
Exercício: 2021
Perfil: Unidade Orçamentária
Período: JAN-DEZ
Momento: Unidade Orçamentária
Órgão: 11000 - Superior Tribunal de Justiça
Incluir Análise: Sim
Incluir PO: Sim

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

Os dados deste relatório referem-se à seguinte seleção de filtros:
Acompanhamento Detalhado da Execução
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Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
11000 - Superior Tribunal de Justiça

 2126/01/2022 Por:Emitido em: Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro Página 1 de

Período: JAN-DEZ

Unidade Orçamentária

Órgão: 11000 - Superior Tribunal de Justiça
Unidade Orçamentária: 11101 - Superior Tribunal de Justiça

Programa: 0033 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário

Realizado
(i)

Dotação
Inicial

(a)

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

Dotação
Atual

(b) EFLOA
(b/g)/(e/i)*

EFREP
(c/h)/(e/i)*

Meta L+C
(g)

Empenhado
(d)

Execução
(%)
(e/b)

Reprogramado
(h)

EficáciaLiquidado
(e)

Pago
(f)

Eficiência

ECLOA
(i/g)*

ECREP
(i/h)*

RAP não Proc.

Financeiro Físico

Inscrito
Líquido

Pago
Exercício Realizado

Reprogramado
Financeiro

(c)

Ação
Produto da Ação - Unidade de Medida

Localizador - Data da Apuração
Plano Oçamentario

14PU - Construção do Bloco G da Sede do STJ Não possui alertas; Não possui pendências;

Prédio construído - percentual de execução 500.000 500.000 - 0 0 0 0,00 2 - 0 -- -- 0,00 0,00 0 0 0

5664 - Em Brasília - DF - 19/01/22 500.000 500.000 - 0 0 0 0,00 2 - 0 -- -- 0,00 0,00 0 0 0

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Não
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Sim
Quais fatores contratuais mais influenciaram o alcance da meta no período?
   - (1) Outros - descrever (até 200 caracteres).  Não houve a contratação dos projetos necessários à construção da edificação porque servidores das unidades técnicas que comporiam a Comissão Técnica estão trabalhando em outros projetos do Tribunal.
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Não
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Sim
Numa escala de 1 a 5, quanto a ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta?
   - 5
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Não há considerações a fazer sobre o tema.
Análise Adicional

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

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

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

" - " - Indicador não calculável.

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

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



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
11000 - Superior Tribunal de Justiça

 2126/01/2022 Por:Emitido em: Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro Página 2 de

Período: JAN-DEZ

Unidade Orçamentária

Órgão: 11000 - Superior Tribunal de Justiça
Unidade Orçamentária: 11101 - Superior Tribunal de Justiça

Programa: 0033 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário

Realizado
(i)

Dotação
Inicial

(a)

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

Dotação
Atual

(b) EFLOA
(b/g)/(e/i)*

EFREP
(c/h)/(e/i)*

Meta L+C
(g)

Empenhado
(d)

Execução
(%)
(e/b)

Reprogramado
(h)

EficáciaLiquidado
(e)

Pago
(f)

Eficiência

ECLOA
(i/g)*

ECREP
(i/h)*

RAP não Proc.

Financeiro Físico

Inscrito
Líquido

Pago
Exercício Realizado

Reprogramado
Financeiro

(c)

Ação
Produto da Ação - Unidade de Medida

Localizador - Data da Apuração
Plano Oçamentario

0000 - Construção do Bloco G da Sede do
STJ 500.000 500.000 - 0 0 0 0,00 0 - -- -- -- -- -- 0 0 --

157T - Construção do Edifício-Sede da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Não possui alertas; Não possui pendências;

Edifício construído - percentual de execução 500.000 500.000 - 0 0 0 0,00 1 - 0 -- -- 0,00 0,00 0 0 0

5664 - Em Brasília - DF - 17/01/22 500.000 500.000 - 0 0 0 0,00 1 - 0 -- -- 0,00 0,00 0 0 0

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Não
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Sim
Quais fatores de gestão de processos e recursos mais influenciaram o alcance da meta no período?
   - (2) Ocorrências imprevistas com potencial de afetar a gestão do órgão.
   - (1) Outros - descrever (até 200 caracteres).  A indicação de servidores das unidades técnicas, em especial da Engenharia e Arquitetura, para compor Comissão Técnica, não pode ser feita por estarem trabalhando em outras demandas do Tribunal.
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Sim

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

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

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

" - " - Indicador não calculável.

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

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



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
11000 - Superior Tribunal de Justiça

 2126/01/2022 Por:Emitido em: Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro Página 3 de

Período: JAN-DEZ

Unidade Orçamentária

Órgão: 11000 - Superior Tribunal de Justiça
Unidade Orçamentária: 11101 - Superior Tribunal de Justiça

Programa: 0033 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário

Realizado
(i)

Dotação
Inicial

(a)

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

Dotação
Atual

(b) EFLOA
(b/g)/(e/i)*

EFREP
(c/h)/(e/i)*

Meta L+C
(g)

Empenhado
(d)

Execução
(%)
(e/b)

Reprogramado
(h)

EficáciaLiquidado
(e)

Pago
(f)

Eficiência

ECLOA
(i/g)*

ECREP
(i/h)*

RAP não Proc.

Financeiro Físico

Inscrito
Líquido

Pago
Exercício Realizado

Reprogramado
Financeiro

(c)

Ação
Produto da Ação - Unidade de Medida

Localizador - Data da Apuração
Plano Oçamentario

Numa escala de 1 a 5, quanto a ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta?
   - 5
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Não há considerações a fazer sobre o tema.
Análise Adicional

0000 - Construção do Edifício-Sede da Escola
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados

500.000 500.000 - 0 0 0 0,00 0 - -- -- -- -- -- 0 0 --

15SY - Construção do Edifício-Sede da ECORP Não possui alertas; Não possui pendências;

Edifício construído - percentual de execução 500.000 500.000 - 0 0 0 0,00 5 - 0 -- -- 0,00 0,00 0 0 0

5664 - Em Brasília - DF - 19/01/22 500.000 500.000 - 0 0 0 0,00 5 - 0 -- -- 0,00 0,00 0 0 0

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Não
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Sim
Quais fatores contratuais mais influenciaram o alcance da meta no período?
   - (1) Outros - descrever (até 200 caracteres).  Não houve a contratação dos projetos necessários à construção da edificação porque servidores das unidades técnicas que comporiam a Comissão Técnica estão trabalhando em outros projetos do Tribunal.
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

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

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

" - " - Indicador não calculável.

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

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



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
11000 - Superior Tribunal de Justiça

 2126/01/2022 Por:Emitido em: Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro Página 4 de

Período: JAN-DEZ

Unidade Orçamentária

Órgão: 11000 - Superior Tribunal de Justiça
Unidade Orçamentária: 11101 - Superior Tribunal de Justiça

Programa: 0033 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário

Realizado
(i)

Dotação
Inicial

(a)

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

Dotação
Atual

(b) EFLOA
(b/g)/(e/i)*

EFREP
(c/h)/(e/i)*

Meta L+C
(g)

Empenhado
(d)

Execução
(%)
(e/b)

Reprogramado
(h)

EficáciaLiquidado
(e)

Pago
(f)

Eficiência

ECLOA
(i/g)*

ECREP
(i/h)*

RAP não Proc.

Financeiro Físico

Inscrito
Líquido

Pago
Exercício Realizado

Reprogramado
Financeiro

(c)

Ação
Produto da Ação - Unidade de Medida

Localizador - Data da Apuração
Plano Oçamentario

   - Não
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Sim
Numa escala de 1 a 5, quanto a ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta?
   - 5
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Não há considerações a fazer sobre o tema.
Análise Adicional

0000 - Construção do Edifício-Sede da
ECORP 500.000 500.000 - 0 0 0 0,00 0 - -- -- -- -- -- 0 0 --

2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes Possui alertas; Não possui pendências;

Ação não possui produto 61.808.919 93.808.919 - 93.765.723 68.282.523 68.266.338 72,79 0 - -- -- -- -- 10.041.753 10.202.191

5664 - Em Brasília - DF 61.808.919 93.808.919 - 93.765.723 68.282.523 68.266.338 72,79 0 - -- -- -- -- 10.041.753 10.202.191
0001 - Assistência Médica e Odontológica de
Civis - Complementação da União - Pessoa
beneficiada - 14/01/22

61.408.919 93.746.960 - 93.703.765 68.270.565 68.254.380 72,82 11.397 - 10.361 124,83 81,77 91 91 10.041.753 10.202.191 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Não
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

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

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

" - " - Indicador não calculável.

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

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



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
11000 - Superior Tribunal de Justiça

 2126/01/2022 Por:Emitido em: Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro Página 5 de

Período: JAN-DEZ

Unidade Orçamentária

Órgão: 11000 - Superior Tribunal de Justiça
Unidade Orçamentária: 11101 - Superior Tribunal de Justiça

Programa: 0033 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário

Realizado
(i)

Dotação
Inicial

(a)

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

Dotação
Atual

(b) EFLOA
(b/g)/(e/i)*

EFREP
(c/h)/(e/i)*

Meta L+C
(g)

Empenhado
(d)

Execução
(%)
(e/b)

Reprogramado
(h)

EficáciaLiquidado
(e)

Pago
(f)

Eficiência

ECLOA
(i/g)*

ECREP
(i/h)*

RAP não Proc.

Financeiro Físico

Inscrito
Líquido

Pago
Exercício Realizado

Reprogramado
Financeiro

(c)

Ação
Produto da Ação - Unidade de Medida

Localizador - Data da Apuração
Plano Oçamentario

   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Não
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Não
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Meta varia em função do número de usuários ou beneficiários, da remuneração do servidor, das aposentadorias, exonerações e outros.
   - A meta é não cumulativa, portanto foi definida em função da média do período.

0002 - Exames Periódicos - Civis - Servidor
beneficiado - 14/01/22 400.000 61.959 - 61.958 11.958 11.958 19,30 2.641 - 737 144,59 933,45 28 28 0 0 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Sim  A Resolução STJ/GP nº 5, de 18/03/2020, suspendeu os exames periódicos de abril de 2020 a novembro de 2021, devido à pandemia. Além disso, a Resolução 454/2020 - CRM/DF vedou sua realização remota.
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Sim
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Eventos imprevistos com potencial de afetar o planejamento do órgão.
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

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

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

" - " - Indicador não calculável.

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

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



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
11000 - Superior Tribunal de Justiça

 2126/01/2022 Por:Emitido em: Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro Página 6 de

Período: JAN-DEZ

Unidade Orçamentária

Órgão: 11000 - Superior Tribunal de Justiça
Unidade Orçamentária: 11101 - Superior Tribunal de Justiça

Programa: 0033 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário

Realizado
(i)

Dotação
Inicial

(a)

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

Dotação
Atual

(b) EFLOA
(b/g)/(e/i)*

EFREP
(c/h)/(e/i)*

Meta L+C
(g)

Empenhado
(d)

Execução
(%)
(e/b)

Reprogramado
(h)

EficáciaLiquidado
(e)

Pago
(f)

Eficiência

ECLOA
(i/g)*

ECREP
(i/h)*

RAP não Proc.

Financeiro Físico

Inscrito
Líquido

Pago
Exercício Realizado

Reprogramado
Financeiro

(c)

Ação
Produto da Ação - Unidade de Medida

Localizador - Data da Apuração
Plano Oçamentario

   - Não
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Não
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Meta varia em função do número de usuários ou beneficiários, da remuneração do servidor, das aposentadorias, exonerações e outros.

20G2 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Possui alertas; Não possui pendências;

Magistrado capacitado - unidade 10.059.237 10.059.237 - 10.043.638 9.159.430 9.093.802 91,05 2.330 - 4.158 195,99 115,46 178,45 105,13 1.443.339 1.449.859 1

5664 - Em Brasília - DF - 17/01/22 10.059.237 10.059.237 - 10.043.638 9.159.430 9.093.802 91,05 2.330 - 4.158 195,99 115,46 178,45 105,13 1.443.339 1.449.859 1

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Sim
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Planos estratégicos, planejamento setorial ou definição de prioridades.
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Sim
Quais fatores de gestão de processos e recursos mais influenciaram o alcance da meta no período?
   - (2) Ocorrências imprevistas com potencial de afetar a gestão do órgão.

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

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

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

" - " - Indicador não calculável.

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

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



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
11000 - Superior Tribunal de Justiça

 2126/01/2022 Por:Emitido em: Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro Página 7 de

Período: JAN-DEZ

Unidade Orçamentária

Órgão: 11000 - Superior Tribunal de Justiça
Unidade Orçamentária: 11101 - Superior Tribunal de Justiça

Programa: 0033 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário

Realizado
(i)

Dotação
Inicial

(a)

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

Dotação
Atual

(b) EFLOA
(b/g)/(e/i)*

EFREP
(c/h)/(e/i)*

Meta L+C
(g)

Empenhado
(d)

Execução
(%)
(e/b)

Reprogramado
(h)

EficáciaLiquidado
(e)

Pago
(f)

Eficiência

ECLOA
(i/g)*

ECREP
(i/h)*

RAP não Proc.

Financeiro Físico

Inscrito
Líquido

Pago
Exercício Realizado

Reprogramado
Financeiro

(c)

Ação
Produto da Ação - Unidade de Medida

Localizador - Data da Apuração
Plano Oçamentario

   - (1) Outros - descrever (até 200 caracteres).  Foram ofertados cursos de longa duração, além de quase 30 ações formativas do tipo webinários e aulas síncronas. Em razão da pandemia, houveram várias ações formativas a serem credenciadas pela ENFAM.
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Não
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Erro na projeção ou na reprogramação da meta física; meta superestimada ou subestimada.
Análise Adicional
No PO 0001, foram realizadas 92 ações educacionais, que resultaram na capacitação de 3.722 magistrados(as), além de 1.960 servidores(as) de escolas judiciais e das de magistratura e convidados(as) certificados(as), totalizando 5.682 certificações. Foi implementada a 2ª Turma de Mestrado Profissional em Direito da ENFAM. Em julho, foram
selecionados mais 31 discentes, para o período de 5 de agosto e a 17 de dezembro. Nesse período, foram ministradas 18 disciplinas, atendendo os 61 alunos(as) regulares do Mestrado e as vagas remanescentes foram ofertadas a magistratura, no formato de alunos(as) especiais, com 103 certificações, totalizando 164 participações nas disciplinas
do Mestrado.  Além disso foram iniciados dois cursos lato sensu, denominados: Especialização em Jurisdição Penal Contemporânea e Sistema Prisional, com 40 alunos(as) inscritos(as), e Especialização em Jurisdição Inovadora para além de 2030, com 80 alunos(as) inscritos(as).
No PO 0002, houve um grande volume de ações formativas a serem credenciadas pela ENFAM.
No PO 0003, foram apoiados estudos e pesquisas advindos do curso stricto sensu (mestrado).

0001 - Formação de magistrados - Magistrado
capacitado - 17/01/22 7.173.285 7.825.439 - 7.825.424 7.551.164 7.485.536 96,50 2.000 - 3.722 192,86 101,02 186 106 246.261 247.061 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Sim
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Continuidade da pandemia.
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Sim
Qual fator orçamentário mais influenciou o alcance da meta no período?
   - Dotação projetada no PLOA ou aprovada na LOA.
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

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

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

" - " - Indicador não calculável.

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

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



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
11000 - Superior Tribunal de Justiça

 2126/01/2022 Por:Emitido em: Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro Página 8 de

Período: JAN-DEZ

Unidade Orçamentária

Órgão: 11000 - Superior Tribunal de Justiça
Unidade Orçamentária: 11101 - Superior Tribunal de Justiça

Programa: 0033 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário

Realizado
(i)

Dotação
Inicial

(a)

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

Dotação
Atual

(b) EFLOA
(b/g)/(e/i)*

EFREP
(c/h)/(e/i)*

Meta L+C
(g)

Empenhado
(d)

Execução
(%)
(e/b)

Reprogramado
(h)

EficáciaLiquidado
(e)

Pago
(f)

Eficiência

ECLOA
(i/g)*

ECREP
(i/h)*

RAP não Proc.

Financeiro Físico

Inscrito
Líquido

Pago
Exercício Realizado

Reprogramado
Financeiro

(c)

Ação
Produto da Ação - Unidade de Medida

Localizador - Data da Apuração
Plano Oçamentario

   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Sim
Quais fatores de gestão de processos e recursos mais influenciaram o alcance da meta no período?
   - (1) Outros - descrever (até 200 caracteres).  Foco em cursos de longa duração - programa de pós-graduação lato e stricto sensu, porém ainda foram desenvolvidos quase 30 ações tipo webinários e aulas síncronas com mais magistrados capacitados.
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Não
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Não há considerações a fazer sobre o tema.

0002 - Regulação e supervisão de cursos e
escolas ou instituições - Ato regulatório
publicado - 17/01/22

350.000 3.200 - 0 0 0 0,00 300 - 364 -- -- 121 121 0 0 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Sim
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Planos estratégicos, planejamento setorial ou definição de prioridades.
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

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

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

" - " - Indicador não calculável.

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

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



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
11000 - Superior Tribunal de Justiça

 2126/01/2022 Por:Emitido em: Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro Página 9 de

Período: JAN-DEZ

Unidade Orçamentária

Órgão: 11000 - Superior Tribunal de Justiça
Unidade Orçamentária: 11101 - Superior Tribunal de Justiça

Programa: 0033 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário

Realizado
(i)

Dotação
Inicial

(a)

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

Dotação
Atual

(b) EFLOA
(b/g)/(e/i)*

EFREP
(c/h)/(e/i)*

Meta L+C
(g)

Empenhado
(d)

Execução
(%)
(e/b)

Reprogramado
(h)

EficáciaLiquidado
(e)

Pago
(f)

Eficiência

ECLOA
(i/g)*

ECREP
(i/h)*

RAP não Proc.

Financeiro Físico

Inscrito
Líquido

Pago
Exercício Realizado

Reprogramado
Financeiro

(c)

Ação
Produto da Ação - Unidade de Medida

Localizador - Data da Apuração
Plano Oçamentario

   - Sim
Quais fatores de gestão de processos e recursos mais influenciaram o alcance da meta no período?
   - (1) Ocorrências imprevistas com potencial de afetar a gestão do órgão.
   - (2) Outros - descrever (até 200 caracteres).  Devido à pandemia, houve grande volume de ações formativas a serem credenciadas pela ENFAM, mas nenhuma fiscalização/inspeção in loco. Por isso a meta foi atingida sem utilizar recurso orçamentário.
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Não
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Erro na projeção ou na reprogramação da meta física; meta superestimada ou subestimada.
   - Ausência de relação direta entre a execução física e a financeira.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Continuidade da pandemia que impossibilitou a fiscalização e inspeção in loco.

0003 - Apoio a estudos e pesquisas - Estudo
apoiado - 17/01/22 2.535.952 2.230.598 - 2.218.214 1.608.266 1.608.266 72,10 30 - 72 332,87 73,25 240 46 1.197.078 1.202.798 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Sim
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Planos estratégicos, planejamento setorial ou definição de prioridades.
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

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

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

" - " - Indicador não calculável.

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

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



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
11000 - Superior Tribunal de Justiça

 2126/01/2022 Por:Emitido em: Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro Página 10 de

Período: JAN-DEZ

Unidade Orçamentária

Órgão: 11000 - Superior Tribunal de Justiça
Unidade Orçamentária: 11101 - Superior Tribunal de Justiça

Programa: 0033 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário

Realizado
(i)

Dotação
Inicial

(a)

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

Dotação
Atual

(b) EFLOA
(b/g)/(e/i)*

EFREP
(c/h)/(e/i)*

Meta L+C
(g)

Empenhado
(d)

Execução
(%)
(e/b)

Reprogramado
(h)

EficáciaLiquidado
(e)

Pago
(f)

Eficiência

ECLOA
(i/g)*

ECREP
(i/h)*

RAP não Proc.

Financeiro Físico

Inscrito
Líquido

Pago
Exercício Realizado

Reprogramado
Financeiro

(c)

Ação
Produto da Ação - Unidade de Medida

Localizador - Data da Apuração
Plano Oçamentario

   - Sim
Quais fatores de gestão de processos e recursos mais influenciaram o alcance da meta no período?
   - (2) Ocorrências imprevistas com potencial de afetar a gestão do órgão.
   - (1) Outros - descrever (até 200 caracteres).  Somente o apoio aos estudos e às pesquisas advindos de curso stricto sensu (mestrado) será contabilizado nesta meta, além dos grupos de pesquisas da ENFAM formalizados por meio de normativos.
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Não
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Erro na projeção ou na reprogramação da meta física; meta superestimada ou subestimada.

212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes Não possui alertas; Não possui pendências;

Ação não possui produto 38.767.126 39.417.126 - 38.630.444 38.630.444 38.617.380 98,00 0 - -- -- -- -- 23.125 29.827

5664 - Em Brasília - DF 38.767.126 39.417.126 - 38.630.444 38.630.444 38.617.380 98,00 0 - -- -- -- -- 23.125 29.827
0001 - Assistência Pré-Escolar aos
Dependentes de Servidores Civis e de
Empregados - Pessoa beneficiada - 14/01/22

5.513.675 5.763.675 - 5.650.524 5.650.524 5.650.524 98,04 638 - 773 123,59 118,23 121 121 6.085 6.085 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Não
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

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

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

" - " - Indicador não calculável.

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

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



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
11000 - Superior Tribunal de Justiça

 2126/01/2022 Por:Emitido em: Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro Página 11 de

Período: JAN-DEZ

Unidade Orçamentária

Órgão: 11000 - Superior Tribunal de Justiça
Unidade Orçamentária: 11101 - Superior Tribunal de Justiça

Programa: 0033 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário

Realizado
(i)

Dotação
Inicial

(a)

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

Dotação
Atual

(b) EFLOA
(b/g)/(e/i)*

EFREP
(c/h)/(e/i)*

Meta L+C
(g)

Empenhado
(d)

Execução
(%)
(e/b)

Reprogramado
(h)

EficáciaLiquidado
(e)

Pago
(f)

Eficiência

ECLOA
(i/g)*

ECREP
(i/h)*

RAP não Proc.

Financeiro Físico

Inscrito
Líquido

Pago
Exercício Realizado

Reprogramado
Financeiro

(c)

Ação
Produto da Ação - Unidade de Medida

Localizador - Data da Apuração
Plano Oçamentario

   - Não
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Não
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - A meta é não cumulativa, portanto foi definida em função da média do período.

0003 - Auxílio-Transporte de Civis Ativos -
Pessoa beneficiada - 14/01/22 199.096 199.096 - 4.498 4.498 4.498 2,26 466 - 7 66,49 387,28 2 9 367 367 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Sim  Resolução STJ/GP n. 5, de 18/03/2020, que suspendeu a prestação presencial de serviços no âmbito do STJ, seguida das Resoluções n. 19, de 27/08/2020, n. 11, de 19/03/2021 e n. 20, de 12/05/2021.
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Não
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Não
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Não
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Meta varia em função do número de usuários ou beneficiários, da remuneração do servidor, das aposentadorias, exonerações e outros.

0005 - Auxílio-Alimentação de Civis Ativos -
Pessoa beneficiada - 14/01/22 32.287.622 32.387.622 - 32.302.584 32.302.584 32.289.520 99,74 2.956 - 2.978 101,01 100,70 101 101 12.211 18.913 --

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

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

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

" - " - Indicador não calculável.

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

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



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
11000 - Superior Tribunal de Justiça

 2126/01/2022 Por:Emitido em: Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro Página 12 de

Período: JAN-DEZ

Unidade Orçamentária

Órgão: 11000 - Superior Tribunal de Justiça
Unidade Orçamentária: 11101 - Superior Tribunal de Justiça

Programa: 0033 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário

Realizado
(i)

Dotação
Inicial

(a)

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

Dotação
Atual

(b) EFLOA
(b/g)/(e/i)*

EFREP
(c/h)/(e/i)*

Meta L+C
(g)

Empenhado
(d)

Execução
(%)
(e/b)

Reprogramado
(h)

EficáciaLiquidado
(e)

Pago
(f)

Eficiência

ECLOA
(i/g)*

ECREP
(i/h)*

RAP não Proc.

Financeiro Físico

Inscrito
Líquido

Pago
Exercício Realizado

Reprogramado
Financeiro

(c)

Ação
Produto da Ação - Unidade de Medida

Localizador - Data da Apuração
Plano Oçamentario

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Não
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Não
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Não
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Meta varia em função do número de usuários ou beneficiários, da remuneração do servidor, das aposentadorias, exonerações e outros.

0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis 766.733 1.066.733 - 672.838 672.838 672.838 63,07 0 - -- -- -- -- -- 4.462 4.462 --

216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos Possui alertas; Não possui pendências;

Agente público beneficiado - unidade 2.350.665 2.350.665 - 2.308.799 1.957.121 1.957.121 83,26 54 - 70 155,70 155,70 129,63 129,63 116.338 123.738 1

5664 - Em Brasília - DF - 14/01/22 2.350.665 2.350.665 - 2.308.799 1.957.121 1.957.121 83,26 54 - 70 155,70 155,70 129,63 129,63 116.338 123.738 1

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Sim  Emendas regimentais n. 21/2016 e 37/2020 aumentaram o número de magistrados que podem ser convocados para auxiliar os trabalhos dos Gabinetes dos Ministros e da Presidência do Tribunal.
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Sim

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

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

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

" - " - Indicador não calculável.

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

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



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
11000 - Superior Tribunal de Justiça

 2126/01/2022 Por:Emitido em: Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro Página 13 de

Período: JAN-DEZ

Unidade Orçamentária

Órgão: 11000 - Superior Tribunal de Justiça
Unidade Orçamentária: 11101 - Superior Tribunal de Justiça

Programa: 0033 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário

Realizado
(i)

Dotação
Inicial

(a)

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

Dotação
Atual

(b) EFLOA
(b/g)/(e/i)*

EFREP
(c/h)/(e/i)*

Meta L+C
(g)

Empenhado
(d)

Execução
(%)
(e/b)

Reprogramado
(h)

EficáciaLiquidado
(e)

Pago
(f)

Eficiência

ECLOA
(i/g)*

ECREP
(i/h)*

RAP não Proc.

Financeiro Físico

Inscrito
Líquido

Pago
Exercício Realizado

Reprogramado
Financeiro

(c)

Ação
Produto da Ação - Unidade de Medida

Localizador - Data da Apuração
Plano Oçamentario

Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Mudanças na estrutura organizacional.
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Sim
Quais fatores de gestão de processos e recursos mais influenciaram o alcance da meta no período?
   - (1) Influências externas: mercado, demanda, salários, características dos usuários ou beneficiários.
   - (2) Processo de produção, processo decisório ou documentação.
   - (3) Outros - descrever (até 200 caracteres).  A alta demanda de processos judiciais motivou a alteração regimental. Além disso, o quadro de servidores nomeados que recebem auxílio-moradia foi modificado.
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Sim
Numa escala de 1 a 5, quanto a ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta?
   - 5
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Erro na projeção ou na reprogramação da meta física; meta superestimada ou subestimada.
   - Meta varia em função do número de usuários ou beneficiários, da remuneração do servidor, das aposentadorias, exonerações e outros.
Análise Adicional
A meta foi superada em razão da edição das Emendas regimentais n. 21/2016 e 37/2020, que aumentaram o número de magistrados que podem ser convocados para auxiliar os trabalhos dos Gabinetes dos Ministros e da Presidência do Tribunal, para atender à alta demanda de processos judiciais que entram no Tribunal e ajudar a analisar o
elevado estoque de processos não julgados.
Além disso, ocorreu um aumento no total de servidores beneficiários de auxílio moradia em virtude da alteração no quadro de nomeados que receberam tal benefício ao longo do período (exoneração seguida de nomeação de outro beneficiário).

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

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

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

" - " - Indicador não calculável.

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

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



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
11000 - Superior Tribunal de Justiça

 2126/01/2022 Por:Emitido em: Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro Página 14 de

Período: JAN-DEZ

Unidade Orçamentária

Órgão: 11000 - Superior Tribunal de Justiça
Unidade Orçamentária: 11101 - Superior Tribunal de Justiça

Programa: 0033 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário

Realizado
(i)

Dotação
Inicial

(a)

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

Dotação
Atual

(b) EFLOA
(b/g)/(e/i)*

EFREP
(c/h)/(e/i)*

Meta L+C
(g)

Empenhado
(d)

Execução
(%)
(e/b)

Reprogramado
(h)

EficáciaLiquidado
(e)

Pago
(f)

Eficiência

ECLOA
(i/g)*

ECREP
(i/h)*

RAP não Proc.

Financeiro Físico

Inscrito
Líquido

Pago
Exercício Realizado

Reprogramado
Financeiro

(c)

Ação
Produto da Ação - Unidade de Medida

Localizador - Data da Apuração
Plano Oçamentario

AMMM - Ajuda de custo para moradia a
magistrados e membros do Ministério Público
- ativos - Agente público beneficiado -
14/01/22

1.050.665 949.665 - 907.799 792.799 792.799 83,48 20 - 33 197,65 218,67 165 165 37.995 37.995 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Sim  Emendas regimentais 21/2016 e 37/2020 que aumentaram o número de magistrados que podem ser convocados para auxiliar os trabalhos dos Gabinetes dos Ministros e da Presidência do Tribunal.
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Sim
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Mudanças na estrutura organizacional.
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Sim
Quais fatores de gestão de processos e recursos mais influenciaram o alcance da meta no período?
   - (1) Influências externas: mercado, demanda, salários, características dos usuários ou beneficiários.
   - (2) Processo de produção, processo decisório ou documentação.
   - (3) Outros - descrever (até 200 caracteres).  A quantidade de novos processos judiciais, bem como o elevado estoque de processos não julgados, motivaram alteração regimental para aumentar o número de magistrados que podem ser convocados.
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Sim
Numa escala de 1 a 5, quanto a ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta?

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

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

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

" - " - Indicador não calculável.

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

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



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
11000 - Superior Tribunal de Justiça

 2126/01/2022 Por:Emitido em: Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro Página 15 de

Período: JAN-DEZ

Unidade Orçamentária

Órgão: 11000 - Superior Tribunal de Justiça
Unidade Orçamentária: 11101 - Superior Tribunal de Justiça

Programa: 0033 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário

Realizado
(i)

Dotação
Inicial

(a)

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

Dotação
Atual

(b) EFLOA
(b/g)/(e/i)*

EFREP
(c/h)/(e/i)*

Meta L+C
(g)

Empenhado
(d)

Execução
(%)
(e/b)

Reprogramado
(h)

EficáciaLiquidado
(e)

Pago
(f)

Eficiência

ECLOA
(i/g)*

ECREP
(i/h)*

RAP não Proc.

Financeiro Físico

Inscrito
Líquido

Pago
Exercício Realizado

Reprogramado
Financeiro

(c)

Ação
Produto da Ação - Unidade de Medida

Localizador - Data da Apuração
Plano Oçamentario

   - 5
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Erro na projeção ou na reprogramação da meta física; meta superestimada ou subestimada.
   - Meta varia em função do número de usuários ou beneficiários, da remuneração do servidor, das aposentadorias, exonerações e outros.

AMOA - Auxílio-moradia para outros agentes
públicos - ativos - Agente público beneficiado
- 14/01/22

1.300.000 1.401.000 - 1.401.000 1.164.322 1.164.322 83,11 34 - 37 130,94 121,50 109 109 78.343 85.743 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Sim
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Mudanças na estrutura organizacional.
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Sim
Quais fatores de gestão de processos e recursos mais influenciaram o alcance da meta no período?
   - (1) Influências externas: mercado, demanda, salários, características dos usuários ou beneficiários.
   - (2) Outros - descrever (até 200 caracteres).  Ocorreu aumento total de beneficiários em 2021 em virtude da alteração no quadro de nomeados que recebem auxílio-moradia ao longo do período (exoneração seguida de nomeação de outro beneficiário).
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

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

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

" - " - Indicador não calculável.

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

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



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
11000 - Superior Tribunal de Justiça

 2126/01/2022 Por:Emitido em: Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro Página 16 de

Período: JAN-DEZ

Unidade Orçamentária

Órgão: 11000 - Superior Tribunal de Justiça
Unidade Orçamentária: 11101 - Superior Tribunal de Justiça

Programa: 0033 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário

Realizado
(i)

Dotação
Inicial

(a)

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

Dotação
Atual

(b) EFLOA
(b/g)/(e/i)*

EFREP
(c/h)/(e/i)*

Meta L+C
(g)

Empenhado
(d)

Execução
(%)
(e/b)

Reprogramado
(h)

EficáciaLiquidado
(e)

Pago
(f)

Eficiência

ECLOA
(i/g)*

ECREP
(i/h)*

RAP não Proc.

Financeiro Físico

Inscrito
Líquido

Pago
Exercício Realizado

Reprogramado
Financeiro

(c)

Ação
Produto da Ação - Unidade de Medida

Localizador - Data da Apuração
Plano Oçamentario

   - Sim
Numa escala de 1 a 5, quanto a ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta?
   - 5
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Meta varia em função do número de usuários ou beneficiários, da remuneração do servidor, das aposentadorias, exonerações e outros.

4236 - Apreciação e Julgamento de Causas Possui alertas; Não possui pendências;

Processo julgado - unidade 314.210.326 266.559.570 - 209.836.331 194.914.201 193.699.209 73,12 644.131 - 620.202 131,68 159,55 96,29 98,97 11.339.612 11.823.053 1

5664 - Em Brasília - DF - 17/01/22 314.210.326 266.559.570 - 209.836.331 194.914.201 193.699.209 73,12 644.131 - 620.202 131,68 159,55 96,29 98,97 11.339.612 11.823.053 1

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Sim
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Medidas de gestão de riscos e garantia da continuidade dos serviços essenciais.
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Sim
Quais fatores de gestão de processos e recursos mais influenciaram o alcance da meta no período?
   - (2) Coordenação, acompanhamento e controle da execução.

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

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

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

" - " - Indicador não calculável.

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

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



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
11000 - Superior Tribunal de Justiça

 2126/01/2022 Por:Emitido em: Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro Página 17 de

Período: JAN-DEZ

Unidade Orçamentária

Órgão: 11000 - Superior Tribunal de Justiça
Unidade Orçamentária: 11101 - Superior Tribunal de Justiça

Programa: 0033 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário

Realizado
(i)

Dotação
Inicial

(a)

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

Dotação
Atual

(b) EFLOA
(b/g)/(e/i)*

EFREP
(c/h)/(e/i)*

Meta L+C
(g)

Empenhado
(d)

Execução
(%)
(e/b)

Reprogramado
(h)

EficáciaLiquidado
(e)

Pago
(f)

Eficiência

ECLOA
(i/g)*

ECREP
(i/h)*

RAP não Proc.

Financeiro Físico

Inscrito
Líquido

Pago
Exercício Realizado

Reprogramado
Financeiro

(c)

Ação
Produto da Ação - Unidade de Medida

Localizador - Data da Apuração
Plano Oçamentario

   - (3) Ocorrências imprevistas com potencial de afetar a gestão do órgão.
   - (1) Outros - descrever (até 200 caracteres).  A pandemia de COVID-19 impactou o trabalho da SCO e CEFOR, houve um aumento de processos judiciais recebidos, as contratações de TIC variam em razão das alterações e novidades do cenário tecnológico.
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Sim
Numa escala de 1 a 5, quanto a ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta?
   - 4
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Erro na projeção ou na reprogramação da meta física; meta superestimada ou subestimada.
   - Apuração da meta contabilizou os resultados obtidos por meio de ações em parceria com atores externos.
Análise Adicional
Quanto ao PO 0001, foram julgados 560.405 processos, incluindo os recursos internos, o que representa 97,2% da meta estabelecida.
Em relação ao PO 0002, foram emitidos 5.965 certificados a servidores, superando a meta em aproximadamente 20% em razão da quantidade de ações de capacitação ofertadas: foram 188 ações distintas, totalizando 276 turmas de ações de educação corporativa, em diversos temas.
Quanto ao PO 0006, foram geridos 70 sistemas, o que corresponde a 79,54% da meta. Isso decorre da própria dinâmica das contratações de TIC, para as quais há alterações e novidades nos cenários tecnológicos. Houve reestudo de soluções e de necessidades, com a adoção de procedimentos internos ou de software livres e/ou já contratados,
bem como a continuidade de estudos para contratação no exercício seguinte, considerando a complexidade e agrupando demandas semelhantes das diversas unidades do Tribunal. Outro ponto a se destacar é a insuficiência de servidores, o que compromete o operacional da STI.
Por fim, o PO 0007 apresentou 53.762 conteúdos divulgados, 119,4% da meta. Alteração em normativos demandou o desenvolvimento de dois hotsites: Balcão Virtual e Portal da Transparência e Prestação de Contas. Além disso, a pandemia de COVID-19 gerou uma demanda maior de serviços para a SCO, com aumento no número de notícias
publicadas no site do Tribunal, produção de conteúdos internos, a mídia indoor, atendimentos à imprensa, mídias sociais, entre outros.

0001 - Julgamento de Processos - Processo
julgado - 17/01/22 203.921.233 178.270.477 - 154.547.409 145.755.864 144.769.355 81,76 576.539 - 560.405 118,88 135,99 97 97 5.005.507 5.172.753 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Não
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

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

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

" - " - Indicador não calculável.

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

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



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
11000 - Superior Tribunal de Justiça

 2126/01/2022 Por:Emitido em: Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro Página 18 de

Período: JAN-DEZ

Unidade Orçamentária

Órgão: 11000 - Superior Tribunal de Justiça
Unidade Orçamentária: 11101 - Superior Tribunal de Justiça

Programa: 0033 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário

Realizado
(i)

Dotação
Inicial

(a)

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

Dotação
Atual

(b) EFLOA
(b/g)/(e/i)*

EFREP
(c/h)/(e/i)*

Meta L+C
(g)

Empenhado
(d)

Execução
(%)
(e/b)

Reprogramado
(h)

EficáciaLiquidado
(e)

Pago
(f)

Eficiência

ECLOA
(i/g)*

ECREP
(i/h)*

RAP não Proc.

Financeiro Físico

Inscrito
Líquido

Pago
Exercício Realizado

Reprogramado
Financeiro

(c)

Ação
Produto da Ação - Unidade de Medida

Localizador - Data da Apuração
Plano Oçamentario

O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Não
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Não
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Não há considerações a fazer sobre o tema.

0002 - Capacitação de Servidores - Servidor
capacitado - 14/01/22 5.390.000 5.390.000 - 3.376.171 3.234.505 3.234.505 60,01 7.500 - 5.965 132,53 198,80 80 119 109.335 109.335 --

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

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

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

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

" - " - Indicador não calculável.

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

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



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
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Período: JAN-DEZ

Unidade Orçamentária

Órgão: 11000 - Superior Tribunal de Justiça
Unidade Orçamentária: 11101 - Superior Tribunal de Justiça

Programa: 0033 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário

Realizado
(i)

Dotação
Inicial

(a)

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

Dotação
Atual

(b) EFLOA
(b/g)/(e/i)*

EFREP
(c/h)/(e/i)*

Meta L+C
(g)

Empenhado
(d)

Execução
(%)
(e/b)

Reprogramado
(h)

EficáciaLiquidado
(e)

Pago
(f)

Eficiência

ECLOA
(i/g)*

ECREP
(i/h)*

RAP não Proc.

Financeiro Físico

Inscrito
Líquido

Pago
Exercício Realizado

Reprogramado
Financeiro

(c)

Ação
Produto da Ação - Unidade de Medida

Localizador - Data da Apuração
Plano Oçamentario

Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Erro na projeção ou na reprogramação da meta física; meta superestimada ou subestimada.

0006 - Gestão do Sistema Integrado de
Informação - Sistema gerido - 17/01/22 85.240.808 63.240.808 - 40.661.603 35.320.505 35.261.863 55,85 92 - 70 136,23 191,97 76 80 6.212.181 6.255.481 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Sim
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Análise e elaboração de projetos.
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Sim
Quais fatores de gestão de processos e recursos mais influenciaram o alcance da meta no período?
   - (3) Sistemas de informação ou infraestrutura tecnológica.
   - (1) Processo de produção, processo decisório ou documentação.
   - (2) Situação da execução: avançada, conforme o planejado, concluída, paralisada, suspensa, descontinuada.
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Sim
Numa escala de 1 a 5, quanto a ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta?

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

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

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

" - " - Indicador não calculável.

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

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



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
11000 - Superior Tribunal de Justiça
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Período: JAN-DEZ

Unidade Orçamentária

Órgão: 11000 - Superior Tribunal de Justiça
Unidade Orçamentária: 11101 - Superior Tribunal de Justiça

Programa: 0033 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário

Realizado
(i)

Dotação
Inicial

(a)

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

Dotação
Atual

(b) EFLOA
(b/g)/(e/i)*

EFREP
(c/h)/(e/i)*

Meta L+C
(g)

Empenhado
(d)

Execução
(%)
(e/b)

Reprogramado
(h)

EficáciaLiquidado
(e)

Pago
(f)

Eficiência

ECLOA
(i/g)*

ECREP
(i/h)*

RAP não Proc.

Financeiro Físico

Inscrito
Líquido

Pago
Exercício Realizado

Reprogramado
Financeiro

(c)

Ação
Produto da Ação - Unidade de Medida

Localizador - Data da Apuração
Plano Oçamentario

   - 4
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Não há considerações a fazer sobre o tema.

0007 - Comunicação Institucional - Conteúdo
divulgado - 14/01/22 19.658.285 19.658.285 - 11.251.148 10.603.327 10.433.486 53,94 60.000 - 53.762 166,12 221,50 90 119 12.589 285.483 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Sim  Precisamos desenvolver dois hotsites em razão de determinações legais: Balcão Virtual (Resolução CNJ 372/2021) e Portal da Transparência e Prestação de Contas (IN 84/2020 TCU).
Mudanças no planejamento do órgão impactaram o alcance da meta física?
   - Sim
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Medidas de gestão de riscos e garantia da continuidade dos serviços essenciais.
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Sim
Qual fator orçamentário mais influenciou o alcance da meta no período?
   - Dotação projetada no PLOA ou aprovada na LOA.
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Sim
Quais fatores contratuais mais influenciaram o alcance da meta no período?
   - (1) Agilização do processo de aquisição, antecipação de demandas ou dos procedimentos para novos editais.
   - (2) Alterações no cronograma, nos custos ou nos preços, aditivo ou renovação contratual, reequilíbrio econômico, reajuste nos valores, variação cambial.
   - (3) Outros - descrever (até 200 caracteres).  A pandemia da Covid-19 gerou uma demanda maior de serviços para a SCO e isso teve impacto positivo nas metas da secretaria.
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Sim

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

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

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

" - " - Indicador não calculável.

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

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.
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Período: JAN-DEZ

Unidade Orçamentária

Órgão: 11000 - Superior Tribunal de Justiça
Unidade Orçamentária: 11101 - Superior Tribunal de Justiça

Programa: 0033 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário

Realizado
(i)

Dotação
Inicial

(a)

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

Dotação
Atual

(b) EFLOA
(b/g)/(e/i)*

EFREP
(c/h)/(e/i)*

Meta L+C
(g)

Empenhado
(d)

Execução
(%)
(e/b)

Reprogramado
(h)

EficáciaLiquidado
(e)

Pago
(f)

Eficiência

ECLOA
(i/g)*

ECREP
(i/h)*

RAP não Proc.

Financeiro Físico

Inscrito
Líquido

Pago
Exercício Realizado

Reprogramado
Financeiro

(c)

Ação
Produto da Ação - Unidade de Medida

Localizador - Data da Apuração
Plano Oçamentario

Quais fatores de gestão de processos e recursos mais influenciaram o alcance da meta no período?
   - (1) Coordenação, acompanhamento e controle da execução.
   - (2) Ocorrências imprevistas com potencial de afetar a gestão do órgão.
   - (3) Outros - descrever (até 200 caracteres).  Os pontos destacados têm relação direta com a pandemia do novo coronavírus, que impactou sobremaneira o trabalho da SCO. Destaca-se que o trabalho remoto foi implementado em toda a SCO.
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Sim
Numa escala de 1 a 5, quanto a ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta?
   - 4
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Apuração da meta contabilizou os resultados obtidos por meio de ações em parceria com atores externos.

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

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

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

" - " - Indicador não calculável.

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

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


