 
recebem recursos ou recebem valores ínfimos que impossibilitam a realização das metas, 
como ocorrido com as Ações de Caráter Sigiloso.

Os recursos orçamentários executados foram insuficientes. Os cortes do orçamento são a 
cada ano maiores e as necessidades da Força crescem em proporções muito superiores em 
relação a cada exercício extinto. E, neste cenário, fica a questão de ter que administrar a 
mesma estrutura, com muito mais atributos e com cada vez mais recursos contigenciados. 
Neste contexto, luta-se para que se consiga, pelo menos, fazer o que se fez no exercício 
anterior. Todas as estimativas de crédito feitas para a LOA e para o COMAER não foram 
contempladas de maneira integral, o que acarretou um aumento na depreciação do poder 
de ação dos administradores/gestores do Comando. O contigenciamento dos créditos, em 
2007, foi na média de 85%.
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Mesmo com todas as limitações ocorridas, notadamente a falta de recursos, as unidades 
administrativas do COMAER conseguiram manter a bom termo a sua missão constitucional. 
Isto se deve ao alto grau de profissionalismo encontrado nos diversos setores da FAB, que, 
mesmo sem o crédito suficiente para o suporte e o emprego ideal de uma Força atuante, o 
fazem sob o seu maior zelo, com um alto grau de acerto.

OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

Embora seja um Programa de caráter essencialmente militar, suas ações adotam práticas 
e procedimentos administrativos que podem ser aplicados por outros órgãos (civis 
ou militares) com as devidas adaptações. Dentre essas práticas poderiam ser citadas: 
programas e sistemas de controle de estoque de suprimentos e víveres e de adestramento e 
qualificação de pessoal, bem como os programas de avaliação de desempenho de pessoal e, 
ainda, a metodologia das inspeções nos diversos níveis, que, aliadas às auditorias internas, 
promovem o fortalecimento do controle interno no COMAER.
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PREPARO E EMPREGO DA FORÇA TERRESTRE

GERENTE DO PROGRAMA

Newton Álvares Breide

OBJETIVO

Promover o desenvolvimento científico-tecnológico da Força Terrestre, por intermédio 
de pesquisa, desenvolvimento, avaliação, produção, implantação, manutenção de 
sistemas e materiais de emprego militar e civil, e capacitação de recursos humanos, de 
modo a proporcionar a permanente atualização da infra-estrutura militar terrestre para 
o cumprimento das missões constitucionais do Exército Brasileiro (EB), bem como 
contribuir para o fomento da indústria nacional de defesa.

PÚBLICOALVO

Nação brasileira

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Autorizado (LOA + Créditos): 

R$ 652.623.176,00 

Empenho Liquidado: R$ 594.310.667,00 

Pago Estatais: - 

Total: R$ 594.310.667,00 

Previsto não-orçamentário Realizado não-orçamentário

- - 

INDICADOR

INDICADOR

(UNIDADE DE MEDIDA)

ÍNDICES APURADOS ÍNDICE PREVISTO AO 

FINAL DO PPA

PORCENTAGEM DE 

ALCANCE DO ÍNDICE2004 2005 2006 2007

1. Taxa de Preparo do Efetivo Militar 

- Porcentagem
37.00 45.17 51.00 53.00 53.00 100%

1. TAXA DE PREPARO DO EFETIVO MILITAR
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
– Análise e Justificativa:

CONTEXTUALIZAÇÃO

O EB tem a necessidade de instruir, adestrar os seus efetivos, formar e adestrar a reserva 
mobilizável, capacitar operacionalmente os seus quadros e capacitar-se para o emprego em 
operações militares.
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PRINCIPAIS RESULTADOS

Realização de exercícios de adestramentos. 

Preparação intelectual de militares.

Execução do Programa de Aplicação e de Conservação de Padrões (PACP) para militares.

Capacitação técnica e tática do pessoal militar.

Realização de cursos de formação para cabos e soldados, sendo executadas 38 
operações militares por todo o Território Nacional.

Esses são os principais resultados obtidos em 2007 na ação “Capacitação Operacional 
da Força Terrestre”, os quais contribuíram para que o Exército cumprisse a sua missão 
constitucional. 

DESEMPENHO DO PROGRAMA
Principais restrições e providências adotadas

Deve-se considerar o alcance de 80% a 100% do previsto para 2007, haja vista que os 
recursos previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA), principalmente, para as funções 
logísticas de suprimento e manutenção, foram insuficientes para atender às necessidades 
operacionais da Força Terrestre.

As reuniões de trabalho, que ocorrem trimestralmente, foram realizadas a fim de se apresentar 
as diretrizes do gerente e do gerente-executivo para os coordenadores de ação, bem como a 
correção de rumos ao longo do exercício, não sendo identificadas dificuldades nesse aspecto. 
Também foram feitas visitas in loco, através das quais foi feito acompanhamento sistemático 
das operações militares realizadas durante o ano de instrução. 

O controle do Programa por intermédio do Sistema de Informações Gerenciais e de 
Planejamento (SIGPlan) é feito acompanhando-se os lançamentos realizados pelos 
coordenadores de ação, consolidados nos diversos relatórios do sistema, finalizando o 
processo com a validação trimestral. 

A execução orçamentária foi suficiente para atender o planejamento para o ano, porém 
não atende à real necessidade da Força. Entretanto, o financeiro comprometido por restos 
a pagar certamente dificultará a execução das ações em 2008.

O fluxo de recursos sofreu descontinuidade, mas não prejudicou decisivamente a execução 
programada, uma vez que a maioria das ações atingiu a meta física.

O contigenciamento orçamentário dificultou a Capacitação Operacional da Força Terrestre, 
principalmente, quando ocorre nas funções logísticas de Suprimento e Manutenção. Além 
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disso, a dificuldade de obtenção de créditos adicionais prejudicou a solução de fatos imprevistos 
no universo de cada ação com reflexos diretos no preparo e emprego da Força Terrestre.

OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

Durante as atividades militares, o EB desenvolve atividades de ação social junto às 
comunidades carentes, principalmente, na área de saúde. Esta integração, com a sociedade, 
provoca sentimento de confiança, importante aspecto para a defesa da Nação.

Um dos mecanismos utilizados para avaliação da satisfação de seus beneficiários acontece 
por intermédio de pesquisas implementadas pelo Sistema de Excelência da Força. Os 
resultados consolidados da avaliação servem de parâmetro para o redirecionamento das 
ações do Programa por intermédio de diretrizes do escalão superior, balizadas também, 
pelas inspeções de comando.

As práticas de gestão do Programa são continuadas e inovadoras, amparadas nos princípios 
da oportunidade, simplicidade e economicidade. Deve-se considerar o incentivo ao 
auto-aperfeiçoamento, realização de cursos, inclusive fora da Força, bem como o constante 
acompanhamento das ações por intermédio de visitas de orientação e inspeções de comando.
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PREPARO E EMPREGO DO PODER NAVAL

GERENTE DO PROGRAMA

Cesar Sidonio Daiha Moreira de Souza

OBJETIVO

Preparar o Poder Naval e manter o seu aprestamento para assegurar o cumprimento da 
missão constitucional de defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por 
iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

PÚBLICOALVO

Nação brasileira

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Autorizado (LOA + Créditos): 

R$ 663.859.457,00 

Empenho Liquidado: R$ 630.591.468,00 

Pago Estatais: - 

Total: R$ 630.591.468,00 

Previsto não-orçamentário Realizado não-orçamentário

- - 

INDICADORES

INDICADOR

(UNIDADE DE MEDIDA)

ÍNDICES APURADOS ÍNDICE PREVISTO AO 

FINAL DO PPA

PORCENTAGEM DE 

ALCANCE DO ÍNDICE2004 2005 2006 2007

1. Taxa de Aprestamento da Força 

de Fuzileiros da Esquadra para 

Composição da Força de Emprego 

Rápida – Porcentagem

55.00 34.00 34.00 29.00 38.00 76,32%

2. Taxa de Aprestamento de Navios 

Distritais para Composição da Força 

de Emprego Rápido – Porcentagem

53.00 64.00 66.00 75.00 54.00 138,89%

3. Taxa de Aprestamento de Navios 

e Submarinos Subordinados à 

Esquadra para Composição da Força 

de Emprego Rápido – Porcentagem

49.00 51.00 59.00 65.00 64.00 101,56%

1. TAXA DE APRESTAMENTO DA FORÇA DE FUZILEIROS DA ESQUADRA PARA 
COMPOSIÇÃO DA FORÇA DE EMPREGO RÁPIDA
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

O nível de alcance do índice foi na ordem de 76% (29/38) e o indicador foi apurado em 
31.12.2007.

2. TAXA DE APRESTAMENTO DE NAVIOS DISTRITAIS PARA COMPOSIÇÃO DA FORÇA 
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DE EMPREGO RÁPIDO
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

O nível de alcance do índice foi na ordem de 139% (75/54) e o indicador foi apurado 
em 31.12.2007. A despeito do resultado aparentemente favorável, o elevado patamar 
não refletiu o viés qualitativo da interpretação desses indicadores, pois as metas foram 
planejadas em função do orçamento alocado, que foi aquém das reais necessidades da 
Marinha. O atual estado de degradação dos meios navais, agravado pela idade média 
avançada, dificultou o cumprimento das tarefas da Força.

3. TAXA DE APRESTAMENTO DE NAVIOS E SUBMARINOS SUBORDINADOS À 
ESQUADRA PARA COMPOSIÇÃO DA FORÇA DE EMPREGO RÁPIDO
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

O nível de alcance do índice foi na ordem de 102% (65/64) e o indicador foi apurado 
em 31.12.2007. A despeito do resultado aparentemente favorável, o elevado patamar 
não refletiu o viés qualitativo da interpretação desses indicadores, pois as metas foram 
planejadas em função do orçamento alocado, que foi aquém das reais necessidades da 
Marinha. As unidades operativas em condições de operar possuem significativas restrições. 
O atual estado de degradação das unidades operativas, agravado pela idade média bastante 
avançada, dificulta o cumprimento das tarefas da Força. De forma semelhante ao que 
ocorreu no Programa Geral de Manutenção (PROGEM), várias operações e exercícios 
planejados no Plano Geral de Adestramento e Atividades foram reduzidos ou mesmo 
cancelados, comprometendo o adestramento e a execução das operações em conjunto 
entre si e com meios de Marinhas amigas.

CONTEXTUALIZAÇÃO

A manutenção do poder de dissuasão das Forças Navais, como fator primordial para a defesa 
dos interesses da Pátria na resolução pacífica de crises ou conflitos político-estratégicos, requer 
um nível de prontidão de seus meios e de seus recursos humanos capaz de impor a vontade do 
Estado. É imperativo, portanto, que o inventário de meios navais, aeronavais e de fuzileiros 
navais de que o País dispõe seja mantido, pela Marinha e em prol da sociedade brasileira, em 
elevado grau de aprestamento, quantitativa e qualitativamente, de forma a garantir a Defesa 
Nacional como fator de consolidação da democracia e do desenvolvimento.

PRINCIPAIS RESULTADOS

Dos 130 pacotes de sobressalentes inicialmente previstos para serem executados 
durante a manutenção dos meios operativos, somente 66 foram concluídos, conforme 
dados constantes do Sistema Informações Gerenciais de Abastecimento (SINGRA). Os 
recursos destinaram-se, basicamente, às necessidades urgentes dos meios operativos e ao 
recompletamento de importações de itens já em andamento. Os sucessivos orçamentos, 
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muito abaixo das reais necessidades, refletiram na manutenção das unidades navais e 
de aeronavais, sendo necessária a adoção de severas medidas de economia nos últimos 
anos. Destacam-se a redução nas comissões de adestramento e a postergação ou execução 
parcial de programas de manutenção, que implicaram no progressivo sucateamento dos 
meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais, além de críticas restrições ao desempenho 
de atividades subsidiárias. Cabe destacar a determinação da Alta Administração Naval 
de reduzir em 21% o total de dias de mar programados para os navios na tentativa de 
equacionar as restrições materiais com um patamar aceitável de adestramento. 

Apesar das dificuldades encontradas, buscou-se ampliar a capacitação operacional 
e a qualificação do pessoal por meio de participação, ainda que restrita, em diversas 
operações. Com a finalidade de manter o preparo das unidades navais, aeronavais e 
de fuzileiros navais, bem como de suas tripulações, no adequado estado de prontidão 
operativa, foram realizadas várias manobras militares pelas unidades da esquadra, principal 
núcleo do Poder Naval brasileiro. Diversas dessas manobras contaram com a participação 
de unidades de Marinhas amigas, como Estados Unidos da América, Argentina, Uruguai, 
Venezuela, França, Panamá, entre outras. Os navios da esquadra também foram empregados 
em operações de fiscalização do tráfego aquaviário, inspeção naval e patrulha naval, em 
especial, nas áreas das Bacias de Campos (RJ) e de Santos (SP). 

Os navios pertencentes às diversas Forças Distritais, que abrangem todo o Território 
Nacional, realizaram ações de controle de tráfego fluvial, inspeção naval e missões de caráter 
assistencial. A participação de Navios de Assistência Hospitalar nessas ações possibilitou o 
incremento do atendimento médico-hospitalar às comunidades carentes da bacia do rio 
Amazonas. Tais ações revestem-se de grande importância, pois, além de representar a presença do 
Estado em regiões cuja população vive isolada e carece de assistência regular de saúde, contribuem 
para a ampliação da visibilidade da presença da Marinha Brasileira (MB) em pontos de grande 
interesse estratégico e reforçam a defesa dos interesses brasileiros nas hidrovias interiores. 

Em 2007, a MB realizou a Operação Haiti VI e VII, com o propósito de prover apoio 
logístico ao contingente brasileiro da MINUSTAH (sigla em francês para Missão das Nações 
Unidas para Estabilização do Haiti). O Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais no Haiti 
realizou operações de ajuda humanitária destinadas à entrega de alimentos, medicamentos, 
roupas, calçados, material escolar e brinquedos doados por instituições brasileiras a hospitais e 
orfanatos da região metropolitana de Porto Príncipe, capital do Haiti. 

Destaca-se, ainda, a participação da Marinha em ações de valorização da cidadania em 
parceria com a Imprensa e outros órgãos, viabilizando, além do processo de inclusão social da 
população mais carente, a integração das comunidades locais com as Forças Armadas.

No que tange ao abastecimento de combustíveis e lubrificantes, não foram 
identificadas dificuldades ao longo do exercício de 2007. O mesmo se aplica ao 
abastecimento de fardamento, à alimentação de pessoal e à formação de militares para a 
reserva mobilizável, cujas ações atenderam satisfatoriamente às metas programadas. 
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Em relação à manutenção e ao suprimento de munições, houve necessidades 
financeiras não atendidas relacionadas à operacionalização da fábrica desse tipo de 
material, que trouxe impactos também nos projetos de nacionalização de componentes 
e munição propriamente dita. Cabe registrar a dificuldade encontrada, no exterior, em 
relação ao transporte do material perigoso do ponto de produção ao local de embarque, 
em função da sua natureza e da legislação dos países por onde a carga deve transitar neste 
percurso, sendo, por vezes, muito difícil encontrar empresas que aceitassem realizar tal 
transporte e que, quando encontradas, em regra, apresentavam preços bastante superiores 
ao frete praticado, comprometendo, desta forma, os recursos inicialmente planejados para 
as despesas do Tráfego de Carga.

Em média os índices apurados dos indicadores foram na ordem de 108% (56/52) da média 
dos índices previstos para o final do PPA, o que representa o cumprimento do objetivo 
do Programa dentro do previsto. O elevado patamar não refletiu o viés qualitativo da 
interpretação desses indicadores, pois as metas foram planejadas em função do orçamento 
alocado, que foi, basicamente, aquém das necessidades da Marinha. Desta feita, não ilustrou 
as dificuldades do PROGEM, que vem sendo interrompido ou postergado, tendo como 
conseqüência uma redução na disponibilidade das unidades operativas, o que poderá trazer 
impactos negativos à prontificação operativa destas unidades, bem como reduzir a vida útil 
dos equipamentos e sistemas navais. Cabe enfatizar que os meios operativos em condições 
de atuar possuem significativas restrições funcionais e não dispõem, em diversos casos, das 
dotações mínimas de algumas de suas munições, principalmente, dos meios da esquadra, 
o que restringe o poder dissuasório da MB. Em especial, os recursos financeiros destinados 
para aquisição de munições atinentes à instrução, à segurança orgânica das organizações 
militares e para o pronto emprego das forças navais, aeronavais e de fuzileiros navais não 
vêm sendo suficientes para a reposição, em sua totalidade, dos estoques da MB. Tendo em 
vista que essa situação perdura desde 1999 e, considerando a possibilidade de permanecer 
assim, vislumbra-se uma redução crescente da capacidade de fornecimento de munições 
para as atividades supracitadas, o que poderá trazer impactos negativos à prontidão das 
Forças. Da mesma forma que no PROGEM, várias Operações e Exercícios planejados no 
Plano Geral de Adestramento e Atividades foram reduzidos ou mesmo cancelados, o que 
poderá comprometer o adestramento e a execução das operações em conjunto entre si e 
com meios de Marinhas amigas. 

DESEMPENHO DO PROGRAMA
Principais restrições e providências adotadas

A Marinha do Brasil (MB) utilizou integralmente os créditos orçamentários disponibilizados, 
todavia, vale ressaltar que os níveis desejados de algumas ações consignadas no Programa 
foram prejudicados pela reduzida dotação orçamentária atribuída à Força.

Diversas ferramentas fazem parte do monitoramento do Programa. São 
realizadas periodicamente Visitas do Almirantado Programadas (VAP), Inspeção 
Administrativo-Militar (IAM), Visitas Técnicas (VISITEC) nas diversas Organizações 
Militares de modo a acompanhar as metas estabelecidas, proporcionando a correção de 
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desvios em tempo hábil e permitindo a otimização do emprego dos recursos financeiros. 
Diversos sistemas de informação são utilizados, tais como:

Sistema de Controle de Armas e Munições (SISAM);a) 

Sistema de Informações Gerenciais do Abastecimento (SINGRA);b) 

Sistema de Alistamento Militar (SISAM); c) 

Sistema de Pagamento da Marinha (SISPAG).d) 

O acompanhamento do Programa também é realizado com a utilização do Sistema de 
Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), verificando-se tempestivamente as 
informações registradas pelos coordenadores.

A Marinha utiliza uma ferramenta gerencial denominada Análise 
Qualitativa-Quantitativa (AQQ), integrante do Sistema do Plano Diretor (SPD), 
que apresenta de forma clara, precisa e concisa, comentários relacionados a desvios 
importantes verificados no andamento da execução da ação planejada, apontando as 
causas, conseqüências e ações corretivas. Outrossim, por ocasião do fechamento de cada 
trimestre, são emitidos Relatórios de Avaliação do Plano de Ação (RAPA), que subsidiam 
o controle do Plano de Ação, efetuado pelo Conselho Financeiro e Administrativo da 
Marinha (COFAMAR), responsável por assessorar o Comandante da Marinha nos assuntos 
administrativo-financeiros da MB, exercendo o mais elevado nível de controle da execução 
do Plano Diretor. Seguindo as diretrizes do SPD, é utilizado o Sistema de Acompanhamento 
do Plano Diretor (SIPLAD) como sistema de informações gerenciais adotado pela MB e, 
por meio deste Infrasig, são prestadas as necessárias informações gerenciais e executado o 
acompanhamento dos indicadores e das metas físicas e financeiras, possibilitando a análise 
dos resultados alcançados em vários níveis da estrutura organizacional da Marinha, até 
chegar à análise da Alta Administração Naval, por intermédio do COFAMAR.

No tocante ao cumprimento de metas físicas, a execução física foi de aproximadamente 
91% do previsto na LOA 2007, sendo os indicadores apurados em 31.12.2007. O elevado 
patamar para obtenção de resultados não refletiu o viés qualitativo da interpretação desses 
indicadores, pois as metas foram planejadas em função do orçamento alocado em 2007, 
que foi, basicamente, aquém das reais necessidades da Marinha. Desta feita, não ilustrou 
as dificuldades nas manutenções em navios, aeronaves, submarinos e viaturas, planejadas 
no PROGEM, que vêm sendo interrompidas ou postergadas, podendo trazer impactos 
negativos à prontificação operativa destes meios e reduzir a vida útil dos equipamentos 
e sistemas navais. Caso essa situação não se reverta, acarretará uma crescente degradação 
das unidades navais, aeronavais e de fuzileiros navais, sendo desejável, nos exercícios 
financeiros futuros, um maior aporte de recursos. Cabe enfatizar que os meios operativos 
em condições de operar possuem significativas restrições operacionais, o que restringe o 
poder dissuasório da esquadra.
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Como dito anteriormente, houve insuficiência de recursos para dar adequado andamento 
ao PROGEM, à administração de unidades militares, à obtenção de torpedos dentre 
outras necessidades. A liberação parcelada dos recursos no transcorrer do exercício de 2007 
implicou a necessidade de postergação da execução de diversas atividades do Programa.

OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

O caráter especialíssimo do Programa, de natureza estritamente militar, dificulta a avaliação 
da satisfação de seus beneficiários, considerando como tal toda a sociedade brasileira. 
Entretanto, como forma de minimizar este cenário, entende-se adequado os controles 
internos de desempenho, confrontando-se os resultados obtidos nos diversos exercícios 
operativos, realizados pelas unidades militares, com padrões preestabelecidos, segundo 
modelos científicos formulados, basicamente, pelo Centro de Análises de Sistemas Navais. 
Esta análise é feita em diversos escalões da Marinha, principalmente, com subsídios 
fornecidos pelo Centro de Análises de Sistemas Operativos.

O SPD foi adotado pela MB há mais de 45 anos. Apesar de seu contínuo aprimoramento, 
o mesmo ainda carece de adequações que viabilizem sua perfeita interação com os demais 
sistemas utilizados pelos setores orçamentário e financeiro do Governo Federal. Ainda 
assim, o Sistema contribui de forma significativa para que os recursos disponibilizados à 
Força sejam aplicados com tempestividade e efetividade.
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PROANTAR

GERENTE DO PROGRAMA

Dilermando Ribeiro Lima

OBJETIVO

Efetuar pesquisas conjuntas visando o conhecimento científico dos fenômenos antárticos 
e manter a presença do Brasil na Antártica.

PÚBLICOALVO

Sociedade brasileira, especialmente comunidade científica, universidades, empresas 
nacionais e Instituições da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) 
ligadas ao PROANTAR

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Autorizado (LOA + Créditos): 

R$ 18.229.000,00 

Empenho Liquidado: R$ 17.446.211,00 

Pago Estatais: - 

Total: R$ 17.446.211,00 

Previsto não-orçamentário Realizado não-orçamentário

- - 

INDICADOR

INDICADOR

 (UNIDADE DE MEDIDA)

ÍNDICES APURADOS ÍNDICE PREVISTO AO 

FINAL DO PPA

PORCENTAGEM DE 

ALCANCE DO ÍNDICE2004 2005 2006 2007

1. Taxa de Pesquisas Realizadas na 

Antártica - Porcentagem
- 56.00 56.00 41.00 56.00 73,21%

1. TAXA DE PESQUISAS REALIZADAS NA ANTÁRTICA
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

A taxa de pesquisas realizadas na Antártica se manteve em torno de 50% ao longo do 
PPA 2004-2007. Em 2007 foi apurado um índice de 41%, mas que não reflete exatamente a 
efetividade das pesquisas realizadas nesse ano, pois, por se tratar de Ano Polar Internacional 
(API), efeméride de grande importância no meio científico mundial, os projetos integrantes 
do API possuem envergadura e alcance muito maiores do que os projetos atendidos nos anos 
anteriores. Em síntese, os projetos atendidos em 2007 representam um salto de qualidade 
na pesquisa antártica, que, embora, em menor número, demandam um esforço logístico 
maior do que em anos anteriores, destacando-se a previsão de transporte de cerca de 220 
pesquisadores para a Antártica em 2007 e 2008 em contrapartida aos 138 transportados 
em 2006 e 2007, recorde até então do PROANTAR.
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CONTEXTUALIZAÇÃO

Os compromissos decorrentes do Tratado da Antártica, do qual o Brasil é signatário, e 
a necessidade de reconhecer a influência dos fenômenos antárticos sobre nossas áreas 
territoriais e marítimas levaram a Marinha a participar, juntamente com outros órgãos 
governamentais, universidades e instituições de pesquisa executores, da Política Nacional 
para Assuntos Antárticos e da pesquisa científica na Antártica, visando obter informações 
úteis para outros ramos da atividade nacional, notadamente, bem como garantir a presença 
brasileira nos fóruns de decisão sobre o Continente Antártico. A presença brasileira na 
Antártica é garantida pela permanência mínima de um Grupo Base na Estação Antártica 
Comandante Ferraz (EACF) durante 365 dias no ano.

PRINCIPAIS RESULTADOS

Aprovação e contratação de sete Projetos do Ano Polar Internacional e 14 projetos 
de pesquisa. Por meio do Edital PROANTAR/Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) 049/2006, foram apoiadas atividades de pesquisa científica 
na região Antártica, Oceano Austral e adjacências, segundo duas modalidades distintas: 
projetos de demanda espontânea e projetos induzidos ligados ao tema Biodiversidade e 
Evolução na Antártica.

Manutenção da EACF, com cerca de 75% das suas obras da primeira fase de 
revitalização concluídas. Entre as obras realizadas destacam-se:

ampliação das áreas de uso comum;a) 

construção de nova ala de camarotes; b) 

construção de nova biblioteca; c) 

modernização e ampliação da cozinha; d) 

instalação de uma padaria; e) 

conclusão do transporte de 10 tanques de combustível integrantes do futuro f ) 
sistema de abastecimento e armazenagem de óleo diesel. 

Apoio logístico aos 19 projetos de pesquisa que participaram da Operação 
Antártica XXVI. 

Aquisição de equipamentos e instrumentos científicos.
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DESEMPENHO DO PROGRAMA
Principais restrições e providências adotadas

A concepção do PROANTAR prevê a realização de reuniões de trabalho das diversas 
subcomissões que compõem o Programa, pelo menos duas vezes por ano. Nessas reuniões, 
são apresentados as realizações passadas e o planejamento futuro para a condução dos 
trabalhos de apoio à pesquisa.

Em 2007, os resultados obtidos com a execução do Programa ficaram entre 80% e 
100% do previsto. Em face do contingenciamento de parte dos recursos relativos à Ação 
Monitoramento das Mudanças Ambientais Locais e Globais Observadas na Antártica, 
de responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente (MMA), não foi possível o 
alcance integral das metas previstas para o exercício, uma vez que não pode ser iniciada 
a implementação de uma estação permanente de monitoramento ambiental. O fluxo 
sofreu descontinuidade, mas não prejudicou decisivamente a execução programada. O 
atraso na aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2007 trouxe transtornos para a 
parte logística do Programa, que, por suas características especiais, é obrigada a adquirir 
muitos itens de características especiais no exterior, como, por exemplo, as vestimentas 
de frio, veículos especiais de neve e equipamentos de pesquisa, sem similares no mercado 
interno. Em função de suas características especiais, o PROANTAR tem necessidade de 
aporte de recursos desde janeiro, uma vez que é durante o verão do hemisfério Sul que 
se desenvolve a maior atividade na Antártica, quer seja ela logística quer seja de pesquisa. 
Além disso, houve dificuldades na liberação de recursos destinados às despesas de pessoal, 
comprometendo a participação em eventos como o Treinamento Pré-Antártico.

A execução financeira da ação “Missão Antártica” ocorreu de acordo com a previsão 
inicial, sendo devidamente corrigida durante o exercício. Recebeu crédito extraordinário 
destinado à complementação dos recursos necessários para as obras de revitalização da 
EACF, construção dos novos tanques de armazenamento de combustível e para o reparo 
do navio de apoio e das aeronaves da Marinha que participam anualmente do Programa.

Houve dificuldade, por parte do gerente, em acompanhar a ação “Fomento a Pesquisa 
Antártica”, do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), mas que foi superada através 
da realização de reuniões periódicas. De uma maneira geral, as ações multissetoriais foram 
sempre conduzidas de forma coordenada e harmônica.

A utilização de ferramentas de gestão tais como o Sistema de Acompanhamento do 
Plano Diretor (SIPLAD), no âmbito do Comando da Marinha, e a realização de reuniões 
periódicas com os Coordenadores de Ação permitiram um acompanhamento adequado da 
execução física e orçamentária das diversas ações componentes.
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OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

Destacam-se as parcerias não-governamentais feitas com a Petróleo Brasileiro S.A. 
(Petrobras), que fornece o combustível para a Estação, o navio de apoio e as aeronaves e 
com a Empresa OI/Telemar, que fornece os serviços de telefonia e Internet banda larga na 
EACF.

São feitas pelo menos duas reuniões anuais com os pesquisadores antárticos e anualmente 
é realizado um simpósio de pesquisa antártica, com o apoio do Programa. A participação 
deste importante grupo de interesse permite a reorientação do emprego de recursos, a fim 
de possibilitar a realização de pesquisas com qualidade cada vez mais elevada.

Em termos de pesquisa de satisfação dos beneficiários, são gerados relatórios de atividades de 
campo nos quais são apresentadas críticas e sugestões para aperfeiçoamento do Programa.
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PRODUÇÃO DE MATERIAL BÉLICO

GERENTE DO PROGRAMA

Cássio Rodrigues da Cunha

OBJETIVO

Produzir armamentos, cargas para munições e explosivos, para suprir o Exército 
Brasileiro (EB) com os meios necessários à defesa nacional e à segurança pública.

PÚBLICOALVO

Forças Armadas Brasileiras e Polícias Militares

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Autorizado (LOA + Créditos): 

R$ 7.720.000,00 

Empenho Liquidado: - 

Pago Estatais: R$ 4.473.395,00 

Total: R$ 4.473.395,00 

Previsto não-orçamentário Realizado não-orçamentário

- - 

INDICADOR

INDICADOR

(UNIDADE DE MEDIDA)

ÍNDICES APURADOS ÍNDICE PREVISTO AO 

FINAL DO PPA

PORCENTAGEM DE 

ALCANCE DO ÍNDICE2004 2005 2006 2007

1. Taxa de Nacionalização dos 

Armamentos utilizados pelo Exército 

Brasileiro - Porcentagem

- - - - - -

1. TAXA DE NACIONALIZAÇÃO DOS ARMAMENTOS UTILIZADOS PELO EXÉRCITO 
BRASILEIRO
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

Não se aplica, uma vez que não há índices previstos ano a ano para o indicador.

CONTEXTUALIZAÇÃO

O EB tem a necessidade de pesquisar, desenvolver e produzir o material bélico 
correspondente a uma base industrial mínima de defesa, que evite a dependência externa 
de materiais estratégicos.
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PRINCIPAIS RESULTADOS

Manutenção de máquinas e equipamentos para melhoria do processo produtivo 
nas unidades de fabricação de Piquete e Itajubá.

Implantação do sistema de tratamento físico-químico de efluentes oriundos da 
fabricação de nitrocelulose.

Modernização da linha de fabricação de fuzis e pistolas.

Recuperação da capacidade de produção da fábrica de munições de artilharia, de 
acessórios para explosivos e da unidade de fabricação de nitrocelulose.

Aquisição de caldeiras e redimensionamento das linhas de vapor.

Aplicação no desenvolvimento de um novo rádio para uso em veículos militares 
(carros de combate e viaturas operacionais) e para uso do combatente individual.

DESEMPENHO DO PROGRAMA
Principais restrições e providências adotadas

O mecanismo existente de monitoramento do desempenho físico das ações são os relatórios 
mensal e trimestral informados no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento 
(SIGPlan).

Quanto às metas físicas do Programa, estima-se que a execução esteve entre 40% e 80% 
do previsto na LOA 2007, ou seja, foi baixa. Pode-se atribuir a isto o atraso na liberação 
dos recursos.

Quanto aos recursos orçamentários, tem-se que, no ano de 2007, foram insuficientes. 
Ainda, fatores como o contingenciamento de recursos e a descontinuidade entre o fluxo de 
recursos e a programação física prejudicaram ainda mais a execução programada.

Toda a programação da principal unidade orçamentária e administrativa do Programa, 
a Indústria de Material Bélico do Brasil (IMBEL), está sendo migrada do Orçamento 
de Investimentos das Estatais para o Orçamento Fiscal. Como a Empresa ainda não está 
em plenas condições de atuação junto às suas concorrentes da iniciativa privada, faz-se 
necessária sua reestruturação administrativa e financeira, a qual será buscada inicialmente 
pelo seu posicionamento na esfera do Orçamento Geral da União (OGU), e posteriormente 
com melhorias operacionais e de gestão, capazes de assegurar seu melhor desempenho 
dentro do segmento de atuação.
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REAPARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DA FORÇA AÉREA 
BRASILEIRA

GERENTE DO PROGRAMA

Gilberto Antônio Saboya Burnier

OBJETIVO

Reaparelhar e adequar a Força Aérea Brasileira (FAB) com a finalidade de recuperar e 
manter a sua capacidade operacional e proporcionar os meios de apoio necessários ao 
cumprimento de sua destinação constitucional defender a Pátria, garantir os poderes 
constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

PÚBLICOALVO

Nação brasileira

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Autorizado (LOA + Créditos): 

R$ 935.430.340,00 

Empenho Liquidado: R$ 900.992.235,00 

Pago Estatais: - 

Total: R$ 900.992.235,00 

Previsto não-orçamentário Realizado não-orçamentário

- - 

INDICADORES

INDICADOR

 (UNIDADE DE MEDIDA)

ÍNDICES APURADOS ÍNDICE PREVISTO AO 

FINAL DO PPA

PORCENTAGEM DE 

ALCANCE DO ÍNDICE2004 2005 2006 2007

1. Indicador Aeronaves - 

Porcentagem
- - 41.17 97.52 80.00 121,90%

2. Indicador Infra-Estrutura - 

Porcentagem
- - 44.44 57.99 70.00 82,84%

3. Indicador Logístico - Porcentagem - - 39.54 11.99 80.00 14,99%

1. INDICADOR AERONAVES
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
 – Análise e Justificativa:

O presente indicador, pela sua formulação, não mede o desempenho do Programa. Não é 
capaz de mensurar a eficácia, a eficiência e a efetividade alcançada com sua execução.

2. INDICADOR INFRAESTRUTURA
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:
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O presente indicador, pela sua formulação, não mede o desempenho do Programa. Não é 
capaz de mensurar a eficácia, a eficiência e a efetividade alcançada com sua execução.

3. INDICADOR LOGÍSTICO
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto 
- Análise e Justificativa:

O presente indicador, pela sua formulação, não mede o desempenho do Programa. Não é 
capaz de mensurar a eficácia, a eficiência e a efetividade alcançada com sua execução.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Em razão da obsolescência natural de meios e da real necessidade do constante policiamento 
do espaço aéreo brasileiro, o Comando da Aeronáutica (COMAER) estuda, pesquisa e busca 
manter-se atualizado e pronto para efetuar a defesa do Estado Brasileiro por meio de aquisição 
de equipamentos e adequações tecnológicas de seus meios, dos recursos humanos e materiais. 

PRINCIPAIS RESULTADOS

Aquisição de 21 aeronaves sendo: 11 caças turboélices; três aeronaves de transporte 
de tropa; quatro aviões de caça supersônicos; uma aeronave de asa rotativa; e duas aeronaves 
de transporte de passageiros. 

Implantação de sistemas de simulação para a aeronave de caça turboélice.

Aquisição de material de apoio ao Grupo de Instrução Tática e Especializada.

Implementação do Projeto de Excelência em Guerra Eletrônica, Gestão e Informação 
da Guerra Eletrônica e Implantação da Estrutura de Análise Operacional. 

Modernização da aviônica de uma aeronave de transporte de grande porte. 

Recebimento de quatro voice recorders.

Modernização de 25 instalações militares.

Revitalização de oito aeronaves, sendo quatro de transporte de carga e quatro de 
interceptação. 

Algumas ações do Programa foram inscritas em restos a pagar em 2008 e suas metas físicas 
não foram computadas na obtenção do resultado em 2007. Considerando as metas de 
2007 alcançadas e as a atingir com os restos a pagar de 2008, o resultado obtido pode ser 
considerado dentro do esperado.
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DESEMPENHO DO PROGRAMA
Principais restrições e providências adotadas

Ao longo do exercício de 2007, foi possível avançar em atividades relevantes para a 
consecução do objetivo de reaparelhar e adequar a FAB às necessidades de defesa aérea. 
Os recursos disponibilizados, embora tenham sido contingenciados por um determinado 
período no ano, somados aos créditos adicionais nas ações “Aquisição de Aeronaves” e 
“Modernização e Revitalização de Aeronaves” propiciaram um incremento nas metas 
estipuladas na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2007. 

O acompanhamento do monitoramento das ações é feito mensalmente através do Sistema 
de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), por meio do qual são analisadas 
as informações registradas pelos coordenadores de ação. A gerência também tem utilizado o 
Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) no acompanhamento da execução 
financeira das despesas.

O percentual apurado de cumprimento das metas físicas, entre 40% e 80% do previsto, 
leva em consideração apenas as metas recebidas no exercício e realizadas com recursos do 
ano. Parte desses recursos foi aplicada em metas que serão concluídas em 2008 (restos a 
pagar 2007), que, se computadas, elevariam consideravelmente o índice.

Houve certa incompatibilidade do fluxo de recursos com a programação física, mas não 
prejudicou a execução programada. O cronograma de desembolso limita a execução 
orçamentária, uma vez que os compromissos não podem ser assumidos sem a expectativa 
de numerário para pagamento. 

O reaparelhamento da Força foi prejudicado em decorrência do contingenciamento 
de recursos imposto no início de 2007. Do total de R$ 619 milhões previstos, houve 
contingenciamento de R$ 210 milhões, que, apesar de ter sido liberado no transcurso do 
ano, ocasionou atrasos na implementação de metas pelo não-cumprimento de cláusulas 
contratuais. O atraso na liberação de recursos também fez com que contratos tivessem seus 
cronogramas físico-financeiros alterados por meio de termos aditivos.

OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

Devido à natureza e à dimensão do público-alvo do Programa de Reaparelhamento e 
Adequação da FAB, a Nação brasileira, a participação da sociedade tem ocorrido por meio 
das instituições representativas dos poderes constituídos, nas diversas áreas de interface, 
principalmente, no âmbito do Grupo Executivo Interministerial (GEI), e por meio dos 
veículos de comunicação.

A avaliação da satisfação deste público-alvo não se aplica tendo em vista que o objetivo do 
Programa é o de reaparelhar e adequar a Força com a finalidade de recuperar e manter a 
sua capacidade operacional e de proporcionar os meios de apoio à eficiente operação em 
proveito de sua missão constitucional.
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REAPARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DA MARINHA DO 
BRASIL

GERENTE DO PROGRAMA

Antônio Carlos Frade Carneiro

OBJETIVO

Reaparelhar e adequar a estrutura da Marinha Brasileira (MB) às necessidades de aplicação 
do Poder Naval.

PÚBLICOALVO

Nação brasileira

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Autorizado (LOA + Créditos): 

R$ 350.170.860,00 

Empenho Liquidado: R$ 340.991.014,00 

Pago Estatais: - 

Total: R$ 340.991.014,00 

Previsto não-orçamentário Realizado não-orçamentário

- - 

INDICADOR

INDICADOR

 (UNIDADE DE MEDIDA)

ÍNDICES APURADOS ÍNDICE PREVISTO AO 

FINAL DO PPA

PORCENTAGEM DE 

ALCANCE DO ÍNDICE2004 2005 2006 2007

1. Taxa de Adequação da Marinha do 

Brasil – Porcentagem
30.00 31.00 30.00 32.00 32.00 100%

1. TAXA DE ADEQUAÇÃO DA MARINHA DO BRASIL
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto 
- Análise e Justificativa:

O índice de 32% foi alcançado. Cabe comentar, que este índice sofreu um ajuste em 
relação ao originalmente previsto que era de 40%. As limitações no orçamento da MB são 
a causa principal do resultado abaixo do originalmente planejado. Desta forma, permanece 
a necessidade urgente do aparelhamento da Marinha, tendo em vista que os meios 
operativos da Força apresentam severas degradações de desempenho, resultantes de mais 
de uma década de restrições orçamentárias, e dos naturais processos de envelhecimento e 
obsolescência do material.
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CONTEXTUALIZAÇÃO

Em razão do permanente avanço das tecnologias empregadas na área militar, faz-se 
necessário um esforço da MB para manter seus meios adequados ao combate naval, em 
termos de modernização e capacidade operacional, visando contribuir para a defesa do 
País, como fator de consolidação da democracia e do desenvolvimento.

PRINCIPAIS RESULTADOS

No exercício de 2007, o Comando da Marinha deu prosseguimento a diversos 
projetos voltados para a recuperação do Poder Naval. Uma das principais metas a ser 
atingida pela Força é a conclusão da construção da Corveta Barroso. 

Quanto às modernizações de unidades operativas, foram concluídos os estudos 
para a modernização das Fragatas Classe Greenhalgh, Corvetas Classe Inhaúma, de 
helicópteros de ataque e de Navios-Hidrográficos. Foram iniciadas as modernizações do 
Navio de Desembarque Doca Ceará e a dos cinco submarinos no Arsenal de Marinha do 
Rio de Janeiro (AMRJ). A Modernização dos Submarinos Classe Tupi (MODSUB), como 
é conhecida, será desenvolvida ao longo dos próximos 11 anos, incluindo a substituição 
do Sistema de Combate. A modernização do Navio-Aeródromo São Paulo, principal 
meio para execução do Controle de Área Marítima, de Operações de Ataque e de Defesa 
Aeroespacial de uma Força Naval teve continuidade. Foram executadas obras de grande 
vulto e modernizações em importantes sistemas do navio.

Diversas outras atividades relacionadas à modernização de unidades operativas 
foram desenvolvidas, sendo que diversas delas terão continuidade nos próximos exercícios. 
Merecem destaque a revitalização dos sistemas de comunicações dos meios, com a 
substituição dos equipamentos obsoletos, a produção e a instalação dos Sistemas de 
Controle da Propulsão e de Controle de Avarias e a aquisição de unidades de resfriamento 
de água para as Fragatas Classe Niterói.

Na busca por soluções para recuperar e modernizar a base material do Poder Naval 
foram adquiridos o Navio Hidroceanográfico Cruzeiro do Sul e o Navio de Desembarque 
de Carros de Combate Garcia D’Ávila. Foram adquiridas, também, 23 viaturas operativas 
terrestres; seis Viaturas Blindadas para Transporte de Pessoal (VBTP); e uma VBTP-
Socorro, todas destinadas ao Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais no Haiti.

Foi dada continuidade à construção de um Navio-Patrulha de 500 toneladas, 
tendo sido iniciada, também, a construção de uma segunda unidade.

Medidas visando a recuperação parcial e gradativa do Poder Naval foram adotadas, 
entretanto, a realidade é que, atualmente, a MB executa um planejamento modesto e muito 
aquém de suas necessidades, todavia coerente com os recursos consignados. Desta forma, 
permanece a necessidade urgente do aparelhamento da Marinha, tendo em vista que os 
meios operativos da Força apresentam severas degradações de desempenho, resultantes de 



Relatório Anual de Aval iação

648

mais de uma década das restrições supracitadas, e dos naturais processos de envelhecimento e 
obsolescência do material. Espera-se, entretanto, que, com o PPA 2008-2011 e a LOA-2008, 
esta situação se reverta, e que, por meio da elevação dos patamares orçamentários das Forças 
Armadas, tornem exeqüíveis os Programas de Reaparelhamento Operacional das Forças 
Armadas. Não obstante a atual conjuntura, a partir dos esforços de todos os setores, a 
Marinha foi capaz de alcançar significativas conquistas.

DESEMPENHO DO PROGRAMA
Principais restrições e providências adotadas

O ano de 2007 foi marcado pelo persistente quadro de restrições orçamentárias e, 
conseqüentemente, por dificuldades e óbices de diversas ordens, que dificultaram a 
manutenção e o preparo do Poder Naval brasileiro. Medidas de economia severas tiveram 
de ser impostas e ocasionaram a postergação, o atraso ou a paralisação de importantes 
projetos e metas. Em que pesem as gestões efetuadas pelo Ministério da Defesa (MD), 
que permitiram a liberação integral das dotações orçamentárias autorizadas na Lei 
Orçamentária Anual (LOA) de 2007 e a aprovação de créditos adicionais, os recursos 
consignados à MB foram insuficientes para o atendimento das necessidades básicas de 
operação e de manutenção dos meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais, e das 
organizações militares em terra. A difícil situação orçamentária vivenciada pela Força vem 
sendo exposta seguidamente pelo Comandante da Marinha. 

O monitoramento das ações é realizado por meio da estrutura prevista no Sistema do Plano 
Diretor (SPD), que é detalhado em diversos Planos Internos (PI). As metas previstas para 
cada PI são consolidadas e avaliadas pelo Conselho Financeiro e Administrativo da Marinha 
(COFAMAR). Esse Conselho, internamente, exerce função semelhante à da Comissão de 
Monitoramento e Avaliação (CMA) prevista no Decreto-Lei nº 5.233, de 06 de outubro 
de 2004. Cumpre esclarecer que cada ação orçamentária, para efeitos de gestão interna, é 
desdobrada em vários PIs, a fim de permitir o controle, o monitoramento e a avaliação das 
atividades realizadas nos diversos escalões da Instituição. As informações necessárias aos 
coordenadores e aos gerentes são obtidas das unidades executoras, no Sistema do SPD e no 
Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) e, posteriormente, são registradas 
no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

Quanto ao cumprimento de metas físicas, houve execução física de 80% a 100% do 
previsto na LOA 2007. O desempenho foi elevado em decorrência da estrutura matricial 
da Marinha e da utilização do SPD na avaliação das atividades realizadas nos diversos 
escalões da Instituição.

Como dito anteriormente, 2007, foi marcado pelo persistente quadro de restrições 
orçamentárias e, conseqüentemente, por dificuldades e óbices de diversas ordens, que 
dificultaram a manutenção e o preparo do Poder Naval brasileiro. Os resultados foram 
alcançados em conformidade com a disponibilidade de recursos, com exceção das ações 
“Construção de Submarino” e “Modernização de Submarino”, pois os créditos consignados  
não foram utilizados em face da não-aprovação do financiamento externo necessário ao 
alcance das metas planejadas. Apesar dos processos complexos e de execução de médio e 



Ano Base 2007

649

longo prazo, características inerentes às ações do tipo Projeto, a maioria das metas físicas 
previstas na LOA foi concluída.

A MB utilizou R$ 340.991.014,00 (97,4 %) dos R$ 350.170.860,00 disponibilizados na 
LOA e créditos adicionais em 2007. 

O fluxo de recursos sofreu descontinuidade, mas não prejudicou a execução do Programa, 
em decorrência de grande esforço gerencial e executivo. A liberação parcelada dos recursos no 
transcorrer do exercício 2007 foi a responsável pela descontinuidade do fluxo de recursos.

Cabe ressaltar sobre a situação do AMRJ. É o principal centro de construção, modernização, 
revitalização e manutenção da MB e destaca-se pela excelência das suas atividades técnicas 
e industriais, envolvendo o projeto, construção e manutenção dos meios navais. Desde os 
seus primórdios, o AMRJ sempre se notabilizou pela construção naval tanto por razões 
estratégicas (domínio de tecnologias, buscando a diminuição da dependência externa), 
quanto econômicas, buscando a nacionalização de componentes e o incentivo à indústria 
nacional. O AMRJ está em processo de revitalização até 2017, visando a recuperação de 
seu parque industrial.

Além de sua revitalização ora em curso, é necessário o início de sua modernização, para dotar 
a infra-estrutura industrial, capacitando-o a atender com eficiência e eficácia às modernas 
técnicas, industriais e tecnológicas relacionadas à construção de navios de superfície e de 
submarinos, consolidadas no Programa de Reaparelhamento da Marinha (PRM). 

Existe uma falta significativa quantitativa e qualitativa de mão-de-obra no AMRJ, em 
decorrência da evasão (motivada pelos baixos salários), da falta de reposição por concurso 
público (último concurso para captação de recursos humanos na área industrial realizado 
em 1993) e da elevada faixa etária dos servidores civis. Dessa forma, a força de trabalho 
industrial está reduzida, acarretando perda de capacitação.

OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

Por se tratar de defesa nacional, não se aplica a aferição do público-alvo, que é a Nação 
brasileira. O Programa tem como objetivo específico o de reaparelhar e adequar os meios 
operativos e a estrutura da MB às necessidades do País, relativamente à defesa naval, com 
a finalidade de recuperar e manter a sua capacidade operacional e proporcionar meios de 
apoio necessários ao cumprimento de sua missão constitucional. Dessa forma, as ações 
são implementadas com eficiência e eficácia, com o propósito de atingir, com efetividade 
os objetivos estabelecidos e otimizar o emprego dos recursos confiados à Marinha pela 
sociedade, não havendo mecanismo de interação direta com a sociedade.

O PRM apresenta boas práticas de gestão que poderiam ser replicadas na Administração 
Pública Federal. O SPD foi adotado pela MB há mais de 45 anos. Apesar de seu contínuo 
aprimoramento, ainda carece de adequações que viabilizem sua perfeita interação com os 
demais sistemas utilizados pelos setores orçamentários e financeiros do Governo Federal. 
Ainda assim, o Sistema contribui de forma significativa para que os recursos disponibilizados 
à Força sejam aplicados de modo tempestivo e efetivo.
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REAPARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DO EXÉRCITO 
BRASILEIRO

GERENTE DO PROGRAMA

Alberto Edmundo Fleck

OBJETIVO

Reaparelhar e adequar a estrutura do Exército para atender às necessidades da defesa do 
território brasileiro.

PÚBLICOALVO

Nação brasileira

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Autorizado (LOA + Créditos): 

R$ 171.004.191,00 

Empenho Liquidado: R$ 169.665.273,00 

Pago Estatais: - 

Total: R$ 169.665.273,00 

Previsto não-orçamentário Realizado não-orçamentário

- - 

INDICADOR

INDICADOR

 (UNIDADE DE MEDIDA)

ÍNDICES APURADOS ÍNDICE PREVISTO AO 

FINAL DO PPA

PORCENTAGEM DE 

ALCANCE DO ÍNDICE2004 2005 2006 2007

1. Taxa de Reaparelhamento e 

Adequação do Exército Brasileiro - 

Porcentagem

1.68 8.34 8.37 8.47 9.50 89,16%

1. TAXA DE REAPARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

O alcance do índice, em relação ao previsto, ficou prejudicado, em virtude de que os 
recursos liberados pela Lei Orçamentária Anual (LOA) 2007 foram aquém das necessidades 
estimadas do Programa para o período 2004-2007.

CONTEXTUALIZAÇÃO

O Exército Brasileiro, ao buscar dotar as suas Organizações Militares com vetores de 
modernidade, tem o propósito de obter um adequado suporte ao reparo e ao emprego da 
Força Terrestre.
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PRINCIPAIS RESULTADOS

No ano de 2007 foram realizadas diversas aquisições, com destaque para:

69 carros de combate (blindados); a) 

138 viaturas diversas; b) 

270 materiais aeroterrestres (pára-quedas);c) 

516 equipamentos de comunicações e informática (rádios e computadores);d) 

332 barracas de campanha;e) 

196 máscaras contra-gases;f ) 

11 equipamentos de manobra e patrulhamento;g) 

63 equipamentos hospitalares; h) 

110.350 munições e explosivos diversos;i) 

Modernização de 49 viaturas militares.j) 

DESEMPENHO DO PROGRAMA
Principais restrições e providências adotadas

Os recursos financeiros distribuídos anualmente para o reaparelhamento e adequação do Exército 
foram muito aquém das reais necessidades, limitando o alcance das metas estimadas pela Força 
Terrestre e o cumprimento em condições mínimas de suas missões constitucionais.

O desempenho das ações do Programa é feito através de visitas in loco, que, na verdade, são 
inspeções dos diversos escalões abrangidos.

São utilizados como meios de gerenciamento os seguintes sistemas: Sistema Integrado 
de Administração Financeira (SIAFI), Sistema Integrado de Gestão Administrativo 
(SIGA), Sistema de Material do Exército (SIMATEX), Sistema Informações Gerenciais 
e de Planejamento (SIGPlan). Além disso, são gerados relatórios de gestão mensalmente 
(consolidados anualmente).

Do total de recursos liberados pela LOA 2007, 99% das metas foram executadas, tendo 
em vista, principalmente, a variação da taxa cambial nas aquisições internacionais.

Os recursos financeiros foram liberados ao longo do exercício em fluxo compatível com a 
programação.
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RECURSOS DO MAR

GERENTE DO PROGRAMA

Dilermando Ribeiro Lima

OBJETIVO

Levantar, compilar e disponibilizar dados oceanográficos e climatológicos e informações 
relativas ao relevo e aos recursos do mar na plataforma continental brasileira, a fim de 
atender aos interesses e às necessidades de defesa nacionais, e à exploração comercial desses 
recursos, gerando divisas para o País.

PÚBLICOALVO

Sociedade brasileira, especialmente, comunidade científica, universidades, empresas 
nacionais e instituições da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) 
ligadas aos recursos do mar

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Autorizado (LOA + Créditos): 

R$ 4.747.200,00 

Empenho Liquidado: R$ 4.732.518,00 

Pago Estatais: - 

Total: R$ 4.732.518,00 

Previsto não-orçamentário Realizado não-orçamentário

- - 

INDICADOR

INDICADOR

 (UNIDADE DE MEDIDA)

ÍNDICES APURADOS ÍNDICE PREVISTO AO 

FINAL DO PPA

PORCENTAGEM

DE ALCANCE DO ÍNDICE2004 2005 2006 2007

1. Taxa de Atualização do 

Levantamento do Relevo e dos 

Recursos Existentes da Plataforma 

Continental – Porcentagem

62.00 50.00 - 60.00 52.00 115,38%

1. TAXA DE ATUALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DO RELEVO E DOS RECURSOS 
EXISTENTES DA PLATAFORMA CONTINENTAL
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

Além da falta de recursos adequados, considerando que os montantes alocados nos últimos 
exercícios foram muito aquém do mínimo necessário para a realização de expedições marítimas 
para a atualização do levantamento do relevo da Plataforma Continental (PC), uma das 
principais restrições é a indisponibilidade de um equipamento chamado sonar multifeixe, que 
foi adquirido e será instalado no Navio Hidrográfico Sírius, no primeiro semestre de 2008, o 
que permitirá incrementar a atualização do levantamento do relevo submerso da PC.
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CONTEXTUALIZAÇÃO

Os acordos internacionais relativos ao direito do mar, dos quais o Brasil é signatário, bem 
como as necessidades de levantar e explorar os recursos da plataforma continental e da 
Zona Econômica Exclusiva, com finalidades de defesa e comerciais, impedem a Marinha 
de participar ativamente em trabalhos de levantamento de dados e informações sobre os 
recursos do mar, juntamente, com outros órgãos governamentais, instituições de pesquisa 
e empresas nacionais, visando ampliar os conhecimentos sobre as potencialidades do nosso 
mar e buscar novas formas de exploração e explotação dos recursos marinhos, em benefício 
da sociedade brasileira.

PRINCIPAIS RESULTADOS

Avaliação dos Recursos não-Vivos, com destaque para os seguintes aspectos:

realização da 1a) ª campanha de mar do Projeto Fosforita das Bacias de Santos (SP) 
e de Pelotas (RS);

finalização da etapa de digitalização dos dados do sistema de informação b) 
geográfica (SIG) da PC; 

realização de Simpósio de Geologia e Recursos Minerais Marinhos; c) 

contratação de serviços de técnicos especializados em geoprocessamento para d) 
atender diversos projetos constantes do Programa de Avaliação da Potencialidade 
Mineral da Plataforma Continental Jurídica Brasileira.

Manutenção da Estação Científica do Arquipélago de São Pedro e São Paulo 
(ASPSP) - o Programa Arquipélago (Proarquipelago) apoiou o desenvolvimento de 
23 projetos de pesquisa na região do Arquipélago de São Pedro e São Paulo (ASPSP), 
mantendo o local permanentemente habitado com as necessárias condições de conforto 
e segurança. Foram realizadas 24 expedições científicas em barcos fretados para este fim 
exclusivo, qualificados 75 pesquisadores por meio de treinamento intensivo e contínuo e 
realizadas três comissões de manutenção preventiva e corretiva do sistema estrutural da 
estação e dos equipamentos existentes no Arquipélago.

Pesquisa e Monitoramento Oceanográfico: foram adquiridas duas bóias fixas, 
e respectivos sensores sobressalentes necessários para reativação da bóia fixa Minuano, 
fundeada nas proximidades da cidade de Rio Grande (RS). Foram lançadas no Atlântico 
Sul 30 bóias de deriva, primordiais para a melhoria da previsão meteorológica e das 
mudanças climáticas globais. Foram instalados dois marégrafos radar, de última geração, 
que são sensores essenciais para o acompanhamento da elevação do nível médio do mar e 
para o monitoramento da erosão costeira ao longo do litoral brasileiro. 
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Integração dos Sistemas de Informações Relativas ao Mar: participação em 
workshop para definição de parâmetros necessários para compatibilizar bancos de dados 
existentes, relacionados aos recursos do mar. Houve contratação de pessoal para assessoria 
na criação de um recorte temático sobre recursos do mar no Portal Inovação. 

Os resultados mostram o grande potencial do Programa, que necessita de recursos 
adequados à sua relevância e à sua magnitude.

DESEMPENHO DO PROGRAMA
Principais restrições e providências adotadas

As ações são monitoradas através de reuniões trimestrais, com a participação de 
representantes dos Ministérios envolvidos que compõem a Comissão Interministerial para 
os Recursos do Mar. São realizadas visitas in loco principalmente aos locais referentes à 
Manutenção da Estação Científica do ASPSP, que têm seu desempenho monitorado com 
visitas mensais realizadas para as trocas dos pesquisadores e as comissões específicas de 
manutenção realizadas trimestralmente. Os equipamentos e sensores utilizados na ação de 
monitoramento oceanográfico têm acompanhamento e avaliações constantes.

Em 2007, das três ações orçamentárias, duas realizaram 100% do previsto. Entretanto, 
a ação “Integração dos Sistemas de Informações Relativas ao Mar”, que prevê a 
integração dos principais bancos de dados existentes no País, Banco Nacional de Dados 
Oceanográficos (BNDO), Banco de Dados Geológicos do Ministério de Minas e Energia 
(GEOBANK- MME), Banco de Dados Ambientais para a Área Petrolífera (BANPETRO), 
num único banco de dados, não recebeu adequado aporte de recursos, tendo executado 
90% do previsto. 

Dois pontos nas equipes executoras foram aquém do necessário: os recursos materiais 
e a qualificação dos recursos humanos. Com relação ao primeiro ponto, o Programa se 
refere aos recursos do mar, especificamente, à avaliação dos recursos não-vivos da Zona 
Econômica Exclusiva e à Pesquisa e Monitoramento Oceanográfico, envolvendo grande 
complexidade logística, equipamentos específicos e pessoal qualificado e demandando 
aporte adequado de recursos. Quanto ao segundo, a qualificação de pessoal é fundamental 
para a execução de projetos da magnitude das ações, que envolvem grande complexidade 
logística, equipamentos específicos e pessoal qualificado.

Houve atraso na liberação de recursos, mas que, devido ao esforço gerencial da CIRM, não 
comprometeu a execução das ações.

OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

A participação de todos os Ministérios na execução das ações deste Programa pode ser 
considerada muito boa, o que é facilitado pelo mecanismo existente da realização de 
reuniões periódicas dos vários grupos responsáveis pelas respectivas ações.
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Não há mecanismos que promovem a participação social, uma vez que a CIRM é 
composta de representantes de diversos Ministérios e da comunidade científica, sendo seus 
projetos desenvolvidos em harmonia com os programas sociais do Governo, atendendo 
indiretamente os anseios da sociedade brasileira.

O Programa avalia a satisfação de seus beneficiários. O público-alvo tem demonstrado 
satisfação com os resultados alcançados, embora ainda estejam abaixo do desejável. O 
PROARQUIPÉLAGO é o projeto que mais vem correspondendo às expectativas da 
comunidade científica e dos pesquisadores com a realização de diversos projetos e com o 
guarnecimento ininterrupto do Arquipélago de São Pedro e São Paulo. Ainda, os resultados 
da Pesquisa e Monitoramento Oceanográfico têm contribuído para melhorar a qualidade 
das informações sobre as condições climáticas e do acompanhamento dos fenômenos 
climáticos de interesse do Brasil.
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SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO AQUAVIÁRIA

GERENTE DO PROGRAMA

Ademir Sobrinho

OBJETIVO

Prover a segurança da navegação em águas sob jurisdição brasileira.

PÚBLICOALVO

Operadores de transportes aquaviários e de embarcações em geral, e seus usuários

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Autorizado (LOA + Créditos):

R$ 140.311.311,00

Empenho Liquidado: R$ 140.270.875,00

Pago Estatais: -

Total: R$ 140.270.875,00

Previsto não-orçamentário Realizado não-orçamentário

- -

INDICADOR

INDICADOR

 (UNIDADE DE MEDIDA)

ÍNDICES APURADOS ÍNDICE PREVISTO AO 

FINAL DO PPA

PORCENTAGEM DE 

ALCANCE DO ÍNDICE2004 2005 2006 2007

1. Coeficiente de Acidentes Náuticos 

1/1.000
1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 100%

1. COEFICIENTE DE ACIDENTES NÁUTICOS
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa: 

Apesar dos aportes financeiros não terem sido suficientes, mesmo com os que foram 
alocados extraordinariamente, torna-se relevante frisar o esforço concentrado para que 
as ações do Programa sejam executadas com o propósito de proporcionar a redução dos 
acidentes e dos incidentes de navegação no mar aberto e nas hidrovias interiores.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Por força de atribuições legais e de acordos internacionais, compete à Marinha executar 
diversas atividades voltadas para a segurança da navegação, controle e proteção dos 
meios e das pessoas que trafegam nas áreas marítimas e fluviais sob jurisdição brasileira. 
Tais atividades, sendo bem desenvolvidas, além de atingir seus propósitos, contribuem 
diretamente para a redução dos custos de navegação e, conseqüentemente, dos fretes dos 
produtos transportados, o que, em última análise, representa economia de divisas para o 
País e maior desenvolvimento.
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PRINCIPAIS RESULTADOS

Manutenção e aperfeiçoamento das informações meteorológicas e ambientais. 

Manutenção e aperfeiçoamento das informações relativas às Normas da Autoridade 
Marítima Brasileira (NORMAM), ao Ensino Profissional Marítimo (EPM), à situação de 
embarcações nacionais e estrangeiras autorizadas a operar nas águas jurisdicionais brasileiras 
e às ações de inspeção e fiscalização exercidas no mar e nas vias navegáveis interiores.

Continuidade do Plano de Desenvolvimento do Programa Oceano, com coleta de dados 
oceanográficos, meteorológicos, batimétricos e de auxílio à navegação no litoral brasileiro. 

Levantamentos hidroceanográficos para confecção de cartas de navegação, 
atualização das cartas existentes, migração para o formato de carta eletrônica raster e vetorial, 
emissão diária de avisos aos navegantes e atualização do Banco de Dados Cartográficos. 

Implantação de novos sistemas de auxílio à navegação e de controle do tráfego 
marítimo, compostos por equipamentos do Sistema de Identificação Automática (AIS) e 
pelo Banco Nacional de Dados do Sistema de Identificação e Acompanhamento de Navios 
a Longa Distância (LRIT). 

Continuidade do preparo de profissionais aquaviários, portuários e trabalhadores 
em atividades correlatas, de nível médio e superior, oferecendo cursos do EPM para 30.804 
profissionais do setor em 2007. 

DESEMPENHO DO PROGRAMA
Principais restrições e providências adotadas

As limitações ao previsto para as metas financeiras afetaram o EPM, cuja quantidade de 
cursos ficou aquém das necessidades da comunidade marítima, nos setores de aquaviários e 
de portuários, e a sinalização náutica, cuja qualidade vem, ao longo dos anos, apresentando 
deterioração e dificultando a manutenção do nível de eficácia mínimo preconizado pela 
International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA).

Por outro lado, houve aumento na meta física de Registro e Fiscalização de Embarcações, 
decorrente de créditos suplementares, concentrando fiscalização em pontos de grande 
movimento de embarcações para prevenir e reduzir acidentes e incidentes náuticos.

O monitoramento das ações do Programa é realizado pela estrutura prevista no Sistema do 
Plano Diretor (SPD) da Marinha Brasileira (MB), detalhado em diversos Planos Internos 
(PI). São realizadas reuniões conforme previsto na sistemática adotada pelo órgão e as 
metas previstas para cada PI são consolidadas e avaliadas pelo Conselho Financeiro e 
Administrativo da Marinha. 
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Também são realizadas inspeções administrativas para verificação do andamento da 
execução das ações planejadas, apontando causas, conseqüências e ações corretivas para 
fazer face a possíveis falhas de execução.

Segundo as diretrizes do Sistema do Plano Diretor (SPD), é usado o Sistema de Acompanhamento 
do Plano Diretor (SIPLAD) e, por meio deste, são prestadas as informações gerenciais e 
executado o acompanhamento dos indicadores e metas físicas e financeiras.

A execução física das ações do Programa fechou o exercício entre 80% e 100% do 
previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2007. Os resultados foram alcançados em 
conformidade com os créditos disponíveis, não tendo sido possível alcançar as metas 
previstas, inicialmente, em função da insuficiência de recursos.

Os recursos disponibilizados foram integralmente utilizados pela Marinha, porém o Programa 
enfrentou restrições orçamentárias tendo, como conseqüência, o não-cumprimento de 
algumas metas inicialmente previstas, cabendo destacar a dificuldade de manter o Índice de 
Eficácia da Sinalização Náutica situado no nível preconizado pela International Association of 
Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA) e adotado no País. 

Quanto à liberação parcelada dos recursos, mesmo considerando a posterior alocação de 
recursos extraordinários, causou descontinuidade no fluxo de recursos sem comprometer 
completamente a execução, mas prejudicando o atendimento das atividades programadas 
ao longo do ano de forma uniformemente distribuída.

A redução da disponibilidade dos meios e equipamentos decorrente dos reduzidos patamares 
orçamentários impostos à Marinha nos últimos anos tem acarretado uma necessidade maior 
de recursos para a manutenção, a substituição e a modernização do material utilizado, 
principalmente, no Sistema de Segurança e Proteção do Tráfego Aquaviário. O Sistema de 
Ensino Profissional Marítimo também necessita de incremento no aporte de recursos. A 
destinação dos recursos orçamentários foi utilizada principalmente para: 

custeio de serviços administrativos;a) 

manutenção de viaturas; b) 

manutenção e conservação de bens imóveis, móveis e equipamentos diversos; c) 

despesas com viagens e locomoção; d) 

realização de conclaves, intercâmbios e adestramentos;e) 

atividades diversas de suporte ao Ensino Profissional Marítimo; f ) 

demais atividades-meio necessárias à gestão e à administração do Programa.g) 
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OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

Em relação a mecanismos que promovem a participação social, o Programa conta com 
Ouvidoria que, por meio dos canais de comunicação existentes nas Capitanias dos Portos e 
suas Delegacias e Agências, compõem o Sistema de Segurança do Tráfego Aquaviário (SSTA). 
Também são captadas críticas e sugestões por meio de recursos da Internet. Ainda, são 
realizadas reuniões periódicas com grupo de interesse como, por exemplo, sindicatos de 
portuários e de armadores de navegação.

Existe avaliação de satisfação de seus beneficiários, verificada através de pesquisas e 
inquéritos pedagógicos além da utilização de recursos de Internet.

Por fim, cabe salientar que o SPD foi adotado pela MB há mais de 45 anos. Apesar de seu 
contínuo aprimoramento, o mesmo ainda carece de adequações que viabilizem sua perfeita 
integração com os demais sistemas utilizados pelos setores orçamentário e financeiro do 
Governo Federal. Ainda assim, o SPD contribui de forma significativa para que os recursos 
disponibilizados para a MB sejam aplicados tempestiva e eficazmente e se mantenha a 
continuidade dos projetos.
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SERVIÇO DE SAÚDE DAS FORÇAS ARMADAS

GERENTE DO PROGRAMA

Milton Braz Pagani

OBJETIVO

Prestar assistência médico-hospitalar e odontológica ao pessoal militar das Forças Armadas, 
ativo e inativo, e a seus dependentes.

PÚBLICOALVO

Militares das Forças Armadas e seus dependentes

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Autorizado (LOA + Créditos): 

R$ 953.767.269,00 

Empenho Liquidado: R$ 945.723.751 

Pago Estatais: - 

Total: R$ 945.723.751 

Previsto não-orçamentário Realizado não-orçamentário

- - 

INDICADOR

INDICADOR

 (UNIDADE DE MEDIDA)

ÍNDICES APURADOS ÍNDICE PREVISTO AO 

FINAL DO PPA

PORCENTAGEM de 

ALCANCE DO ÍNDICE2004 2005 2006 2007

1. Taxa de Ocupação Hospitalar da 

População-Alvo - Porcentagem
70.00 70.00 70.00 70.00 60.00 116,67%

1. TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR DA POPULAÇÃOALVO
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

O Programa envolve diversas ações e necessita de um número maior de indicadores para 
sua correta avaliação. Cabe ressaltar que, face à natureza militar do Sistema de Saúde das 
Forças Armadas, não se constitui interesse das mesmas uma taxa de ocupação hospitalar 
acima de 60%, face à necessidade de uma reserva de leitos para atender a situações como 
catástrofes, conflitos armados, dentre outras, todas, intrinsecamente, inopinadas.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Provimento aos militares (ativo e inativo) e seus dependentes de adequada assistência 
médico-hospitalar, assegurando o acesso e a humanização do atendimento de saúde.
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PRINCIPAIS RESULTADOS

Capacitação de centenas de militares com estabilidade na carreira no Programa de 
Prevenção e Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e aids nas Forças 
Armadas, em parceria com o Programa Nacional de Aids do Ministério da Saúde (MS) e o 
Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (UNAids). Ocorreram cursos para 
formação de educadores de pares em várias cidades do Brasil, cobrindo os eixos previstos. 
Foram realizados também: o Seminário de Gestão Técnica que tratou da reorientação técnica 
para os gestores técnicos dos Eixos (diretrizes e normas para condução das capacitações), 
divulgação do plano de trabalho (calendário de atividades e papel dos gestores técnicos nas 
atividades programadas) e a apresentação do modelo de monitoramento e avaliação das 
atividades. 

Melhoria na interação e na disponibilização dos Serviços Médicos Especializados 
de cada Força Armada às demais, abrangendo um maior número de atendimentos, 
racionalizando os recursos e beneficiando a população de assistidos pelos Serviços de Saúde 
das Forças Armadas (aproximadamente 1.200.000 integrantes da Família Militar). 

Priorização e continuidade na implantação de programas de saúde preventiva, 
beneficiando a população de assistidos pelos Fundos de Saúde das Forças Armadas. 

Priorização da atenção ao idoso, à gestante, à criança e aos portadores de necessidades 
especiais, beneficiando a parcelas mais carentes do universo de assistidos pelos Serviços de 
Saúde das Forças Armadas. 

Participação no atendimento suplementar às populações indígenas e ribeirinhas da 
Amazônia em apoio ao Sistema Único de Saúde (SUS), em parceria com o MS, beneficiando 
a população em geral da região (mais de 10.000.000 cidadãos). 

Realização, pelo Projeto Retrato da Família Militar, de um levantamento de dados 
quantitativos e qualitativos sobre a família militar com o fim de subsidiar os programas e 
projetos desenvolvidos pelo Departamento. 

DESEMPENHO DO PROGRAMA
Principais restrições e providências adotadas

A escassez de recursos orçamentários resultou na precariedade dos equipamentos de saúde 
e descontinuidade da manutenção das instalações em nível adequado, como conseqüência, 
aumentou a dependência em terceirização dos atendimentos de saúde por entidades 
privadas. No entanto, a infra-estrutura ofertada ao público-alvo e os recursos humanos se 
mantiveram em níveis ainda compatíveis à implementação do Programa.
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O Programa apresenta os seguintes mecanismos de monitoramento de suas ações:

reuniões de trabalho: realizadas para definição das ações, monitoramento e a) 
avaliação pela Comissão Permanente dos Serviços de Saúde da Marinha, Exército 
e Aeronáutica (CPSSMEA);

visitas b) in loco: são realizadas pela Comissão Permanente dos Serviços de Saúde 
da Marinha, Exército e Aeronáutica (CPSSMEA);

Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan): preenchimento c) 
realizado pelos coordenadores de ação que compilam dados das Organizações 
Militares de saúde das Forças Armadas; 

relatórios de gestão: com acompanhamento pelos Comandos Militares e pelo d) 
Ministério da Defesa (MD).

A execução física das ações do Programa fechou 2007 com percentual de 80% a 100% do 
previsto. Da mesma forma que em 2006, os dados referentes à ação “Manutenção dos Serviços 
Médico-Hospitalares”, cuja meta física ultrapassou o previsto, atêm-se aos procedimentos 
realizados no Hospital das Forças Armadas (HFA). As ações padronizadas “Alimentação 
de Pessoal”, “Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados”, “Auxílio-Transporte aos 
Servidores e Empregados” e “Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e 
Empregados” tiveram o desempenho das metas físicas pouco abaixo do previsto devido ao 
fato de suas metas físicas terem sido estimadas de forma inadequada.

Os recursos orçamentários executados pelo Programa foram considerados insuficientes, 
principalmente, pelos seguintes aspectos:

o contingenciamento orçamentário ocorre com freqüência, dificultando a a) 
execução das metas físicas previstas. Tal medida não deveria ocorrer, uma vez 
que a sua principal fonte de arrecadação se constitui nos descontos compulsórios 
dos militares para os seus respectivos Fundos de Saúde;

a não-atualização, desde o ano de 1999, do valor do Fator de Custos de b) 
Atendimento Médico-Hospitalar (FCAMH), para o qual o Decreto nº 92.512, 
de 2 de abril de 1986 (alterado pelo Decreto nº 1.133, de 3 de maio de 1994) 
prevê fixação anual e vem progressivamente aumentando a utilização pelas 
Forças Armadas de recursos próprios no financiamento do AMH ao seu pessoal, 
chegando a representar, em 2006, mais de 75% dos recursos disponíveis. 
Considerando o direito e as garantias constitucionais de acesso à assistência de 
saúde pelos cidadãos brasileiros e a atribuição legal das Forças Armadas em provê-
la ao seu pessoal militar (ativos e inativos, dependentes e pensionistas), que conta 
com um universo de, aproximadamente, 1.200.000 pessoas, a falta de recursos 
disponibilizados para a atualização do FCAMH causa impactos negativos neste 
e em outros programas do MD, já que os atendimentos à saúde continuam; 
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a execução de outras ações, além da prestação do AMH, que é sua principal c) 
fonte de recursos e consiste na arrecadação dos Fundos de Saúde e que esta fonte 
é legalmente destinada ao AMH, outras ações não estão sendo contempladas 
com recursos adequados. 

Quanto à compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física, embora o fluxo 
de recursos tenha sido descontínuo, as metas físicas foram realizadas.

Existe uma ação de gestão e administração, que, por vício de origem, se destina, também, à 
manutenção dos serviços administrativos do HFA. No entanto, por solicitações anteriores, 
a partir de 2007, houve previsão de recursos para a gerência do Programa, destinados 
ao Departamento de Saúde e Assistência Social (DESAS). Também, os investimentos 
necessários para a atualização dos equipamentos de saúde não estão sendo realizados, por 
falta de recursos específicos para este fim no Programa que, atualmente, se concentra na 
operacionalização da assistência.

A quantidade de recursos humanos nas equipes executoras foi insuficiente: nas áreas 
remotas e de difícil acesso do País, em especial, as de fronteira, onde há insuficiência de 
profissionais de saúde, os recursos humanos do Sistema de Saúde das Forças Armadas 
executam a tarefa subsidiária, na ausência do SUS, de prestar a assistência de saúde à 
população civil. Os médicos formados nos grandes centros do País são deslocados para 
essas áreas. Visando minimizar o impacto provocado pelo afastamento de suas origens e 
das oportunidades de completar a formação profissional, desenvolveu-se uma articulação 
interministerial entre MD, MS e o Ministério da Educação (MEC) para estudar e viabilizar 
formas de incentivo ao deslocamento de médicos para a Amazônia Legal e outras regiões 
remotas. São necessários recursos para garantir a estes profissionais o acesso a programas 
de educação continuada.

Os quadros de servidores civis empregados na assistência de saúde aos militares também estão 
muito reduzidos em função das sucessivas políticas de restrição ao ingresso de servidores 
públicos na Administração Federal. Os hospitais militares não podem prescindir de servidores 
civis em virtude da alta rotatividade dos servidores militares, por características de carreira.

O setor gerencial foi recém-criado, dentro da realidade de escassez de recursos humanos, 
com evidente impacto na qualificação.

O elevado contingenciamento dificulta a execução das metas físicas previstas no 
Programa. Ademais, o FCAMH não sofre atualização desde 1999. Como os atendimentos 
médico-hospitalares e odontológicos continuam, para cobrir despesas com serviços de 
saúde, utilizam-se recursos próprios das Forças Armadas, gerando impacto negativo em 
outros Programas do MD. 

Embora o contingenciamento de recursos prejudique a execução das ações, as Organizações 
Militares de saúde das Forças Armadas demonstraram empenho para realizar os atendimentos 
médico-hospitalares e odontológicos e na execução dos créditos recebidos.
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OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

O Programa realiza parcerias não-governamentais para sua execução, podendo ser destacada 
a com a UNAIDS e o MS no Programa de Prevenção e Controle de DST/AIDS nas Forças 
Armadas. Até o momento, os mecanismos de parceria estão sendo cumpridos.

Com relação aos mecanismos de promoção da participação social, a instalação de 
Ouvidorias nas unidades de saúde é prática decorrente. São espaços para que os pacientes 
atendidos possam falar sobre problemas encontrados na prestação de serviços e possibilita 
a busca de contínua melhoria nas atividades. É parte integrante do projeto Retrato da 
Família Militar, um questionário universalmente distribuído em que é feita uma avaliação 
da assistência prestada pelas Forças Armadas na área social como um todo, estando nela 
inclusa a assistência de saúde.

Ainda, os serviços de Assistência Social das Forças Armadas realizam, periodicamente, 
pesquisas voltadas à aferição do atendimento às demandas nesta área. Por meio do projeto 
Retrato da Família Militar, o MD, anualmente, faz levantamentos visando aferir o grau 
de atendimento do Programa às demandas de saúde da população-alvo. A participação do 
público-alvo provocou aumento da qualidade no monitoramento e no aprimoramento da 
gestão dos Serviços de Saúde das Forças Armadas.

Por fim, os serviços de saúde militares, juntamente com o HFA, possuem auditorias técnicas 
internas. Inspeções administrativas periódicas são realizadas pelos comandos militares de cada 
Força, bem como auditorias sistemáticas pelos respectivos órgãos de controladorias e pelo MD.

O Departamento de Saúde e Assistência Social do MD foi criado em 2004 e necessita 
de pessoal especializado para bem desenvolver suas atribuições, assim como é necessária 
a revitalização da atual infra-estrutura hospitalar e a construção do Hospital das Forças 
Armadas em Manaus.

Além de suas atividades ordinárias, os recursos humanos do Sistema de Saúde das Forças 
Armadas executam a tarefa subsidiária, na ausência do SUS, de prestar assistência de saúde 
à população civil. Faz-se necessário, portanto, concurso de médicos convocados para a 
prestação do Serviço Militar na execução de tarefas nas áreas remotas e de difícil acesso do 
País, em especial, as de fronteira.

Para tanto, dever-se-ia garantir que a previsão orçamentária dos Fundos de Saúde das três 
Forças não fosse incluída nos respectivos limites de outras despesas correntes e de capital 
anuais já que a sua principal fonte de arrecadação são os descontos compulsórios dos 
militares para os respectivos Fundos.
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SEGURANÇA DE VÔO E CONTROLE DO ESPAÇO 
AÉREO BRASILEIRO

GERENTE DO PROGRAMA

Élcio Picchi

OBJETIVO

Proporcionar circulação segura e eficiente ao tráfego aéreo civil e militar no espaço aéreo 
sob a jurisdição do Brasil.

PÚBLICOALVO

Empresas aéreas, operadores de aeronaves civis e militares, pilotos civis e militares, 
unidades aéreas das Forças Armadas, usuários ou assinantes dos serviços e sistemas de 
telecomunicações aeronáuticas, de informações aeronáuticas, de meteorologia aeronáutica, 
de busca e salvamento e de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Autorizado (LOA + Créditos): 

R$ 675.400.923,00 

Empenho Liquidado: R$ 656.930.859,00 

Pago Estatais: R$ 1.568.306,00 

Total: R$ 658.499.165,00 

Previsto não-orçamentário Realizado não-orçamentário

- - 

INDICADORES

INDICADOR

 (UNIDADE DE MEDIDA)

ÍNDICES APURADOS ÍNDICE PREVISTO AO 

FINAL DO PPA

PORCENTAGEM DE 

ALCANCE DO ÍNDICE2004 2005 2006 2007

1. Espaço Aéreo Monitorado - 

Porcentagem
- 94.00 95.00 95.00 94.00 101,06%

2. Índice de Acidentes Aeronáuticos  

Porcentagem
- - 0.61 0.80 0.56 -

1. ESPAÇO AÉREO MONITORADO
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

Em 2007, a taxa de monitoramento do Espaço Aéreo Brasileiro (EAB) permaneceu em 
95%, superando o percentual que estava previsto para o período. Cabe ressaltar que, com 
os investimentos realizados permitiu-se um serviço mais confiável.
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2. ÍNDICE DE ACIDENTES AERONÁUTICOS
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

No ano de 2007, o índice de acidentes apresentado foi de 0,8 (número de acidentes 
ocorridos na aviação civil dividido pelo número de aeronaves registradas no RAB-DAC, 
multiplicado por 100), tendo crescido em 31,15% relação ao ano anterior. 

CONTEXTUALIZAÇÃO

Necessidade de garantir o controle efetivo do espaço aéreo brasileiro, de prover a segurança 
e a eficiência do tráfego aéreo civil e militar, de atender ao crescimento do Tráfego Aéreo 
relativo à aviação doméstica e internacional, de acompanhar a evolução tecnológica das 
aeronaves, dos meios de controle do espaço aéreo e das comunicações do Comando da 
Aeronáutica (COMAER), bem como atender às normas e recomendações da Organização 
de Aviação Civil Internacional (OACI), que sejam de interesse do Brasil. 

PRINCIPAIS RESULTADOS

Treinamento e aperfeiçoamento contínuo do pessoal do Sistema de Controle 
do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB), por meio de elevação do nível de qualificação 
profissional em que foram formados e/ou treinados 1.541 servidores, em 84 cursos, entre 
militares e civis do SISCEAB, sendo destes 707 controladores de vôo. 

Inauguração de Laboratório de Simulação de Controle de Tráfego Aéreo que 
propicia estudos de reformulação do processo de planejamento do espaço aéreo, além de 
possibilitar melhor e mais intenso treinamento para os controladores de vôo. Concentração 
de esforços na operação e na manutenção preventiva, incluindo contratos de manutenção 
com fornecimento de assistência 24 horas. 

Atualização e/ou modificação de 248 normas relativas à área operacional do 
SISCEAB, objetivando a harmonização das regras de uso no Brasil, em conformidade 
com o que preceitua a OACI.

Operacionalização do Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA): 
o Sub-departamento de Operações operacionalizou o CGNA, com a finalidade de apoiar 
o COMAER nos problemas enfrentados pela aviação civil, acompanhando as atividades 
operacionais de todo o SISCEAB, avaliando o impacto das inoperâncias e limitações 
operacionais nas capacidades de controle de tráfego aéreo (ATC) e aeroportuária, adotando 
medidas operacionais de coordenação para manter o balanceamento entre a demanda dos 
movimentos aéreos e as capacidades ATC e aeroportuária, implementando as medidas de 
gerenciamento de fluxo de tráfego aéreo, conduzindo o processo de tomada de decisões 
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colaborativas junto às companhias aéreas, coordenando o estabelecimento de valores 
das capacidades ATC e aeroportuária e analisando as propostas de horário de transporte 
aéreo (HOTRAN) quanto ao impacto na circulação aérea.

Redimensionamento das regiões de informação de vôo Brasília (FIR-BS) 
e Curitiba (FIR-CW) visando garantir o fluxo do tráfego para o Nordeste do Brasil e 
continentes Europeu e Africano.

Programa de Implantação de Auxílios à Navegação Aérea: voltado para a substituição 
ou implantação de equipamentos utilizados com auxílios rádio-visuais à navegação em 
rota, à aproximação para o pouso e à decolagem de aeronaves, em cerca de 19 aeródromos, 
objetivando propiciar o emprego de procedimentos de tráfegos aéreos seguros e eficientes. 
Dos trabalhos desenvolvidos destacaram-se, em 2007, o prosseguimento da instalação de 
sistemas de aproximação de precisão nas pistas 11R e 29L do aeroporto de Brasília, da 
substituição do VOR/DME nas localidades de Fortaleza, Salvador e Curitiba, bem como 
da instalação de auxílios visuais à aproximação em sete aeródromos.

Programa de Implantação de Sistemas de Telecomunicações: objetiva elevar a 
capacidade de comunicação entre os órgãos técnicos e operacionais do SISCEAB e entre 
estes últimos e as aeronaves em vôo, foi dada continuidade ao processo de implementação 
de duplicação de configuração, visando a elevação do nível de confiabilidade, nas centrais 
de áudio que servem os principais órgãos de controle de tráfego aéreo no País, como 
os quatro centros integrados existentes Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de 
Tráfego Aéreo (Cindacta) e, também, os Centros de Controle de Aproximação (APP) das 
localidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba. No que se refere às 
comunicações terra/avião, prosseguiu-se a instalação de estações remotas em VHF nas 
localidades de Tarauacá, Ji-paraná, Jundiá e Viseu, visando favorecer as comunicações na 
região Amazônica. Relativamente à área sob a jurisdição do Cindacta 2 (região Sul e parte 
da região Sudeste), iniciou-se processo para a aquisição de 19 estações remotas em VHF, 
visando a substituição de 10 estações em operação, bem como a implantação de nove 
novas estações remotas, para a ampliação da capacidade de comunicação entre o Cindacta 
2 e as aeronaves sob o seu controle. Quanto à região Nordeste, área afeta ao Cindacta 3, 
iniciou-se também processo para aquisição de 32 estações remotas em VHF, que serão 
destinadas à substituição de 17 estações em operação, bem como a implementação de 15 
novos sítios, o que elevará expressivamente a capacidade do Cindacta 3 em se comunicar 
com as aeronaves que circulam em sua área de jurisdição, principalmente, aquelas voando 
em baixas altitudes.

Programa de Implantação de Meios de Vigilância Radar: visa a substituição ou a 
implantação de equipamentos e sistemas utilizados na vigilância e no controle do espaço 
aéreo brasileiro, objetivando propiciar aos órgãos de controle o efetivo monitoramento 
das aeronaves que evoluem no espaço aéreo sob jurisdição do Brasil, sejam elas civis 
ou militares. Tiveram prosseguimento empreendimentos voltados para a ampliação da 
capacidade de prestação do serviço de controle radar nas principais Áreas Terminais 
de Tráfego Aéreo do País. Nas localidades de Campo Grande, de Ribeirão Preto e de 
Navegantes, trata-se da implementação do serviço de controle radar, uma vez que, na 
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atualidade, pela inexistência de radar, o controle é realizado na forma dita convencional. 
Além disso, concluiu-se a substituição do Radar de Terminal localizado no Aeroporto 
de Eduardo Gomes, em Manaus, bem como prosseguiram os projetos referentes às 
substituições dos Radares de Terminal existentes nas localidades de Natal, Fortaleza e 
Macaé, esse já instalado, mas ainda não operacional. De forma menos intensa, iniciaram-
se as primeiras ações de levantamento visando a implantação de Radares de Terminal nas 
localidades de Porto Seguro e Palmas, bem como a instalação de um segundo Radar de 
Terminal na Área Terminal do Rio de Janeiro, como forma de se elevar a capacidade de 
detecção radar do Controle de Aproximação (APP-RJ), e de garantir a continuidade do 
serviço de controle radar pelo referido órgão, na eventualidade de falha do sistema de 
radar em uso, localizado no Galeão. Ainda dentro do Programa Vigilância Radar, tem-se 
um subprograma dedicado à modernização e à ampliação das capacidades dos sistemas 
de tratamento e visualização radar, empregados nas atividades de Controle de Tráfego 
Aéreo e de Defesa Aérea, com aplicações, tanto nos quatro Cindactas existentes no País 
como nas principais Áreas Terminais de Tráfego Aéreo, onde, pela normal existência de 
Radar de Terminal, é prestado o serviço de controle radar. Continuaram-se os trabalhos de 
modernização e ampliação dos referidos sistemas de tratamento e visualização de dados, 
ainda que em estágios diferenciados, nos quatro Cindactas. De forma similar, foram 
executados trabalhos de modernização e ampliação dos sistemas de tratamento de sete 
Centros de Controle de Aproximação, o que agregou, ao final de 2007, o início de tais 
serviços em mais de 12 outros Centros de Controle de Aproximação.

Programa de Implantação de Meios de Meteorologia Aeronáutica: visa a implantação 
ou substituição de equipamentos e sistemas que se prestam à coleta, ao tratamento e à difusão 
de dados meteorológicos aos usuários do SISCEAB, de forma a apoiar a navegação aérea no 
espaço aéreo sob a jurisdição do Brasil. Deu-se continuidade à instalação de sistema de Radar 
Meteorológico na localidade de São Luís, o qual se integrará a um conjunto de outros 10 radares 
meteorológicos que já se encontram em operação na Amazônia Legal.

Programa de Implantação de Meios de Inspeção em Vôo: destina-se à modernização 
e à implantação de equipamentos e sistemas voltados para a inspeção em vôo dos meios 
empregados no SISCEAB, visando a aferição e o controle da operacionalidade de 
equipamentos, de sistemas e de órgãos técnicos e operacionais em atividade. Prosseguiu-
se com o acompanhamento da fabricação, por empresa estrangeira, de quatro sistemas 
de inspeção em vôo, a serem instalados em aeronaves operadas pelo Grupo Especial de 
Inspeção em Vôo (GEIV). Sobre este esforço, cabe destacar a grande importância de se 
dispor de sistemas de inspeção em vôo de elevada qualidade, como forma de se garantir as 
condições para atingir o mais elevado nível de operacionalidade e segurança do SISCEAB, 
em perfeita coerência com o que há de mais moderno, no contexto dos países mais 
desenvolvidos do mundo.

Programa de Implantação de Meios de Apoio ao Tráfego Aéreo: visa a substituição 
ou implantação de equipamentos e sistemas destinados às operações militares, bem como 
a implantação de novos meios de comunicação, navegação vigilância e gerenciamento do 
tráfego aéreo, em consonância com os novos conceitos inerentes ao Projeto CNS/ATM 
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da OACI, objetivando propiciar maior segurança, economia e eficiência no uso do espaço 
aéreo pelas aeronaves, mediante o emprego de sistemas mais precisos para a definição do 
posicionamento das aeronaves em vôo, e também concorrer para o incremento do uso de 
rotas diretas, que muito beneficiam os operadores de transporte aéreo, pela redução dos 
custos operacionais. No que se refere aos empreendimentos de interesse militar (cujos meios 
disponibilizados, por vezes, podem ser usados em prol da aviação civil), implementaram-se 
as modernizações dos Radares de Aproximação de Precisão (PAR) existentes nas 
localidades de Santa Cruz (RS), Canoas (RS), Santa Maria (RS) e Anápolis (GO). Além 
disso, prosseguiu-se com a modernização e ampliação dos meios de telecomunicações do 
1º Grupo de Comunicação e Controle (1º GCC), sediado no Rio de Janeiro. De interesse 
da aviação em geral deu-se continuidade à implantação da segunda fase do Centro de 
Controle de Área do Atlântico (ACC-AO). O Centro destina-se a propiciar condições 
mais favoráveis para o apoio e o controle do fluxo de aeronaves que cruzam o Oceano 
Atlântico, na direção dos Continentes Europeu e Africano.

Programa de Implantação de Infra-Estrutura: tem por objetivo a modernização, 
revitalização ou implantação de instalações prediais e demais acervos de equipamentos 
e sistemas que integram os órgãos técnicos e operacionais que constituem o 
SISCEAB, bem como propiciar os meios de apoio ao pessoal integrante do Sistema. 
As principais realizações foram:

conclusão da construção de infra-estrutura complementar nos sítios radar de a) 
Tefé (AM) e Cruzeiro do Sul (AC), bem como o prosseguimento de idênticas 
benfeitorias no sítio radar de Eirunepé (AM);

conclusão da implantação, no Rio de Janeiro, do Centro de Gerenciamento b) 
da Navegação Aérea, bem assim, o início dos estudos para a elevação de sua 
capacidade de gerenciamento do tráfego aéreo regular que evolui em todo espaço 
aéreo sob a jurisdição do Brasil. Tais meios visam propiciar maiores facilidades 
no planejamento do uso do espaço aéreo e maior velocidade no diagnóstico e 
na resolução dos eventuais conflitos ou congestionamentos de tráfego aéreo, o 
que se reveste, em última análise, de grande importância para os usuários do 
transporte aéreo no País; 

prosseguimento da modernização e ampliação das edificações usadas nas c) 
atividades de controle do tráfego aéreo, incluindo o Centro de Controle de 
Aproximação no aeródromo de Florianópolis, com vistas a se obter maior 
eficiência e confiabilidade nas operações aéreas na região;

desenvolvimento de estudos e levantamentos em campo em oito aeroportos, d) 
objetivando a execução de reformas ou a implantação de novos acervos prediais e 
de equipamentos, incluindo, em certos locais, torres de controle de aeródromos, 
visando propiciar condições mais favoráveis para o controle do tráfego aéreo nas 
respectivas áreas jurisdicionais; 
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ampliação expressiva da capacidade dos simuladores de controle de tráfego aéreo e) 
do Instituto de Controle do Espaço Aéreo (ICEA), em São José dos Campos, 
usados para a formação de controladores de vôo, estando programada para 2008 
a execução de benfeitorias complementares no mesmo órgão; 

contratação e início da execução dos serviços de modernização das Torres de f ) 
Controle (TWR) dos aeroportos de Congonhas, Galeão e Salvador, o que se 
reveste de grande importância não só para uma melhor gestão do tráfego aéreo 
naquelas localidades, considerando os elevados números de operações de pouso 
e decolagem nos respectivos aeródromos, mas também como fonte de novos 
conhecimentos sobre sistemas integrados de torres de controle, a serem usados 
na modernização das Torres de mais 11 aeródromos de expressivos movimentos 
de tráfego aéreo, cujos estudos e levantamentos em campo já foram iniciados; 

conclusão da construção de 51 unidades habitacionais em São Luís (MA); g) 

prosseguimento da construção de 48 unidades habitacionais em Manaus (AM);h) 

conclusão da elaboração dos respectivos projetos para a construção, nos próximos i) 
três anos, de 144 unidades habitacionais em Curitiba (PR), 51 unidades em Rio 
Branco (AC) e 36 unidades em Cuiabá (MT); 

início dos estudos para a construção, nos próximos exercícios, de oito unidades j) 
habitacionais em Aracaju (SE), seis unidades em Maceió (AL), 77 unidades em 
Porto Velho (RO) e 48 unidades em Manaus (AM); 

conclusão da elaboração dos projetos visando a contratação em 2008 dos k) 
trabalhos de revitalização e modernização dos sistemas de energia e climatização 
em cinco sítios de radar pertencentes ao Cindacta 2; 

realização de estudos e levantamentos em campo visando a revitalização e a l) 
modernização dos sistemas de energia e climatização de oito outros sítios do 
SISCEAB, com execução prevista para os próximos dois anos.

Face ao orçamento aprovado, o reforço orçamentário ocorrido no exercício e a diretriz 
da Direção do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), priorizando a 
execução do Programa de Trabalho os resultados obtidos no exercício de 2007, foram 
fundamentais para o alcance dos resultados.

DESEMPENHO DO PROGRAMA
Principais restrições e providências adotadas

Existem diversas ferramentas de monitoramento do Programa:

reuniões de trabalho: mensalmente a gerência avalia e consolida os dados lançados a) 
pelos coordenadores de ação do Programa. São realizadas reuniões de trabalho que 
fornecem as informações sobre o desenvolvimento físico das ações;
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visitas b) in loco: são realizadas inspeções periódicas, coordenadas pela Vice-Direção, 
às organizações subordinadas e é feito o acompanhamento, no local, pelos 
responsáveis designados no Programa de Trabalho de modo a orientar e resolver 
questões técnicas;

sistemas informatizados: o DECEA dispõe do Sistema Integrado de Planejamento c) 
(SISPLAN) que permite o acompanhamento da execução do Programa de 
Trabalho, que também é realizado pelo Sistema Integrado de Administração 
Financeira (SIAFI), com ênfase na execução financeira;

Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan): as informações d) 
são inseridas pelos coordenadores de ação. Com isso o gerente pode analisar e 
acompanhar o desenvolvimento das ações; 

relatórios de gestão: são confeccionados anualmente e retratam a execução e) 
orçamentária, nos quais são evidenciados os resultados obtidos com os 
recursos disponibilizados.

A execução física das ações do Programa ficou entre 80% e 100% do previsto na 
Lei Orçamentária Anual (LOA) 2007. Diante dos acontecimentos ocorridos no ano de 
2007, o DECEA, seguindo orientações do Ministério da Defesa (MD) e do Comando da 
Aeronáutica, adotou e realizou em seu Programa de Trabalho várias ações que permitiram 
a execução física do previsto na LOA 2007.

Os recursos materiais foram insuficientes e a infra-estrutura inadequada pelo fato da 
gerência do programa e as coordenadorias das ações compartilharem dos mesmos recursos 
disponíveis nos setores das organizações a que pertencem. Ainda, a quantidade de recursos 
humanos nas equipes executoras foi inadequada, sendo que a política de pessoal no âmbito 
do Executivo não tem atendido às necessidades de reposição de pessoal técnico necessário 
ao bom funcionamento das atividades desenvolvidas.

OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

Deve-se enfatizar a relevância do SISCEAB na forma como produz informações de cunho 
estratégico, sensibilizando o Governo e a sociedade sobre a importância da Defesa e da 
Segurança do Espaço Aéreo Nacional. Isso deve ser feito através da garantia da presença de 
efetivo em regiões estratégicas do País, da salvaguarda de pessoas, bens e recursos brasileiros, 
da promoção da modernização e da manutenção contínua dos meios da Força Aérea e da 
contribuição à redução das desigualdades regionais, na medida em que protege e garante 
o controle e a segurança do espaço aéreo mediante o desenvolvimento do Programa. Os 
beneficiários do SISCEAB receberam produtos e serviços compatíveis e adequados com as 
suas necessidades.

Dadas a relevância e a importância do tema e o destaque direcionado ao assunto no ano 
de 2007, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) realizou, em julho de 



Relatório Anual de Aval iação

672

2007, Oficina de Validação da árvore de problema junto aos principais atores que possuem 
ações diretas e indiretas no Programa, dos quais destacam-se o MD, o COMAER e a 
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Durante um dia inteiro, 
foram levantados as causas, os efeitos e o problema ao qual o Programa se propõe a atacar, 
sendo tal iniciativa fundamental para o melhor conhecimento/detalhamento das ações, 
bem como para uma proposição de melhorias e sugestões. Propôs-se a exclusão da ação 
“Cartografia Aeronáutica” e a inclusão de seu objeto na ação “Operação e Manutenção 
de Equipamentos e Sistemas de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro”, com posterior 
ajuste em sua descrição. Na fase de elaboração do PPA 2008-2011, tais propostas foram 
acatadas. 
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TECNOLOGIA DE USO AEROESPACIAL

GERENTE DO PROGRAMA

Ronaldo Salamone Nunes

OBJETIVO

Promover a capacitação tecnológica da Aeronáutica e da indústria aeroespacial brasileira.

PÚBLICOALVO

Nação brasileira

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Autorizado (LOA + Créditos): 

R$ 43.742.260,00 

Empenho Liquidado: R$ 41.268.616,00 

Pago Estatais: - 

Total: R$ 41.268.616,00 

Previsto não-orçamentário Realizado não-orçamentário

- - 

INDICADOR

INDICADOR 

(UNIDADE DE MEDIDA)

ÍNDICES APURADOS ÍNDICE PREVISTO AO 

FINAL DO PPA

PORCENTAGEM DE 

ALCANCE DO ÍNDICE2004 2005 2006 2007

1. Taxa de Execução de Pesquisas – 

Porcentagem
- 60.00 63.00 67.00 70.00 95,71%

1. TAXA DE EXECUÇÃO DE PESQUISAS
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

Houve progressão na taxa de execução de pesquisas, porém com atendimento parcial das 
metas. Os recursos orçamentários reduzidos forçaram a busca de fontes alternativas de 
financiamento, tais como Fundos Setoriais, atendendo às condicionantes destas fontes. A 
carência de recursos humanos especializados também contribuiu para que o índice ficasse 
pouco abaixo do esperado.

CONTEXTUALIZAÇÃO

As ações deste Programa possibilitam à Aeronáutica deter o conhecimento de tecnologias 
de ponta e estrategicamente sensíveis, de modo a gerar a adequada independência para o 
desenvolvimento de equipamentos e sistemas aeroespaciais. Tal capacitação gera reflexos em 
toda a sociedade, por meio do fomento, da coordenação e do apoio ao complexo industrial 
aeroespacial brasileiro e ao desenvolvimento de mão-de-obra altamente especializada. 
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PRINCIPAIS RESULTADOS

Realização, com sucesso, dos ensaios reais de separação de artefatos bélicos a partir 
de uma aeronave lançadora. Além disso, houve a continuidade do desenvolvimento do 
sistema de rádio detecção e o início da formação de parceria entre indústrias complementares 
nos sistemas propulsivos de armamentos. 

Realização da campanha de ensaio real de lançamento de dispositivo de grande 
capacidade de efeito de sopro, que está sendo desenvolvida em conjunto com a indústria, 
a fim de facilitar a transferência de tecnologia. De forma análoga está sendo desenvolvido 
um dispositivo capaz de causar danos em alvos.

Entrega de protótipos de sensores infravermelhos de produção nacional, 
caracterizados de acordo com a especificação prevista em projeto. 

Realizada a prova de conceito de um sistema de energia concentrada como 
princípio de funcionamento. 

Implantado o ambiente computacional para o processamento de imagens em 
tempo real, que permite correção de trajetória de Veículo Aéreo Não-Tripulado (VANT).

Confecção de biblioteca espectral de materiais, para utilização em espectroscopia 
por imagem das aeronaves do Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM). 

Superação das metas físicas de suporte ao desenvolvimento das indústrias 
aeronáuticas previstas devido ao aumento da demanda, principalmente, na área de 
Metrologia originado de necessidade de atendimento ao Comando de Aviação do 
Exército (CavEx) e da inclusão de mais um Laboratório Regional de Calibração ao 
Sistema de Metrologia ( SISMETRA) e nas áreas de Certificação de Sistemas de Gestão 
da Qualidade, ao que pode ser atribuído à crescente preocupação do setor com segurança 
e confiabilidade de produtos e sistemas aeronáuticos. As áreas suportaram o aumento da 
carga de trabalho com esforço de homem-hora, estrutura física dos laboratórios existentes 
e a otimização dos recursos financeiros alocados. 

Concluídas as negociações e assinados os memorandos de entendimento e acordos 
técnicos relativos à certificação, com os organismos governamentais da Espanha e África do Sul.

Implementada a versão inicial de um sistema de previsão de tempo para o Centro de 
Lançamento de Alcântara (CLA), utilizando o modelo regional MM5. Esta implementação 
permitirá a utilização desse modelo numérico de previsão de tempo durante as operações 
de lançamento de veículos espaciais. Além disso, foram realizados estudos sobre a camada 
limite superficial na região do CLA, visando conhecer a turbulência atmosférica com 
aplicação direta em pesquisa e desenvolvimento de foguetes brasileiros.

Realizado treinamento sobre Metodologia de Planejamento Estratégico de 
Organizações de C&T, envolvendo todas as unidades subordinadas ao Comando-Geral 
de Tecnologia Aeroespacial (CTA).
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Os recursos disponibilizados em 2007 para o caça AMX foram insuficientes para permitirem 
honrar os compromissos contratuais assumidos, forçando o replanejamento da entrega das 
aeronaves modernizadas para o período de 2011 a 2014.

Houve atraso na liberação dos recursos orçamentários, principalmente, na ação de Pesquisa 
e Desenvolvimento Tecnológico Aeroespacial no CTA.

DESEMPENHO DO PROGRAMA

O monitoramento do Programa é feito por meio de diversos mecanismos. Reuniões de 
trabalho periódicas e sob demanda são feitas entre os Coordenadores de Área (Espacial, 
Bélico e Sistemas) e os Gerentes de Projetos. São realizadas visitas in loco, em média duas 
inspeções anuais, conforme preconizado pela ICA 121-6 – Inspeções nas Organizações 
Militares Subordinadas ao Comando-Geral de Tecnologia Aeroespacial, por uma equipe 
destacada do CTA, com a finalidade específica de verificar os processos e os resultados 
alcançados pelas organizações subordinadas.

Com o objetivo de ter um acompanhamento com periodicidade trimestral, foi implantado o 
Sistema de Acompanhamento e Controle de Empreendimentos e Funções (SACEF), desenvolvido 
pelo Centro de Computação da Aeronáutica - Brasília (CCA-BR), mas que, devido a problemas 
operacionais, está sendo substituído por outro sistema, o Sistema de Acompanhamento de 
Projetos (SAPR). Para o acompanhamento estritamente da execução financeira, a qualquer 
momento, existe o Projeto Diamante, que fornece o valor do crédito alocado, empenhos finalizados 
e os saldos comprometidos, que são os pedidos em processamento na Divisão de Licitações. 

Relatos mensais são feitos pelos coordenadores de ação no Sistema de Informações Gerenciais 
e de Planejamento (SIGPlan), com validação trimestral pelo gerente do Programa. Os 
coordenadores, alguns coincidentes com os Coordenadores de Áreas do CTA, valem-se de 
outros meios complementares de monitoramento, tais como troca de arquivos por e-mail, 
telefonemas e visitas eventuais.

Emitem-se, trimestralmente, as Fichas Informativas de Projetos (FIP’s), que são relatórios 
da execução dos projetos e da FIP financeira mensal, para fins da gestão orçamentária. No 
final do exercício, confeccionou-se o relatório de gestão, contendo a consolidação de todas 
as ações e os programas das unidades gestoras do Comando.

Existem muito retrabalhos de informações por parte dos gerentes de projetos, a fim 
de enviar diversas prestações de contas para solicitantes diferentes. Com o intuito de 
minimizar os esforços empreendidos pelos gerentes, existe em desenvolvimento, no CTA, 
um Sistema Integrado de Gestão Administrativo (SIGA), integrado ao Sistema Integrado 
de Administração (SIAFI).

A necessidade do Programa era aproximadamente de R$ 75 milhões em 2007, mas a LOA 
foi de apenas R$ 43.742.260,00, o que significou uma alocação de cerca de 58% do que 
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seria necessário para o pleno alcance das metas, como conseqüência, atingiu-se apenas 
parcialmente as metas planejadas.

A execução financeira das ações que compõem o Programa chegou próximo a 100%. 
Isto demonstra a plena gestão dos recursos orçamentários disponibilizados, entretanto os 
recursos foram insuficientes para atender todas as metas previstas, sendo 2007 o ano que 
teve menor alocação de recursos de todo o PPA 2004-2007.

Houve descontinuidade do fluxo de recursos. Entretanto, o que mais prejudicou não 
foi propriamente a descontinuidade, mas sim a descentralização tardia dos créditos que, 
unindo-se à restrição orçamentária imposta, prejudicou tremendamente a execução em 
relação ao planejamento. Os recursos orçamentários começaram a ser descentralizados 
somente a partir de maio, fazendo com que os planejamentos das metas fossem refeitos e 
tendo como conseqüência a concentração dos processos licitatórios no final do exercício. 
Este atraso na liberação dos créditos é a causa principal para a inscrição em restos a pagar 
de 2007 de um alto percentual de processos. Como exemplo, cita-se a Ação Pesquisa e 
Desenvolvimento Tecnológico Aeroespacial no Centro Técnico Aeroespacial, que recebia 
em média R$ 5,9 milhões e só recebeu R$ 2,0 milhões, apenas a partir do mês de maio. 

Com exceção da ação de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Aeroespacial no Centro 
Técnico Aeroespacial, todas as outras ações dependem fortemente de recursos orçamentários 
para atingir as metas previstas, por isso o impacto de recursos não-orçamentários é baixo. 
No caso específico da citada ação, com o nível de recursos orçamentários muito aquém 
do necessário, tomou-se a atitude de recorrer aos Fundos Setoriais (verticais e transversais) 
para evitar que as pesquisas sofressem paralisações com conseqüências irreversíveis. No 
entanto, ao recorrer a estes fundos setoriais, as dificuldades aumentam na medida em que 
se passa a ter a necessidade de dar a contrapartida da instituição.

Cabe destacar alguns pontos negativos para plena execução do Programa no tocante à 
gestão de Recursos Humanos (RH) e aos atrasos nos processos licitatórios:

recursos materiais insuficientes nas equipes executoras: com a restrição a) 
orçamentária de custeio, existe a carência de materiais de consumo e de 
contratação de serviços para a plena realização dos trabalhos; 

infra-estrutura inadequada nas equipes executoras: os recursos orçamentários b) 
de investimento vêm decrescendo ano a ano, o que tem causado obsolescências 
das infra-estruturas laboratoriais para a execução dos trabalhos tecnológicos 
e científicos de ponta. Além da falta de capacidade para investir em novos 
equipamentos, existe também a carência de recursos para a manutenção, a 
operacionalização e a reforma dos equipamentos existentes. O CTA, que tem 
mais de meio século de implantação, necessita de forte injeção de recursos 
para a adequação de sua infra-estrutura. A falta desta modernização irá refletir 
futuramente na capacidade de gerar inovação e transferência de tecnologia para 
a cadeia produtiva, com forte reflexo para as indústrias de defesa, que atuam no 
mercado globalizado; 
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quantidade inadequada de RH na equipe gerencial: a baixa capacidade de atrair, c) 
por meio de concurso público, recursos humanos experientes na área de gestão 
em ciência e tecnologia, associada com aposentadoria dos pesquisadores mais 
antigos, reflete-se na carência de RH quanto ao seu quantitativo; 

quantidade inadequada de RH nas equipes executoras: de forma similar ao d) 
que acontece com a área gerencial, existe carência de especialistas para compor 
as equipes executoras do Projeto. Em alguns casos, em geral nos projetos de 
pesquisas, ocorre que um mesmo indivíduo é o gerente de Projeto, o principal 
técnico executor da pesquisa e o gestor administrativo que presta conta para a 
estrutura funcional;

insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial: um grande e) 
programa de qualificação gerencial ocorreu no CTA em meados da década de 
90. Depois disto ocorreram apenas cursos para resolver problemas pontuais. 
Desta forma, a reciclagem dos gerentes mais antigos e a qualificação dos novos 
tornam-se necessárias;

insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras: com o f ) 
progresso da ciência e o avanço das tecnologias, a quantidade de conhecimentos 
evoluem de forma muito dinâmica, fazendo com que a requalificação dos 
membros das equipes executoras fossem constantemente cobradas. No entanto, 
a restrição orçamentária faz com que esta atividade de capacitação de recursos 
humanos tenha baixa prioridade. No CTA, tanto na área técnica como na 
gerencial, a carência qualitativa e quantitativa de recursos humanos faz com 
que as metas planejadas não sejam atingidas em sua plenitude. O modelo de 
desenvolvimento que gerou uma Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. 
(EMBRAER), por exemplo, pode deixar de cumprir o seu papel inovador se não 
houver a reposição de pessoal especializado; 

dificuldades em licitações e celebração de contratos: a Lei ng) º 8.666, de 21 de junho 
de 1993 necessita ser flexibilizada para a área de C&T. Muito embora a Lei de 
Inovação tenha sido aprovada em dezembro de 2004, a sua implementação não 
tem sido facilitada. As aquisições de alto valor dependem de pareceres do Núcleo 
de Assessoria Jurídica de São José dos Campos (NAJ-SJ), tornando o processo 
moroso e burocrático. Por outro lado, os pedidos de pequenas aquisições para 
construção de protótipos em experimentações laboratoriais têm sido agrupados 
para evitar o fracionamento de despesas, causando grande perda de tempo.

A gestão orçamentária é um processo muito pesado, desde a sua descentralização, execução, 
acompanhamento, controle e liquidação. Muito esforço tem sido despendido para se evitar 
erros e incorreção nos procedimentos. Está em desenvolvimento no CTA um módulo de 
um sistema denominado SIGA para extrair dados do SIAFI, bem como acompanhar os 
processos licitatórios em andamento.
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OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

A longo prazo, a sociedade brasileira como um todo é beneficiária das ações de segurança 
e defesa proporcionada pela tecnologia de uso aeroespacial. A participação social tem sido 
de forma indireta por meio das instituições representativas dos poderes constituídos, nas 
diversas áreas de interface com o Programa, notadamente, no âmbito do Ministério da 
Defesa (MD) e Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT).

O público-alvo é a Nação brasileira, sendo, portanto, o beneficiário final do Programa. O 
sucesso no desenvolvimento autóctone para a tecnologia aeroespacial visa a manutenção 
dos objetivos permanentes, em especial, a garantia da soberania nacional. É um trabalho 
estratégico de longo alcance, que busca aumentar a sensação de segurança e bem-estar, que 
são valores intangíveis e subjetivos. Dessa forma, a avaliação por um público-alvo enorme 
sobre um quesito de difícil mensuração é o óbice a ser vencido. Isto pode ser amenizado 
através de extensa divulgação pelos canais da comunicação social.

Todos os projetos, dentro do Programa, são gerenciados em conformidade às Normas e 
Diretrizes do Comando-Geral de Tecnologia Aeroespacial. Exemplificando, citam-se as 
seguintes diretrizes: DTA 12 Procedimentos para Elaboração de Planejamento Preliminar 
de Projeto e de Planejamento Resumido de Projeto, DTA 13 Processo de Acompanhamento 
e Controle de Projetos e DTA 15 Processo de Paralisação/Encerramento de Projetos. Os 
procedimentos estabelecidos nestes documentos impõem práticas de natureza continuada, 
contudo não são inovadoras no âmbito da moderna Gestão de Projetos.
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TECNOLOGIA DE USO NAVAL

GERENTE DO PROGRAMA

Marcos José de Carvalho Ferreira

OBJETIVO

Desenvolver e implementar tecnologia e infra-estrutura científica no âmbito da Marinha 
do Brasil (MB) que possibilitem o desenvolvimento do Poder Naval.

PÚBLICOALVO

Marinha do Brasil e utilizadores nacionais de produtos de tecnologia nuclear e engenharia naval

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Autorizado (LOA + Créditos): 

R$ 44.712.455,00 

Empenho Liquidado: R$ 44.632.199,00 

Pago Estatais: - 

Total: R$ 44.632.199,00 

Previsto não-orçamentário Realizado não-orçamentário

- - 

INDICADOR

INDICADOR

 (UNIDADE DE MEDIDA)

ÍNDICES APURADOS ÍNDICE PREVISTO AO 

FINAL DO PPA

PORCENTAGEM DE 

ALCANCE DO ÍNDICE2004 2005 2006 2007

1. Grau de Domínio - Grau - - - 4.00 4.50 88,89%

1. GRAU DE DOMÍNIO
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa: 

Criado em 2006, não foi possível alcançar o valor previsto neste indicador para o final do 
PPA em razão da insuficiência de recursos. Cabe esclarecer que, na Escala de Formação do 
Grau de Domínio (GD), que varia de zero a sete, o GD 4,0 representa Desenvolvimento 
de Produtos Próprios.

CONTEXTUALIZAÇÃO

A busca de novas tecnologias de uso militar tem sido, historicamente, um grande 
fator de desenvolvimento das principais potências mundiais, que impõem restrições 
estratégicas e comerciais ao acesso às tecnologias, apontando para a necessidade da 
conquista do conhecimento autóctone. A MB atenta a esses pressupostos, incrementa dois 
importantes projetos que são o Plano de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da 
Marinha (PDCTM) e o Programa Nuclear da Marinha, que há longo tempo contribuem 
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para a inovação tecnológica em diversos setores da vida nacional e cuja continuidade 
ampliará significativamente a capacidade de defesa naval, além de permitir a nacionalização 
de tecnologias e produtos diversos, reduzindo nosso grau de dependência externa.

PRINCIPAIS RESULTADOS

O Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica (LABGENE) teve seu 
Relatório Preliminar de Análise de Segurança revisto, exigência da Comissão de Energia 
Nuclear (CNEN), e seu memorial de cálculo e análise de tensões de equipamentos 
concluídos. Também foram retomadas as obras de contenção e construção dos prédios 
do reator e das turbinas. Foram concluídos e revisados os projetos de engenharia de 
equipamentos, máquinas de transporte e tubulação da maquete eletrônica da unidade de 
hexafluoreto de urânio (USEXA). Houve produção, em escala laboratorial, de hexafluoreto 
de urânio (UF6) e o enriquecimento de urânio para as Indústrias Nucleares do Brasil (INB), 
destinado às usinas nucleares de Angra dos Reis.

Apesar das restrições orçamentárias que o mantiveram em estado vegetativo, o 
Programa Nuclear da Marinha (PNM), ainda que de forma reduzida, conduziu atividades 
relacionadas ao Ciclo do Combustível Nuclear e ao LABGENE. Tendo em vista a garantia 
do Governo Federal na reativação do PNM, a manutenção das atividades facilitará a 
retomada do Programa em 2008.

DESEMPENHO DO PROGRAMA
Principais restrições e providências adotadas

A partir de 2008, em função da garantia do Governo de realizar o aporte regular e 
anual de R$ 130 milhões, até 2015, para o PNM, serão retomadas as atividades para o 
desenvolvimento do ciclo do combustível e do protótipo do reator nuclear. A reativação 
do referido Programa apresenta inegáveis benefícios nas áreas tecnológica e social, com 
o desenvolvimento de novos sistemas e materiais, contribuindo para a diversificação da 
matriz energética brasileira.

Os recursos consignados às ações de Desenvolvimento, Simulação e Avaliação de Táticas 
Aplicadas na Guerra Naval e Desenvolvimento e Avaliação de Meios e Sistemas Navais, 
embora aquém do necessário, contribuíram para que a Marinha continuasse os demais 
projetos de Ciência e Tecnologia (C&T) da Força. 

A execução financeira das ações do Programa demonstra a plena gestão dos recursos 
disponibilizados na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2007, mesmo sendo insuficientes para 
atender todas as metas previstas.

O monitoramento das ações do Programa é realizado por meio da estrutura prevista no 
Sistema do Plano Diretor (SPD), que é detalhado em diversos Planos Internos (PI). As 
metas previstas para cada um são consolidadas e validadas pelo Conselho Financeiro e 
Administrativo da Marinha (COFAMAR). Esse Conselho, internamente, exerce função 



Ano Base 2007

681

semelhante à da Comissão de Monitoramento e Avaliação prevista no Decreto nº 5.233, 
de 6 de outubro de 2004. Cumpre esclarecer que cada ação orçamentária, para efeitos de 
gestão interna, é desdobrada em vários PIs, a fim de permitir o controle, monitoramento 
e avaliação das atividades realizadas nos diversos escalões da instituição. Dependendo do 
tipo de monitoramento pretendido, a periodicidade é mensal e/ou trimestral. 

As informações do monitoramento são registradas internamente no Infrasig do SPD, que 
permite à Marinha realizar o planejamento, a execução e o acompanhamento físico e 
financeiro de seus PIs. Os Agentes do PPA buscam no SPD as informações que vão subsidiar 
os lançamentos no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

O cumprimento das metas físicas propostas ficou aquém do esperado, na faixa entre 40% 
e 80% do previsto na LOA 2007, em função dos recursos disponibilizados que, mesmo 
integralmente utilizados, foram insuficientes. Cabe ressaltar que os valores consignados 
na LOA, nos últimos exercícios, estão bem abaixo do que requer um Programa dessa 
importância para o País.

O fluxo de recursos disponibilizados ao longo do exercício sofreu descontinuidade, mas 
não prejudicou decisivamente a execução programada. A liberação quadrimestral desses 
recursos, com a maior parcela disponibilizada durante o 4º trimestre, acarretou em perda 
na qualidade do gasto para atingir as metas estabelecidas, inviabilizando o ganho de 
qualidade na execução das ações.

Um ponto negativo ao Programa, relacionado aos recursos humanos, é a perda, sem 
reposição, de mão-de-obra ocorrida ao longo da existência do PNM, decorrente da 
passagem de pessoal para inatividade. Há uma expectativa positiva de restabelecer os 
quadros de profissionais especializados, em face do compromisso do Governo de retomar 
os investimentos de forma regular.

OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

As maiores dificuldades decorrem de aspectos relativos à segurança e ao sigilo, por tratar 
de um Programa sensível, de importância estratégica para o País, relacionado à Defesa 
Nacional, o que limita uma maior abertura do que a já praticada. A superação dessas 
dificuldades vem sendo obtida por meio de uma melhor divulgação do Programa para 
a sociedade e mediante visitas de autoridades brasileiras e órgãos da imprensa ao Centro 
Tecnológico da Marinha em São Paulo.

A longo prazo, a sociedade brasileira como um todo será beneficiária das ações de segurança 
e defesa provenientes da tecnologia de uso naval.
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TECNOLOGIA DE USO TERRESTRE

GERENTE DO PROGRAMA

Renato Joaquim Ferrarezi

OBJETIVO

Pesquisar, desenvolver, avaliar, produzir, implantar e manter sistemas e materiais de emprego 
militar e civil, assim como capacitar recursos humanos na área científico-tecnológica de 
interesse do Exército.

PÚBLICOALVO

Exército Brasileiro (EB) e utilizadores nacionais de tecnologia militar

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Autorizado (LOA + Créditos): 

R$ 43.840.832,00 

Empenho Liquidado: R$ 33.809.549,00 

Pago Estatais: - 

Total: R$ 33.809.549,00 

Previsto não-orçamentário Realizado não-orçamentário

- - 

INDICADOR

INDICADOR

 (UNIDADE DE MEDIDA)

ÍNDICES APURADOS ÍNDICE PREVISTO AO 

FINAL DO PPA

PORCENTAGEM DE 

ALCANCE DO ÍNDICE2004 2005 2006 2007

1. Taxa de Desenvolvimento de 

Tecnologia de Uso Terrestre - 

Porcentagem

- - 76.00 77.12 100.00 77,12%

1. TAXA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DE USO TERRESTRE
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

Além das dificuldades decorrentes do contigenciamento orçamentário, dependendo da 
época em que os recursos orçamentários são descentralizados, há comprometimento 
quanto à execução física e financeira das metas estabelecidas. Particularmente, quanto às 
ações orçamentárias com escopo de atividade industrial, como o são a 4430 - Revitalização 
de Materiais de Emprego Militar e a 4528 - Produção de Material de Emprego Militar, 
torna-se necessário que os recursos sejam oportuna e totalmente liberados. Caso contrário, 
haverá prejuízo, inclusive no aspecto da economicidade, quanto à aquisição dos insumos 
necessários a esse tipo de atividade, acarretando, por conseguinte, atraso ou até mesmo 
o não-cumprimento integral de todas as metas físicas e financeiras estabelecidas na 
Lei Orçamentária Anual (LOA) para serem executadas durante o respectivo exercício 
financeiro a que se refere a aludida Lei. Assim, a descentralização parcelada não permite o 
oportuno cumprimento das metas físicas. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO

O EB tem a necessidade de pesquisar, desenvolver e avaliar material de emprego dual de 
interesse do Exército e das forças singulares e de estimular a parceria com órgãos civis de 
pesquisa, contribuindo para o desenvolvimento científico-tecnológico do País.

PRINCIPAIS RESULTADOS

Fabricação de um radar experimental de busca e vigilância antiaérea de baixa 
altura. Fator crítico de sucesso foi a formação de massa crítica para pesquisa. 

Realização do Plano Interno de Trabalho (PIT) com execução atividades de 
manutenção e recuperação dos materiais e equipamentos de emprego militar, em uso 
no Exército. O fator crítico de sucesso foi a necessidade de prorrogar a sua vida útil ou 
atualizá-los em relação às novas tecnologias utilizadas.

Finalização da versão três do programa do Sistema de Comando e Controle (C2) 
em combate, incluindo o desenvolvimento, implantação, manutenção, modernização e 
integração dos Sistemas Táticos e Operacionais. 

Realização, por meio do Instituto Militar de Engenharia (IME) de:

cursos voltados ao ensino científico-tecnológico, nos níveis de graduação, a) 
pós-graduação, especialização e extensão; 

projetos de pesquisa básica; b) 

visitas técnicas; c) 

participação em eventos de ciência e tecnologia no País e no exterior. d) 

Celebração de convênios de cooperação com instituições públicas ou privadas 
na área científico-tecnológica de interesse do EB. O fator crítico considerado foi, 
principalmente, a cooperação com os demais órgãos afetos através da prestação de serviços 
e da execução de atividades de natureza técnico-científicas. 

Fabricação de um protótipo de viatura leve de emprego geral em projeto conjunto 
com o Exército da Argentina. 

DESEMPENHO DO PROGRAMA
Principais restrições e providências adotadas

Existem diversos mecanismos de monitoramento do desempenho físico das ações. 
Semanalmente, são realizadas reuniões de trabalho, seja no mesmo ambiente físico, seja 
mediante vídeoconferência, das quais participam os Comandantes das Organizações 
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Militares nas quais existem atividades correlacionadas às ações do Programa. 
Trimestralmente, são realizadas visitas in loco, por parte da gerência do Programa, (Rio 
de Janeiro e São Paulo) onde são realizadas atividades relacionadas ao Programa. 

Outra ferramenta que auxilia o acompanhamento das obras são os sistemas informatizados. 
Está em fase de implantação um sistema informatizado empregando a metodologia Balanced 
Score Card (BSC). Também são enviados relatórios de gestão pelos Comandantes das 
Organizações Militares nas quais existem atividades correlacionadas às ações do Programa. 
No âmbito externo, há atualizações constantes das ações no Sistema de Informações 
Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), promovendo supervisão, coordenação e controle 
das atividades desempenhadas pelos coordenadores de ação.

Quanto ao cumprimento de metas físicas, houve execução física de 80% a 100% do 
previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2007. Problemas como o contigenciamento 
orçamentário e a descentralização dos recursos de forma desproporcional ao fluxo de 
produção e pesquisa geraram impactos sobre o alcance de parte das metas físicas. 

Dependendo da época em que os recursos orçamentários são descentralizados, há 
comprometimento quanto à execução física e financeira das metas estabelecidas. 
Particularmente, quanto às ações orçamentárias com escopo de atividade industrial, como a 
Revitalização de Materiais de Emprego Militar e a Produção de Material de Emprego Militar, 
torna-se necessário que os recursos sejam oportuna e totalmente liberados. Caso contrário, 
haverá prejuízo, inclusive no aspecto da economicidade, quanto à aquisição dos insumos 
necessários a esse tipo de atividade, acarretando, por conseguinte, atraso ou até mesmo o 
não-cumprimento integral de todas as metas físicas e financeiras estabelecidas na LOA para 
serem executadas durante o respectivo exercício financeiro a que se refere a aludida Lei. Assim, 
a descentralização parcelada não permite o oportuno cumprimento das metas físicas.

Em termos quantitativos, os recursos orçamentários alocados foram insuficientes para 
a infra-estrutura e instalação de equipamentos para os laboratórios empregados na 
pesquisa e no desenvolvimento de material. Além disso, tanto o contingenciamento 
orçamentário quanto a descontinuidade entre o fluxo de recursos e a programação física 
e financeira prejudicaram a execução programada. No geral, certamente os recursos 
orçamentários liberados ainda estão bem aquém do necessário para a atividade de pesquisa 
e desenvolvimento de tecnologias de uso dual.

OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

Com relação a mecanismos que promovem a participação social, existe o estabelecimento 
de parcerias com universidades e centros de pesquisa nacionais, incluindo realização de 
atividades na região Amazônica. Com isso, fomenta-se a pesquisa e desenvolvimento de 
materiais de emprego dual, o que é um dos principais pontos do Programa.

Para suprir a atual falta de mensuração da satisfação de seus beneficiários, estão sendo 
implementados indicadores qualitativos segundo a metodologia de BSC.
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Estão em processo de implantação auto-avaliações segundo os critérios da Gestão Pública 
(GESPÚBLICA) em todas as organizações envolvidas no Programa.

Face à necessidade de realizar licitações, o ideal é que os recursos sejam totalmente liberados 
assim que a LOA seja aprovada, particularmente, no caso das ações orçamentárias com 
escopo de atividade industrial. 

Há necessidade de realização de concursos públicos para contratação de pessoal civil 
especializado para trabalhar nos projetos de pesquisa e desenvolvimento de material de 
emprego dual.






