
Exercício: 2020
Perfil: Órgão Setorial
Período: JAN-DEZ
Momento: Formalização Acompanhamento Orçamentário
Órgão: 11000 - Superior Tribunal de Justiça
Incluir Análise: Sim
Incluir PO: Sim

Antes de imprimir este relatório, verifique se é realmente
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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

 2005/02/2021 Por:Emitido em: Paula Ramalho Nóbrega Sant'Ana Página 1 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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 8.100.000 8.100.000 0 0 0 0 0,00 30 0 0 -- -- 0,00 -- 0 0 0

5664 - Em Brasília - DF - 27/01/21 8.100.000 8.100.000 0 0 0 0 0,00 30 0 0 -- -- 0,00 -- 0 0 0

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
O alcance da meta física foi impactado por alterações na estrutura do órgão?
   - Sim  Mudança de gestão. A nova gestão determinou a descontinuidade do Projeto
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Mudança na gestão 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?
   - Não
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Não
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Descontinuidade do Projeto
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

 2005/02/2021 Por:Emitido em: Paula Ramalho Nóbrega Sant'Ana Página 2 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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 8.100.000 8.100.000 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 0,00 1 0 0 -- -- 0,00 -- 0 0 0

5664 - Em Brasília - DF - 15/01/21 500.000 500.000 0 0 0 0 0,00 1 0 0 -- -- 0,00 -- 0 0 0

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
O alcance da meta física foi impactado por alterações na estrutura do órgão?
   - Sim  Mudança de gestão e, consequentemente, de atividades na Escola, bem como a pandemia dificultaram a conclusão dos projetos executivos.
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Planos estratégicos, planejamento setorial ou definição de prioridades.
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Não
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Não
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Ausência de relação direta entre a execução física e a financeira.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Falta de priorização da meta, em virtude da pandemia.

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

 2005/02/2021 Por:Emitido em: Paula Ramalho Nóbrega Sant'Ana Página 3 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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

Análise Adicional
Não houve realizações no ano de 2020 em virtude da pandemia.

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 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0,00 40 0 0 -- -- 0,00 -- 0 0 0

5664 - Em Brasília - DF - 27/01/21 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0,00 40 0 0 -- -- 0,00 -- 0 0 0

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
O alcance da meta física foi impactado por alterações na estrutura do órgão?
   - Não
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Medidas relacionadas à pandemia de COVID 19
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Não
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Não
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

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

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

" - " - Indicador não calculável.

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

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



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
11000 - Superior Tribunal de Justiça

 2005/02/2021 Por:Emitido em: Paula Ramalho Nóbrega Sant'Ana Página 4 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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

   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Medidas relacionadas à pandemia de COVID 19
Análise Adicional

0000 - Construção do Edifício-Sede da
ECORP 3.600.000 3.600.000 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 59.150.538 67.684.177 0 67.627.571 57.390.430 57.390.430 84,79 0 0 -- -- -- -- 0 0

5664 - Em Brasília - DF 59.150.538 67.684.177 0 67.627.571 57.390.430 57.390.430 84,79 0 0 -- -- -- -- 0 0
0001 - Assistência Médica e Odontológica de
Civis - Complementação da União - Pessoa
beneficiada - 15/01/21

58.757.275 67.561.059 0 67.504.454 57.269.312 57.269.312 84,77 11.092 11.092 10.499 111,66 0,00 95 95 0 0 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Sim  Alterações no modelo da cobrança de contribuição mensal estabelecidas nos normativos do Pró-Ser podem ter influenciado sobre a decisão em relação ao acesso ou à permanência servidores e dependentes.
O alcance da meta física foi impactado por alterações na estrutura do órgão?
   - Não
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Medidas de racionalização ou redução de gastos e de custos.
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Sim
Qual fator orçamentário mais influenciou o alcance da meta no período?
   - Dotação projetada no PLOA ou aprovada na LOA.
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?

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

 2005/02/2021 Por:Emitido em: Paula Ramalho Nóbrega Sant'Ana Página 5 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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?
   - 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.

0002 - Exames Periódicos - Civis - Servidor
beneficiado - 15/01/21 393.263 123.118 0 123.117 121.117 121.117 98,37 229 695 452 200,64 0,00 197 65 0 0 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Sim  Medidas adotadas pelo STJ para prevenção ao contágio pelo coronavirus; - Suspensão de todosos agendamentos e os prazos relativos ao Exame Periódico de Saúde (EPS), a partir de março/2020.
O alcance da meta física foi impactado por alterações na estrutura do órgão?
   - Não
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Pandemia da Covid-19
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Não
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - 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

 2005/02/2021 Por:Emitido em: Paula Ramalho Nóbrega Sant'Ana Página 6 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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?
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Atipicidade e imprevisibilidade da situação atual

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

Magistrado capacitado - unidade 8.687.052 8.687.052 0 5.017.260 3.001.147 3.001.147 34,55 2.140 2.140 3.498 473,14 0,00 163,46 163,46 0 0 0

5664 - Em Brasília - DF - 26/01/21 8.687.052 8.687.052 0 5.017.260 3.001.147 3.001.147 34,55 2.140 2.140 3.498 473,14 0,00 163,46 163,46 0 0 0

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
O alcance da meta física foi impactado por alterações na estrutura do órgão?
   - Não
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Pandemia
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Não
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Não
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Ausência de relação direta entre a execução física e a financeira.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Reprogramação da forma de trabalhar por conta da pandemia

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

 2005/02/2021 Por:Emitido em: Paula Ramalho Nóbrega Sant'Ana Página 7 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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

Análise Adicional
Foram realizadas as seguintes ações educativas: 7 Módulos Nacionais para Formação Inicial; 24 para Formação Continuada; 9 cursos de Formação de Formadores; construção de conteúdo de 24 cursos EaD; instituição do Centro de Apoio à Magistratura Brasileira – Covid-19 (banco de dados com artigos, sentenças, decisões, notas técnicas,
manuais, entre outros; aos fóruns de discussão abertos as magistrados, divididos por temas, com o objetivo de discutir, de forma colaborativa, novas ações judiciais propostas ou dúvidas surgidas durante a jurisdição; cursos elaborados com foco na judicialização durante a pandemia do Covid-19; e ambiente com ações e notas técnicas dos Centros
de Inteligência Judiciários voltados à gestão judicial da pandemia); 36 webinários com 3.600 participantes, em especial, magistrados estaduais e federais.
Na Coordenação/orientação das Escolas, foram publicadas: 4 resoluções inéditas flexibilizando as ações das escolas em tempo de pandemia; 316 portarias de cursos credenciados para promoção e/ou vitaliciamento na carreira da magistratura; publicadas 102 portarias de compartilhamento dos cursos em educação a distância construídos e
realizados pela Enfam; e emitidos 58 relatórios de fiscalização.
Foi instituído o Mestrado Profissional em Direito da Enfam, no qual todas as atividades estão orientadas para o desenvolvimento de estudos e pesquisa. Foram realizadas 7 disciplinas, sendo duas obrigatórias e 5 optativas, cada disciplina teve 15 alunos-magistrados, nas dis

0001 - Formação de magistrados - Magistrado
capacitado - 19/01/21 7.661.119 5.928.657 0 3.459.199 2.790.909 2.790.909 47,07 2.000 2.000 2.978 316,30 0,00 149 149 0 0 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
O alcance da meta física foi impactado por alterações na estrutura do órgão?
   - Não
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Pandemia
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Não
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Não
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

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

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

" - " - Indicador não calculável.

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

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



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
11000 - Superior Tribunal de Justiça

 2005/02/2021 Por:Emitido em: Paula Ramalho Nóbrega Sant'Ana Página 8 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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

   - Ausência de relação direta entre a execução física e a financeira.

0002 - Regulação e supervisão de cursos e
escolas ou instituições - Ato regulatório
publicado - 15/01/21

621.500 621.500 0 71.555 71.555 71.555 11,51 300 300 480 1.389,70 0,00 160 160 0 0 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
O alcance da meta física foi impactado por alterações na estrutura do órgão?
   - Não
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Pandemia
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Não
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Não
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Ausência de relação direta entre a execução física e a financeira.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Reprogramação da forma de trabalhar

0003 - Apoio a estudos e pesquisas - Estudo
apoiado - 19/01/21 404.433 2.136.895 0 1.486.507 138.683 138.683 6,49 30 30 40 2.054,46 0,00 133 133 0 0 --

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

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

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

" - " - Indicador não calculável.

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

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



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
11000 - Superior Tribunal de Justiça

 2005/02/2021 Por:Emitido em: Paula Ramalho Nóbrega Sant'Ana Página 9 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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
O alcance da meta física foi impactado por alterações na estrutura do órgão?
   - Não
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Pandemia
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Não
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Não
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Ausência de relação direta entre a execução física e a financeira.

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

Ação não possui produto 38.106.731 39.209.452 0 38.074.708 38.012.720 38.012.720 96,95 0 0 -- -- -- -- 0 0

5664 - Em Brasília - DF 38.106.731 39.209.452 0 38.074.708 38.012.720 38.012.720 96,95 0 0 -- -- -- -- 0 0
0001 - Assistência Pré-Escolar aos
Dependentes de Servidores Civis e de
Empregados - Pessoa beneficiada - 15/01/21

5.513.675 5.808.115 0 5.657.797 5.651.712 5.651.712 97,31 649 649 615 97,38 0,00 95 95 0 0 --

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

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

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

" - " - Indicador não calculável.

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

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



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
11000 - Superior Tribunal de Justiça

 2005/02/2021 Por:Emitido em: Paula Ramalho Nóbrega Sant'Ana Página 10 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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
O alcance da meta física foi impactado por alterações na estrutura do órgão?
   - Não
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Planos estratégicos, planejamento setorial ou definição de prioridades.
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Não
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Não
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - 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.

0003 - Auxílio-Transporte de Civis - Pessoa
beneficiada - 15/01/21 199.096 202.507 0 38.671 37.673 37.673 18,60 428 428 316 396,87 0,00 74 74 0 0 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
O alcance da meta física foi impactado por alterações na estrutura do órgão?
   - Não

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

 2005/02/2021 Por:Emitido em: Paula Ramalho Nóbrega Sant'Ana Página 11 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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

0005 - Auxílio-Alimentação de Civis - Pessoa
beneficiada - 15/01/21 31.984.123 32.531.972 0 31.785.170 31.734.728 31.734.728 97,55 2.979 2.979 2.967 102,10 0,00 100 100 0 0 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
O alcance da meta física foi impactado por alterações na estrutura do órgão?
   - Não
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Planos estratégicos, planejamento setorial ou definição de prioridades.
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não

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

 2005/02/2021 Por:Emitido em: Paula Ramalho Nóbrega Sant'Ana Página 12 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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?
   - 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 409.837 666.858 593.069 588.607 588.607 88,27 0 -- -- -- -- -- 0 0 --

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

Agente público beneficiado - unidade 3.509.880 3.570.000 0 2.014.000 1.822.066 1.822.066 51,04 81 81 72 174,16 0,00 88,89 88,89 0 0 0

5664 - Em Brasília - DF - 13/01/21 3.509.880 3.570.000 0 2.014.000 1.822.066 1.822.066 51,04 81 81 72 174,16 0,00 88,89 88,89 0 0 0

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
O alcance da meta física foi impactado por alterações na estrutura do órgão?
   - Não
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  nenhum
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Não

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

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

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

" - " - Indicador não calculável.

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

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



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
11000 - Superior Tribunal de Justiça

 2005/02/2021 Por:Emitido em: Paula Ramalho Nóbrega Sant'Ana Página 13 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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

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) Realização de ações em parceria com atores externos.
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Não
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Meta varia em função do número de usuários ou beneficiários, da remuneração do servidor, das aposentadorias, exonerações e outros.
   - Apuração da meta contabilizou os resultados realizados às expensas do servidor ou atividades executadas por servidores do quadro, sem custo adicional.
Análise Adicional
AMMM - Em que pese a mudança normativa que alterou o número máximo de magistrados a serem convocados, ficamos muito próximos da meta estipulada, fruto da comparação dos quantitativos de magistrados dos anos anteriores como referência para a proposta. O aumentado número de processos judiciais que chegam ao STJ é uma das
causas que, indiretamente, afetam, na mesma proporção, o número de beneficiários de auxílio-moradia, o que não ocorreu em anos anteriores. Todavia, o poder discricionário para a convocação ou não de magistrados é um fator determinante para o cumprimento ou não para o alcance da meta.
AMOA- O resultado se mantém relativamente constante sem grandes alterações. A dependência de nomeações de servidores para os cargos que fazem jus ao benefício influencia diretamente o quantitativo estimado para o alcance da meta.

AMMM - Ajuda de custo para moradia a
magistrados e membros do Ministério Público
- ativos - Agente público beneficiado -
11/01/21

1.601.562 1.628.994 0 714.000 654.241 654.241 40,16 31 31 30 240,96 0,00 97 97 0 0 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
O alcance da meta física foi impactado por alterações na estrutura do órgão?
   - Não
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

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

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

" - " - Indicador não calculável.

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

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



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
11000 - Superior Tribunal de Justiça

 2005/02/2021 Por:Emitido em: Paula Ramalho Nóbrega Sant'Ana Página 14 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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

   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  nenhum
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) Realização de ações em parceria com atores externos.
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Não
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - 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
- 12/01/21

1.908.318 1.941.006 0 1.300.000 1.167.825 1.167.825 60,17 50 50 42 139,61 0,00 84 84 0 0 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
O alcance da meta física foi impactado por alterações na estrutura do órgão?
   - Não
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Nenhum.

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

 2005/02/2021 Por:Emitido em: Paula Ramalho Nóbrega Sant'Ana Página 15 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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 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.
   - Apuração da meta contabilizou os resultados realizados às expensas do servidor ou atividades executadas por servidores do quadro, sem custo adicional.

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

Processo julgado - unidade 267.008.880 261.516.687 0 212.936.151 196.819.468 195.281.471 75,26 611.529 608.829 569.993 123,85 0,00 93,21 93,62 0 0 0

5664 - Em Brasília - DF - 27/01/21 267.008.880 261.516.687 0 212.936.151 196.819.468 195.281.471 75,26 611.529 608.829 569.993 123,85 0,00 93,21 93,62 0 0 0

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Sim  Trabalho remoto em decorrência da pandemia. Resolução STJ/GP nº 19 de 27/08/2020.
O alcance da meta física foi impactado por alterações na estrutura do órgão?
   - Não
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Medidas de contenção do COVID 19. Resolução STJ/GP nº 19 de 27/08/2020.
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

 2005/02/2021 Por:Emitido em: Paula Ramalho Nóbrega Sant'Ana Página 16 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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?
   - Sim
Quais fatores de gestão de processos e recursos mais influenciaram o alcance da meta no período?
   - (1) Coordenação, acompanhamento e controle da execução.
   - (2) Influências externas: mercado, demanda, salários, características dos usuários ou beneficiários.
   - (3) Realização de ações em parceria com atores externos.
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Não
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Apuração da meta contabilizou a execução com recursos de RAP.
   - Apuração da meta contabilizou os resultados obtidos por meio de ações em parceria com atores externos.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Adaptação ao trabalho remoto em decorrência da pandemia e ataque hacker aos sistemas de tecnologia da informação do órgão
Análise Adicional
Em 2020, foram julgados 503.699 processos, incluindo os recursos internos de Agravos Regimentais, Agravos Internos e Embargos de Declaração. Isso representa 93% da meta prevista de 482.883 processos. Tal resultado se deve, principalmente, à adaptação ao trabalho remoto em decorrência da pandemia e ataque hacker aos sistemas de
tecnologia da informação do órgão.
Apesar de inferior a períodos anteriores, o alcance de 5.071 servidores capacitados (113% do reprogramado), com a oferta de 249 turmas e 6.285 vagas em cursos em um ano com a implementação do trabalho remoto e a proibição de realização de ações de capacitação presencial, o resultado denota que o STJ foi capaz de trabalhar mais
extensivamente com metodologias de ensino a distância, bem como, oferecer aperfeiçoamento ao seu corpo funcional.
Com relação à meta de sistemas geridos, foram realizadas 69% das contratações planejadas. O resultado decorre da dinâmica das contratações de TIC, para as quais há alterações e novidades nos cenários tecnológicos. As contratações não-executadas decorrem de: falta de demanda específica; reestudo de soluções e de necessidade com a
adoção de procedimentos internos ou utilização de software livre e /ou já contratado; continuidade de estudos para execução em 2021.
Mesmo diante das crises geradas pela pandemia e pelo ataque hacker à rede do tribunal, a meta de Conteúdo Divulgado apresentou resultados importantes (102% da meta) : aumento de produção de notícias internas e externas em 11%;

0001 - Julgamento de Processos - Processo
julgado - 20/01/21 183.689.231 175.039.473 0 146.504.120 139.018.060 137.981.977 79,42 544.235 544.235 503.699 116,53 0,00 93 93 0 0 --

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

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

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

" - " - Indicador não calculável.

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

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



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
11000 - Superior Tribunal de Justiça

 2005/02/2021 Por:Emitido em: Paula Ramalho Nóbrega Sant'Ana Página 17 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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?
   - Sim  Trabalho remoto em decorrência da pandemia. Resolução STJ/GP nº 19 de 27/08/2020.
O alcance da meta física foi impactado por alterações na estrutura do órgão?
   - Não
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Resolução STJ/GP nº 19 de 27/08/2020.
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Não
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Não
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Adaptação ao trabalho remoto em decorrência da pandemia e ataque hacker aos sistemas de tecnologia da informação do órgão

0002 - Capacitação de Servidores - Servidor
capacitado - 11/01/21 4.900.000 4.905.000 0 2.444.873 2.065.731 2.065.731 42,11 7.200 4.500 5.071 167,23 0,00 70 113 0 0 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
O alcance da meta física foi impactado por alterações na estrutura do órgão?
   - Não

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

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

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

" - " - Indicador não calculável.

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

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



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
11000 - Superior Tribunal de Justiça

 2005/02/2021 Por:Emitido em: Paula Ramalho Nóbrega Sant'Ana Página 18 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Medidas contenção da disseminação da COVID-19
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Sim
Quais fatores de gestão de processos e recursos mais influenciaram o alcance da meta no período?
   - (1) Coordenação, acompanhamento e controle da execução.
   - (3) Ocorrências imprevisíveis, decisões judiciais ou questões trabalhistas.
   - (2) Influências externas: mercado, demanda, salários, características dos usuários ou beneficiários.
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Não
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Apuração da meta contabilizou a execução com recursos de RAP.
   - Apuração da meta contabilizou os resultados obtidos por meio de ações em parceria com atores externos.

0006 - Gestão do Sistema Integrado de
Informação - Sistema gerido - 15/01/21 67.128.658 67.128.658 0 50.460.505 42.785.176 42.681.965 63,74 94 94 65 108,49 0,00 69 69 0 0 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Não
O alcance da meta física foi impactado por alterações na estrutura do órgão?
   - Não

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

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

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

" - " - Indicador não calculável.

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

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



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
11000 - Superior Tribunal de Justiça

 2005/02/2021 Por:Emitido em: Paula Ramalho Nóbrega Sant'Ana Página 19 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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.
   - 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?
   - (2) Coordenação, acompanhamento e controle da execução.
   - (3) Influências externas: mercado, demanda, salários, características dos usuários ou beneficiários.
   - (1) Realização de ações em parceria com atores externos.
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Não
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Apuração da meta contabilizou os resultados obtidos por meio de ações em parceria com atores externos.
   - Projeto recente, sem tempo hábil para a primeira medição.
   - Outros - descrever (até 200 caracteres).  Não surgiu a demanda específica, em concreto

0007 - Comunicação Institucional - Conteúdo
divulgado - 13/01/21 11.290.991 14.443.556 0 13.526.654 12.950.501 12.551.797 89,66 60.000 60.000 61.158 113,68 0,00 102 102 0 0 --

Alteração em normativos (leis, regimentos, decretos etc.) impactou o alcance da meta física?
   - Sim  Resoluções que estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (covid-19), alteraram a rotina de atividades da SCO.
O alcance da meta física foi impactado por alterações na estrutura do órgão?

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

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

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

" - " - Indicador não calculável.

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

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



Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução
11000 - Superior Tribunal de Justiça

 2005/02/2021 Por:Emitido em: Paula Ramalho Nóbrega Sant'Ana Página 20 de

Período: JAN-DEZ

Formalização Acompanhamento Orçamentário

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
Em relação ao planejamento para o período, aponte qual fator a seguir mais impactou o alcance da meta física.
   - Planos estratégicos, planejamento setorial ou definição de prioridades.
O alcance da meta física foi influenciado, positiva ou negativamente, pelo processo orçamentário?
   - Não
O alcance da meta física foi afetado, positiva ou negativamente, por questões contratuais?
   - Não
Fatores relativos à gestão de processos e recursos impactaram, positiva ou negativamente, o alcance da meta física no período?
   - Não
A ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta física no período?
   - Sim
Numa escala de 1 a 5, quanto a ausência ou insuficiência de pessoal alocado ou especializado influenciou o alcance da meta?
   - 3
Quanto à definição e mensuração da meta física, quais dos pontos a seguir foram mais comumente verificados no período?
   - Apuração da meta contabilizou os resultados realizados às expensas do servidor ou atividades executadas por servidores do quadro, sem custo adicional.
   - O realizado físico do RAP foi calculado considerando-se a proporcionalidade em relação à execução financeira.

Legenda: EFLOA
EFREP
ECREP
ECLOA

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

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

" - " - Indicador não calculável.

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

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


