Demonstração da Vinculação do Plano Estratégico da Unidade com as Competências Constitucionais, Legais ou Normativas e com o PPA

a) Demonstração da vinculação do plano da unidade com suas competências constitucionais, legais ou normativas.
A confecção do Planejamento Estratégico tem por finalidade que o EB possa bem cumprir suas obrigações constantes dos principais diplomas legais,
tais como:
- Constituição Federal, de 1988, no seu Artigo 142 e nas suas Leis Complementares nº
97, de 9 de junho de 1999, e nº 136, de 25 de agosto de 2010;
- Política de Defesa Nacional, aprovada pelo Decreto nº 5.484, de 30 de junho de 2005; e
- Estratégia Nacional de Defesa, aprovada pelo Decreto 6.703, de 18 de dezembro de 2008.
Quadro – Competências institucionais e os objetivos estratégicos
Competências Institucionais

Objetivos Estratégicos

Defender a Pátria

OEE 1; 3; 5; 6 e 11

Garantir os Poderes Constitucionais

OEE 3 e 11

Garantir a Lei e a Ordem

OEE 3 e 11

Apoiar ao Desenvolvimento Nacional

OEE 9, 10 e 12

Dissuadir a concentração de forças hostis nas fronteiras terrestres

OEE 1

Desenvolver as capacidades de monitorar e controlar o território nacional

OEE 7

Fortalecer o setor cibernético

OEE 4

Desenvolver, para fortalecer a mobilidade, a capacidade logística, sobretudo na região amazônica

OEE 1 e 8

Desempenhar responsabilidades crescentes em operações de manutenção da paz

OEE 2

Ampliar a capacidade de atender aos compromissos internacionais de busca e salvamento

OEE 2

Fonte: EME

b) Demonstração da vinculação do plano estratégico com o Plano Plurianual – PPA
Quanto à vinculação do plano estratégico com o Plano Plurianual (PPA) do Governo Federal, o Planejamento Estratégico do Exérc ito está alinhado
com os conteúdos do Programa Temático 2058 – Política Nacional de Defesa e 2055 – Desenvolvimento Produtivo. O EME é responsável direto por alguns
objetivos, metas e ações, exercendo diferentes papéis na execução orçamentária. Atua como executor de ações e também como Gestor Estratégico do Exército,
realizando o acompanhamento de outras ações sob a responsabilidade de outros órgãos, por impactarem os objetivos estratégicos do EB, conforme quadro a
seguir:
3.1 - Programa 6012- Defesa Nacional
O principal problema a ser enfrentado pelo Programa Defesa Nacional é a Possibilidade de ameaças externas e internas, potenciais ou manifestas, que atentem
contra a defesa da pátria, a garantia dos poderes constituídos e da lei e da ordem.
A implementação do Programa Defesa Nacional visa ao atingimento dos seguintes resultados:
• Manter as fronteiras terrestres e das águas jurisdicionais do País, do espaço cibernético e aeroespacial protegidas;
• Assegurar a capacidade de pronta resposta e dissuasão;
• Equipar as Forças Armadas com equipamentos e tecnologias adequadas e atualizadas; e
• Desenvolver a Base Industrial de Defesa.
Nesse contexto, o Programa Defesa Nacional tem como Objetivo preparar adequadamente as Forças Armadas para a defesa do país c ontra ameaças, a proteção
de sua ordem institucional e de suas riquezas e como Meta atingir 75% do Índice de Operacionalidade das Forças Armadas, de acordo com o seguinte
escalonamento anual:

A medição do desempenho do programa será realizada por meio do Indicador “Índice de operacionalidade das Forças Armada s (IOPFA)”, com as seguintes
características:
Descrição do indicador: Avaliação do nível de operacional das Forças Armadas, composta pelo Comando do Exército, Comando, da Marinha e Comando da
Aeronáutica.
Unidade de Medida: percentual
Periodicidade: Anual
Polaridade: Quanto maior melhor
Fórmula de Cálculo: (IOPM+IFT+IOPFAB)÷3
Variáveis de Cálculo
IOPM = Índice de operacionalidade do Comando da Marinha
IFT = Índice de Operacionalidade da Força Terrestre
IOPFAB = Índice de operacionalidade da Força Aérea Brasileira

Atributos do PPA
Programa:
Objetivo:
Meta:
Indicador:

6012 – Defesa Nacional
Preparar adequadamente as Forças Armadas para a defesa do país contra ameaças, a proteção de sua ordem institucional e de
suas riquezas.
Atingir 75% do Índice de Operacionalidade das Forças Armadas.
Índice de operacionalidade das Forças Armadas.

3.2 - Programa 6011- Cooperação com o Desenvolvimento Nacional
O Programa 6012 ajuda a enfrentar o problema da necessidade de pronta ação governamental nos casos de calamidades ou desastres naturais,
assim como de apoio às políticas governamentais de saúde, infraestrutura, inclusão e assistência social, meio ambiente, formação de atletas, entre outras. O
Resultado esperado do programa é a população beneficiada por ações governamentais apoiadas ou desenvolvidas pelas Forças Armadas.
O Objetivo do Programa é realizar ações de cooperação com o desenvolvimento nacional, a defesa civil e as ações governamentais em benefício
da sociedade e tem como Meta atingir 82% de realização das ações de cooperação com o desenvolvimento nacional, de acordo com o seguinte cenário:

A aferição do desempenho do programa será efetuada mediante a aplicação do Indicador “Índice de realização das ações de coope ração com o
desenvolvimento nacional”, com o seguinte detalhamento:
Descrição do indicador
Análise das realizações das ações de cooperação com o desenvolvimento nacional executadas pelo Ministério da Defesa.
Unidade de Medida: percentual
Periodicidade: Anual
Polaridade: Quanto maior melhor
Fórmula de Cálculo: (resultado meta intermediária 1 + ...resultado % meta intermediária n) ÷ número de ações governamentais apoiadas
Variáveis de Cálculo: Ações apoiadas em 2020 das ações orçamentárias do: Calha Norte; Atleta de alto rendimento; Profesp; Ensino
profissional marítimo; soldado cidadão; Projeto Rondon; e Sipam.
Atributos do PPA
Programa:
Objetivo:
Meta:
Indicador:

6011 – Cooperação com o Desenvolvimento Nacional
Realizar ações de cooperação com o desenvolvimento nacional, a defesa civil e as ações governamentais em benefício da
sociedade.
Atingir 82% de realização das ações de cooperação com o desenvolvimento nacional.
Índice de realização das ações de cooperação com o desenvolvimento nacional.

Quadro – Programas, objetivos, suas ações e responsáveis
Política Setorial
de Defesa

Estratégia
Setorial de
Defesa

PEEx- OEE

IR OEE

AO LOA
(PO)

IFF LOA
(Índice FísicoFinanceiro)
Produto

ÓRGÃO
RESPONSÁVEL

PERSPECTIVA: SOCIEDADE
21A0
OSD 1 : Contribuir ESD 2.1 Dispor
com a dissuasão
de meios
eficazes de
OSD 2: Aprimorar defesa, a fim
o Preparo das
de reduzir a
Forças Armadas
vulnerabilidade
para o
das áreas e
cumprimento de
atividades
sua missão
estratégicas
institucional
ESD 4.1 OSD 4.
Ampliar a
Incrementar o
projeção do
apoio à Política
setor de defesa
Externa
no
cenário
internacional

OEE 1. Contribuir
com Dissuasão
Extrarregional

IR 01 - Índice de
Operacionalidade da
Força Terrestre.

IR 02 - Índice de
OEE 2. Ampliar a
ampliação da projeção do
projeção do
Exército no cenário
Exército no cenário
internacional.
internacional

2865
13DB
14LW
14T4
3138
156N
156M

OEE 5. Modernizar o
ESD
4.3
- sistema operacional IR 05 - Índice de preparo e
Contribuir para militar terrestre - emprego militar terrestre.
a
paz
e preparo e emprego da
força terrestre
segurança
internacional

2866
2911
219D

OEE 7. Aprimorar
a gestão estratégica

IR 07 - Índice de
aprimoramento da

20XE

x%
Organização militar
aprestada
x%
Militar Atendido
x%
Equipamento Obtido
x%
Sistema Implantado
x%
Blindado Adquirido
x%
Sistema implantado
x%
Meio militar
disponibilizado
x%
Organização militar
implantada
x%
x%
Equipamento
disponibilizado
x%
Organização militar
adequada
x%
Sistema mantido

EME
COTER
COLOG
EME
EME
EME
EME
EME
EME
CIE
DEC
DEC
DCT

da informação
OEE 6. Manter
atualizado o
sistema de doutrina
militar terrestre

• OSD 3:
Contribuir para o
desenvolvimento
nacional, o bemestar e a
responsabilidades
sociais;

ESD 3.1 –
Cumprir
atribuições
subsidiárias
gerais e
Particulares
ESD 3.2 –
Contribuir para
a integração e a
preservação
da coesão e
unidade
nacionais
ESD 3.3 –
Contribuir com
políticas
públicas de
promoção
à cidadania

gestão estratégica da
informação.
IR 06 - Índice de
atualização do
SIDOMT.

OEE 8. Aperfeiçoar o
Sistema Logístico
Militar Terrestre

IR 08 - Índice de
aperfeiçoamento da
SLMT.

OEE 3. Contribuir
com o
desenvolvimento
sustentável e a paz
social

IR 03 - Índice de
contribuição com o
desenvolvimento
sustentável e a paz
social.

21A0/000E

156M/0009
20XL
14T5
14T6
6011/20IG(PR
OFESP)
2218/22BO
(PIPA)
6012/20X7
(ÁGATA)
6011/219C(A
COLHIDA)
0032/21C0
(COVID-19)
6012/2452(Ad
eq PEF/PCN)
6012/20X6
(PCN)
20XH
2919
6012/218X
(OP GLO)

x%
x%
Organização militar
instalada
x%
Pesquisa realizada
x%
Sistema implantado
x%
Sistema implantado
x%
Pessoa beneficiada
x%
Pessoa beneficiada
x%
Operação realizada
x%
Atividade realizada
x%
Ação realizada
x%
Pelotão adequado
x%
Iniciativa apoiada
x%
Cooperação realizada
x%
Fiscalização realizada
x%
Operação realizada

COTER
EME
COLOG
DGP
EME
EME
COTER
COTER
COTER
COTER
COTER/COLGO/DG
P
EME
EME
DEC
COLOG
COTER

Política Setorial
de Defesa
OSD 5.
Aperfeiçoar A
Governança E A
Gestão Estratégica

Estratégia
Setorial de
Defesa

ESD 5.1 Aperfeiçoar a
governança
ESD 5.2 Aperfeiçoar a
gestão
OSD 6: Estimular
ESD 6.1 o desenvolvimento Fortalecer a área
científico,
de ciência,
tecnológico e a
tecnologia e
inovação de
Inovação
interesse de defesa; ESD 6.2 Contribuir para
o fortalecimento
da Base
Industrial
de
Defesa (BID)
ESD 6.3 Buscar o
domínio de
tecnologias de
interesse
da defesa
• OSD 7:
ESD 7.2 - Atuar
Desenvolver os
no espaço
setores estratégicos cibernético de
de
forma
Defesa;
efetiva e negar o
seu uso contra
os interesses da
defesa nacional

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS (CRÍTICOS)
PEEx- OEE
IR OEE
AO LOA
(PO)
OEE 10. Aumentar a
efetividade na gestão
do bem público

IR 10 - Índice de
Maturidade da Gestão
EB.

OEE 9. Aperfeiçoar o
Sistema de Ciência,
Tecnologia e
Inovação

IR 09 - Índice de
aperfeiçoamento do
SCTIEx.

OEE 4. Atuar no
espaço cibernético
com liberdade de
ação

IR 04 - Índice de
atuação no espaço
cibernético com
liberdade de ação.

156M/000B

IFF LOA
(Índice FísicoFinanceiro)
Produto
x%
Organização militar
apoiada

2000

x%
-

20XJ

x%
Projeto de pesquisa e
desenvolvimento apoiado

147F

x%
Sistema implantado

ÓRGÃO
RESPONSÁVEL

EME
SEF

DCT

EME

• OSD 8: Preservar
a efetividade dos
Sistemas
de Ensino das
Forças Armadas

OSD 9. Estimular
O
Desenvolvimento
De Estudos De
Defesa

ESD 8.1 OEE 12.
Preservar as
Aperfeiçoar o
características
Sistema de
próprias dos
Educação e Cultura
sistemas
de
ensino
das
Forças Armadas
ESD 8.2 Promover a
interação entre
os sistemas
de ensino das
Forças Armadas
e a ESG

ESD 9.1 Buscar a
inserção da
temática de
defesa nacional
no sistema de
educação
nacional,
principalmente
no meio
acadêmico
ESD 9.2 Promover
estudos,
pesquisas
científicas,
cooperações e
debates de
temas
ligados à defesa
nacional no

OEE 12.
Aperfeiçoar o
Sistema de
Educação e Cultura

IT 12 - % de
execução meta físicofinanceiro.

8965

x%
Aluno capacitado

DECEX

156M/0008

x%
Unidade adaptada

DECEX

20XM

x%
Aluno capacitado

DECEX

2A82

x%
Aluno capacitado

DCT

8965

x%
Aluno capacitado

DECEX

IR 12 - Índice de
aperfeiçoamento do
SECEx.

âmbito da
sociedade
brasileira,
principalmente
no meio
acadêmico
ESD 9.3 Desenvolver os
estudos de
defesa no
âmbito do setor
de defesa
OSD 10.
Incrementar A
Preservação Do
Patrimônio
Histórico-Cultural
E O Culto Aos
Valores, Às
Tradições E À
Ética

ESD 10.1 Aperfeiçoar a
preservação do
patrimônio
históricocultural
ESD 10.2 Incrementar o
culto aos
valores, às
tradições e à
ética

OEE 11. Fortalecer
os valores, os
deveres e a ética
militar

IR 11 - Índice de
Desempenho na Gestão
do Patrimônio Histórico
e Cultural.
2000/0005

x%
Projeto realizado

DECEX

Política Setorial
de Defesa
• OSD 11 –
Fortalecer a
dimensão humana;

Estratégia
Setorial de
Defesa

PEEx- OEE

ESD 11.1 - OEE 13. Fortalecer
Desenvolver
a dimensão humana
ações de apoio
aos servidores
civis e militares,
ativos e
inativos, bem
como
aos
dependentes e
pensionistas
ESD 11.2 Aperfeiçoar a
gestão
de
pessoal

PERSPECTIVA INSTITUCIONAL
IR OEE
AO LOA
(PO)
IR 13 - Índice de
Fortalecimento da
Dimensão Humana.

156M/0007
212O
2900
212B
216H
2000/0006
0007/
000A
2004

2522
• OSD 12:
Compatibilizar o
orçamento com as
demandas
dos
Setor de Defesa

ESD 12.1 Buscar a
regularidade e a
previsibilidade
Orçamentárias
ESD 12.2 Buscar o aporte
de recursos de
outras
Fontes

OEE 15. Maximizar
a obtenção de
recursos do
orçamento e de
outras fontes

IR 15 - Índice de
Maximização de
recursos.

IFF LOA
(Índice FísicoFinanceiro)
Produto
x%
Etapa concluída
x%
Militar atendido
x%
Atendimento realizado
x%
x%
Agente público
beneficiado
x%
Servidor capacitado
Produto/serviço recebido
Recurso repassado

DGP

x%
Pessoa beneficiada
x%
Unidade farmacêutica
produzida

EMENDAS
PARLAMENT
ARES
INCREMENT
O DE
RECURSOS
NA LOA

ÓRGÃO
RESPONSÁVEL

x%

EME
SEF

OSD 13. Ampliar
A Interação Com A
Sociedade
Brasileira

ESD 13.1 Fortalecer a
imagem
institucional
ESD 13.2 Incrementar o
emprego da
comunicação
social
ESD 13.3 Desenvolver a
mentalidade de
defesa no
âmbito da
sociedade
brasileira

OEE 14. Ampliar a
Integração do
Exército à
Sociedade

IR 14 - Índice de
Integração do Exército à
Sociedade.

Observações:
0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo
2218 - Gestão de Riscos e Desastres
6011 – Cooperação com o Desenvolvimento Nacional

4641

x%
-

CCOMSEx

