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CINDACTA    Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo 

CLA Centro de Lançamento de Alcântara 

CLBI Centro de Lançamento Barreira do Inferno  

CLS Contratos de Suporte Logístico 

CMTAER Comandante da Aeronáutica 

CNAE Classificação Nacional de Atividades Econômicas  

COA Central de Operação e Arquivo 

COMAER Comando da Aeronáutica 

COMAR Comando Aéreo Regional  

COMDABRA Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro 

COMGAP Comando-Geral de Apoio 

COMGEP Comando-Geral do Pessoal 

COSPAS Comischeskaya Sistyema Poiska Avarivnich Sudov  

CIPE/BINFAE Companhia de Infantaria de Pronto Emprego do Batalhão de Infantaria da Aeronáutica Especial 

COMTI Comitê Diretivo de Tecnologia da Informação  

CONSEFA Conselho Superior de Economia e Finanças da Aeronáutica 

CONVICE Conselho de Vice-Chefes  

CPEA Curso de Política e Estratégia Aeroespaciais  

CPO Comissão de Promoções de Oficiais da Aeronáutica 
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ABREVIATURA DESCRIÇÃO 

CPRB Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta  

CSAR Combat Search and Rescue 

CTA Centro Técnico de Aeronáutica 

CTLA Centro de Transporte Logístico da Aeronáutica  

DCA Diretriz do Comando da Aeronáutica 

DCI Depósito Central de Intendência 

DCTA Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial 

DECEA Departamento de Controle do Espaço Aéreo  

DEPENS Departamento de Ensino da Aeronáutica 

DGCEA Diretor-Geral do DECEA  

DGCTA Diretor-Geral do DCTA 

DINAC Direção Nacional de Aeronáutica Civil 

DLE Data Link Emulator 

DMD Doutrina Militar de Defesa  

EAI Aviation International 

ECC Estágio de Contabilidade de Custos  

ECEMAR Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica 

EDA Esquadrão de Demonstração Aérea  

EEAR Escola de Especialistas da Aeronáutica 

EMA Estados-Maiores da Armada  

EME Estados-Maiores do Exército  

EMAER Estado-Maior da Aeronáutica 

EMCFA Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas  

e-MAG Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico 

EMBRAER Empresa Brasileira de Aeronáutica  

EMiAer Estratégia Militar da Aeronáutica  

EMiD Estratégia Militar de Defesa  

EMS Estações Meteorológicas de Superfície  

END Estratégia Nacional de Defesa  

ERIEYE Sistema de Missão Móvel de Comando e Controle 

EV Empresa Vinculada  

FA Forças Armadas  

FAB Força Aérea Brasileira 

FAP Força Aérea Paraguaia 

FGV Fundação Getúlio Vargas  

FMS Foreign Military Sales  

FUNCATE Fundação de Ciências, Aplicações e Tecnologia Espaciais 

GABAER Gabinete do Comandante da Aeronáutica  
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ABREVIATURA DESCRIÇÃO 

GABEM Gabinete do Estado-Maior da Aeronáutica  

GAL Grupamento de Apoio Logístico 

GAE Grupo de Assessoria Especial 

GAV Grupo de Aviação 

GE-SGDC Grupo Executivo do SGDC 

GOCNAE Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais  

GLO Garantia da Lei e da Ordem  

GPS Global Positioning System  

HAMN Hospital de Aeronáutica de Manaus  

IAE Instituto de Aeronáutica e Espaço 

IATA International Air Transporte Association 

ICA Instrução do Comando da Aeronáutica  

ICT Instituições Científicas e Tecnológicas  

IDESF Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras  

IEAV Instituto de Estudos Avançados  

IFI Instituto de Fomento Industrial  

ILS Instrument Landing System 

IMC Índice de Massa Corporal 

INCAER Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica  

INFRAERO Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

IPD Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento 

IPI Imposto sobre Produtos Industrializados  

IPL Initial Provisioning List 

IPM Inquérito Policial-Militar  

ISS International Space Station  

ISO International Organization for Standardization 

ITA Instituto Tecnológico de Aeronáutica 

Kit SSS kit de material de segurança, salvamento e sobrevivência 

LAI Lei de Acesso à Informação  

LRE Lei de Remuneração no Exterior  

LBDN Livro Branco de Defesa Nacional  

LOA Lei Orçamentária Anual  

MAB Muito Abaixo do Normal 

MAC Muito Acima do Normal 

MAS Módulo de Acesso Seguro  

MCA Manual do Comando da Aeronáutica  

MD Ministério da Defesa  

MECB Missão Espacial Completa Brasileira 
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ABREVIATURA DESCRIÇÃO 

MTA Módulo de Trabalho Anual 

MTAB Missão Técnica Aeronáutica Brasileira em Assunção 

MTI Massachussetts Institute of  Technology 

MUSAL Museu Aeroespacial  

NOP Necessidade Operacional 

NSCA Norma de Sistema do Comando da Aeronáutica  

NuBDAAE Núcleo de Brigada de Defesa Antiaérea  

NuHFASP Núcleo do Hospital de Força Aérea de São Paulo  

Nu3GDAAE Núcleo do Terceiro Grupo de Defesa Antiaérea 

NVG Óculos de Visão Noturna  

OACI Organização da Aviação Civil Internacional  

OARF Odontoclínica de Aeronáutica de Recife  

ODGSA Órgãos de Direção-Geral, Setorial e de Assistência 

ODSA Órgãos de Direção Setorial e Assistência 

ODS Órgãos de Direção Setorial  

ODG Órgão de Direção Geral  

ONG Organização não governamental  

OM Organização Militar 

OMS Organizações Militares Subordinadas  

OREI Oficinas Regionais de Extintores de Incêndio  

PAC Programa de Aceleração do Crescimento  

PAD Processo Administrativo Disciplinar  

PAED Plano de Articulação e Equipamentos de Defesa 

PAMA-AF Parque de Material Aeronáutico dos Afonsos 

PAMA-RF Parque de Material Aeronáutico de Recife 

PAME Parque de Material de Eletrônica da Aeronáutica 

PAMN Prefeitura de Aeronáutica de Manaus  

PARE Procedimento para Ressarcimento ao Erário  

PDR Preliminary Design Review 

PDN Política de Defesa Nacional  

PDTI Planos Diretores de Tecnologia da Informação  

PEMAER Plano Estratégico Militar da Aeronáutica 

PIMO Programa de Instrução e Manutenção Operacional   

PLAER Plano de Articulação e Equipamento da Aeronáutica  

PLAMTAX Planos de Missões Técnico-Administrativas no Exterior 

PLAMENS Planos de Missões de Ensino 

PLAMENS BR Planos de Missões de Ensino no Brasil  

PLAMENS EXT Planos de Missões de Ensino  no Exterior  
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ABREVIATURA DESCRIÇÃO 

PLOA Projeto de Lei Orçamentária Anual  

PLS Plano de Logística Sustentável  

PMA Política Militar Aeronáutica  

PMD Política Militar de Defesa  

PNR Próprios Nacionais Residenciais 

PO Plano Orçamentário 

PPA Plano Plurianual  

PPO Plano Plurianual de Obras 

PRR Revisão Preliminar do Projeto 

PRVF Postos Regionais de Venda de Fardamento Reembolsável  

PESE Programa Estratégico de Sistemas Espaciais  

PSARP Projeto do Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada  

PTA Programa de Trabalho Anual 

RADA Regulamento de Administração da Aeronáutica 

RAP Restos a Pagar 

RCC Resíduos da Construção Civil  

RDAER Regulamento Disciplinar da Aeronáutica 

REPROA Regulamento de Promoções de Oficiais da Ativa da Aeronáutica  

RFB Receita Federal do Brasil  

RFP Request for Proposal 

RG Relatório de Gestão  

RGI Registro Geral de Imóveis 

RICA Regimento Interno do Comando da Aeronáutica 

RIP Registro Imobiliário Patrimonial  

ROCA Regulamento do Comando da Aeronáutica 

ROP Requisitos Operacionais 

RTLI Requisitos Técnicos, Logísticos e Industriais  

SAAB Svenska Aeroplan AB 

SADCOMAER Sistema de Apoio à Decisão do COMAER 

SALVAERO Centros de Coordenação de Salvamento Aeronáutico  

SALVAMAR Centros de Coordenação de Salvamento Marítimo  

SAR Serviço de Busca e Salvamento  

SC Subcentros de Custos  

SDCTAer Sistema de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Aeroespacial  

SDAB Subdiretoria de Abastecimento  

SDE Subdiretoria de Estudos e Projetos da DIRENG 

SDP Subdiretoria de Patrimônio da DIRENG 

SIDMAE Sistema Doutrina Militar Aeroespacial    
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ABREVIATURA DESCRIÇÃO 

SECEXDEFESA Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança  

SEFA Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica  

SERIPA  Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos  

SERPAT Sistema de Patrimônio do Comando da Aeronáutica 

SFR System Functional Review 

SIC-FAB Serviço de Informação ao Cidadão da Força  

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal  

SIAPE Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos  

SICOFAA Sistema de Cooperação das Forças Aéreas Americanas  

SIFARE Sistema de Fardamento Reembolsável 

SISDABRA Sistemas de Defesa Aeroespacial Brasileiro 

SISFRON Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras  

SISG Sistemas de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal, de Serviços Gerais  

SIGADAER Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos da Aeronáutica  

SGDC Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas  

SIGPIMA Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Imobiliário da Aeronáutica 

SIGSEFA Sistema de Informações Gerenciais da SEFA  

SILOMS Sistema Integrado de Logística de Material e de Serviços 

SIOP Sistema Integrado de Planejamento Orçamentário 

SIPAM Sistema de Proteção da Amazônia  

SIPLAG Sistema Informatizado de Planejamento e Gestão 

SIPLORC Sistema de Planejamento e Acompanhamento Orçamentário 

SISCAE Sistema de Catalogação da Aeronáutica 

SISCEAB Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro  

SISCFAB Sistema de Comando e Controle da Força Aérea Brasileira  

SISCOMAER Sistema de Comércio Exterior da Aeronáutica  

SISCOMSAE Sistema de Comunicação Social do Comando da Aeronáutica  

SISCONI Sistema de Controle Interno da Aeronáutica 

SISCULT Sistema de Patrimônio Histórico e Cultural da Aeronáutica  

SISPAT Sistema de Patrimônio do Comando da Aeronáutica 

SISMAB Sistema de Material Bélico e Aeronáutico  

SISMAERO Sistema de Mobilização Aeroespacial  

SISMETRA Sistema de Metrologia Aeroespacial  

SISMICAT Sistema Militar de Catalogação do Ministério da Defesa 

SISPLAER Sistema de Planejamento da Aeronáutica  

SISSAR Sistema de Busca e Salvamento Aeronáutico  

SOF Secretaria de Orçamento Federal  

SPA-C2 Sistema de Planejamento e Análise de Comando e Controle 
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ABREVIATURA DESCRIÇÃO 

SPGIA Sistema de Planejamento e Gestão Institucional da Aeronáutica  

SPIUnet Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União 

SPU Secretaria do Patrimônio da União 

SPV Sistema de Proteção ao Voo  

SRPV Serviço Regional de Proteção ao Voo  

SIPAM Sistema de Proteção da Amazônia  

SISTED Sistema Tático de Enlace de Dados   

STCA Sistema de Telecomunicações do COMAER  

STN Secretaria do Tesouro Nacional  

STVD Sistema de Tratamento e Visualização de Dados   

SUCONV Subsecretaria de Contratos e Convênios  

TA Termo Aditivo 

TCA Termo Circunstanciado Administrativo  

TCE Tomada de Contas Especial  

TCAS Traffic Alert and Collision Avoidance System 

TCU Tribunal de Contas da União 

TI Tecnologia da Informação 

TIC Tecnologia de Informação e Comunicação  

TJRJ Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro  

UAe Unidades Aéreas 

UAV Unmanned Aerial Vehicle 

UG CRED Unidades Gestoras Credoras  

UG EXEC Unidades Gestoras Executoras  

UJ Unidade Jurisdicionada  

UNIVAP Universidade do Vale do Paraíba  

UPS Uninterruptible Power Supply  

UTI Unidades de Terapia Intensiva  

VANT Veículo Aéreo não Tripulado 

VLM Veículo Lançador de Microsatélites  

VLS Veículo Lançador de Satélite  

VICEMAER Vice-Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica 

WCAG World Content Accessibility Guide 

WRF Weather and Range Forecasting  
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INTRODUÇÃO 

 

As discussões no Brasil sobre a criação de um ministério específico para o setor da aviação 
começaram no final da década de 20 e ganharam força a partir de 1935, com o lançamento de uma 
campanha para a criação do Ministério do Ar, sob a influência de países como a França. 

Um dos principais defensores do plano para criar uma força aérea independente foi o presidente 
Getúlio Vargas. Ele organizou um grupo de estudos no início de 1940 e toda a estrutura do Ministério da 
Aeronáutica foi criada no final desse ano. Esse novo órgão governamental seria responsável por todos os 
aspectos da aviação civil e militar, incluindo regulação, infraestrutura e organização. 

Em 20 de janeiro de 1941, o governo brasileiro determinou a centralização das operações aéreas 
das forças militares brasileiras em um único comando, o Ministério da Aeronáutica. O seu ramo militar 
chamado "Forças Aéreas Nacionais", foi alterado para "Força Aérea Brasileira" (FAB), em 22 de maio 
daquele ano. Os ramos aéreos do Exército (Aviação Militar) e da Marinha (Aviação Naval) deixaram de 
existir e todo o pessoal, aeronaves, instalações e outros equipamentos relacionados foram transferidos 
para a FAB. 

Logo após a sua criação, a FAB necessitava de pessoal qualificado e, já em 1941, foram criadas a 
Escola de Aeronáutica e a Escola de Especialistas de Aeronáutica, a partir da Escola de Aviação Militar e 
da Escola de Aviação Naval, até então pertencentes ao Exército e à Marinha, respectivamente. 

O primeiro Ministro, Joaquim Pedro Salgado Filho, dividiu o território nacional em Zonas Aéreas 
e, em 22 de maio de 1941, criou a Força Aérea Brasileira, o braço armado do Ministério da Aeronáutica. 

Exatamente um ano depois, em 22 de maio de 1942, o braço armado tinha o seu batismo de fogo: 
um avião B-25 da FAB atacou o submarino Barbarigo, da marinha italiana. Era a Segunda Guerra 
Mundial e naquela época o litoral brasileiro sofria com as ameaças de embarcações inimigas. Em 18 de 
dezembro de 1943, seria criado o Primeiro Grupo de Aviação de Caça, unidade de combate enviada para 
a Itália.  

O meio militar foi o berço para a criação de um importante polo de desenvolvimento nacional na 
década de 50.  Assim, em 1946 foi criado o Centro Técnico de Aeronáutica (CTA) com seus dois 
institutos científicos: o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), escola de ensino superior concebida 
aos moldes do renomado Massachussetts Institute of Technology (MIT), e o Instituto de Pesquisas e 
Desenvolvimento (IPD), voltado para pesquisa e desenvolvimento nas áreas de aviação militar. 

O fundador e idealizador desse ousado projeto foi o Coronel Aviador Casimiro Montenegro 
Filho, que seria mais tarde Ministro da Aeronáutica. Partindo do ponto de que “se o Brasil quisesse 
fabricar aviões deveria, antes, fabricar engenheiros e técnicos”, Casimiro Montenegro foi um pioneiro. O 
fruto do seu trabalho e de civis e militares tornou o ITA um dos mais renomados institutos de ensino 
superior do país, sendo que hoje o ITA está na estrutura do Departamento de Ciência e Tecnologia 
Aeroespacial (DCTA). Casimiro Montenegro também era professor do ITA e ministrou aulas àquele que 
seria o fundador da Empresa Brasileira de Aeronáutica (EMBRAER), o engenheiro aeronáutico Ozires 
Silva. 

No final dos anos 60, fruto da implantação de vários institutos no CTA, como o ITA, é criada, no 
seio da Força Aérea, a EMBRAER, uma solução brasileira para o desenvolvimento e a produção de 
aeronaves que tornou-se uma das principais impulsionadoras do desenvolvimento de tecnologias de ponta 
e exemplo de projeto de fortalecimento da Indústria Nacional. 

 O Bandeirante, o primeiro avião de fabricação 100% nacional, foi concebido no seio do CTA e 
sua produção seriada e comercialização foram viabilizadas pela criação da EMBRAER. Os esforços que 
resultaram na criação de um excelente centro educacional e profissional se provaram certeiros. O CTA já 
dava os seus primeiros passos para consolidar a tecnologia aeronáutica no país. 

No limiar dos anos 70, o modelo integrado de defesa aérea e controle do tráfego aéreo veio como 
solução técnica para superar as enormes dificuldades de implantação do serviço de proteção ao voo e, 
atualmente, tem sido apontado como modelo extremamente criativo e eficiente. 
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O Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) foi criado em meados da década de 80, pelo 
Ministério da Aeronáutica, para assumir a principal base da então Missão Espacial Completa Brasileira 
(MECB).  O Brasil, que já vinha tocando o Programa Espacial Brasileiro por meio do Grupo de 
Organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais (GOCNAE) nos anos 60, iria deslanchar de 
vez com a criação do CLA. Na Operação Pioneira de 1989, os primeiros foguetes 15 SBAT-70 e 2 
SBAT-152 chegariam ao espaço. Hoje, o Comando da Aeronáutica, em parceria com a Agência Espacial 
Brasileira e com a Indústria Nacional, da continuidade ao Programa Espacial Brasileiro. 

Já nos anos 90, foi concebido o que se tornaria o Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM), 
composto por subsistemas integrados de sensoriamento remoto, radares, estações meteorológicas e 
plataformas de dados, que fornecem monitoramento integral da região, idealizado para reafirmar a 
presença do estado brasileiro na Amazônia, por intermédio da proteção territorial e da biodiversidade, que 
conduzem à inclusão social e ao desenvolvimento sustentável da região. 

A visão estratégica cunhada desde aquela época permitiu que a indústria brasileira alcançasse 
domínio do conhecimento e das tecnologias desse complexo ramo de atividades ligadas à atuação da 
aeronáutica, inserindo o Brasil, assim, no reduzido número de países com know-how em sistemas de 
gerenciamento de tráfego e controle do espaço aéreo. 

O Ministério da Marinha, Ministério do Exército e Ministério da Aeronáutica eram independentes 
até a data de 10 de junho de 1999, quando foram substituídos pelo Ministério da Defesa (MD) através da 
Lei Complementar n° 97 de 9 de junho de 1999. Com a centralização administrativa, os três braços das 
Forças Armadas do Brasil se transformaram em Comandos do Ministério da Defesa – Comando do 
Exército, Comando da Marinha e Comando da Aeronáutica (COMAER).  

Em 30 de março de 2006, O Tenente-Coronel Aviador Marcos Cesar Pontes partiu em direção à 
Estação Espacial Internacional - International Space Station (ISS) a bordo da nave russa Soyuz TMA-8, 
com oito experimentos científicos brasileiros para execução em ambiente de microgravidade, retornando 
no dia 8 de abril de 2006 a bordo da nave Soyuz TMA-7. Foi o primeiro astronauta brasileiro, o primeiro 
sul-americano e o primeiro lusófono a ir ao espaço, na missão batizada "Missão Centenário", em 
referência à comemoração dos cem anos do voo de Santos Dumont no avião 14 Bis, realizado em 1906. 

Desde quando usada a radiofonia por militares e por radioamadores, surgiu a necessidade de se 
soletrar palavras em virtude de a estática dos primitivos rádios em onda curta frequentemente tornar 
ininteligível certas palavras. 

Cada Comunidade inventou um alfabeto fonético, isto é, palavras de fácil compreensão em meio 
ao ruído do rádio para soletrar siglas, prefixos de aviões ou palavras como nomes de pessoas e de 
localidades. 

Os radioamadores adotaram nomes de cidades (A de Amsterdam, B de Bélgica, C de Cairo...). 
Cada Força Aérea adotou o seu, de acordo com o idioma nativo. A Força Aérea Americana, na década de 
30, adotou o lendário ABLE, BAKER, CHARLIE etc. No Brasil, adotamos o da Marinha (AFIR, BALA, 
CRUZ etc.). 

Em 1949, a Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) promoveu a Conferência sobre 
Telecomunicações Aeronáuticas, em Montreal, Canadá. Lá, a Delegação Brasileira, Chefiada pelo então 
Capitão Gustavo Borges, foi surpreendida por uma proposta americana: adotar o alfabeto da Força Aérea 
dos Estados Unidos (USAF), para uso universal. 

Descontente com a perspectiva de ter de pronunciar, em português, EIBEL para a letra A, 
BEIQUER para a letra B etc., o Capitão Borges, fluente em francês e espanhol e com o auxílio de 
dicionários, se trancou em seu quarto de hotel por um final de semana entre as duas sessões da 
Conferência e elaborou um alfabeto fonético que melhor atenderia às nossas demandas. 

Basicamente, esse alfabeto foi construído a partir de quatro princípios e algumas premissas. 
Os Princípios: 
- que as palavras fossem dissílabas; 
- que o significado e a pronúncia fossem idênticos nos três idiomas oficiais da OACI; 
- que só fossem trissílabas quando inviável o primeiro princípio; 
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- que houvesse o mínimo de casos especiais. 
 
As Premissas: 
- letras gregas seriam aproveitadas ao máximo, pelo seu uso difundido na matemática, excluídas as 

monossílabas (Rô, PI etc...); 
- nomes de capitais e países, desde que dissílabos – eram também aproveitáveis aqueles 

pronunciados com ínfimas diferenças nos três idiomas (LIMA, PARIS, QUEBEC, ROMA, ÍNDIA, 
JAVA); 

- nomes de coisas ou objetos de popularidades notória (COCA, WHISKEY, HOTEL etc.). 
 
Logo surgiram algumas objeções e todas as palavras foram submetidas a teste acústico em 

laboratório da Universidade de Montreal, no qual 30 alunos, de diferentes nacionalidades, recebiam nos 
fones as leituras das letras em meio a ruído de fundo imitando a estática normalmente captada nas 
transmissões de rádio em HF. Desse trabalho, resultou uma segunda sugestão do alfabeto. 

A primeira publicação no Brasil ocorreu pela Notícia Técnica NT-T-107, da Diretoria de Rotas, 
em 30 de abril de 1954. Após essa data, a OACI introduziu sucessivas modificações para o 
aperfeiçoamento da inteligibilidade das letras, resultando numa terceira sugestão. Assim, o alfabeto 
universal originou-se de uma ideia brasileira e hoje é adotado em quase todas as Forças Armadas, 
Policiais, Bombeiros etc. 

 
Tabela 1 - A Evolução do Alfabeto Fonético 

 
Como no caso histórico relatado anteriormente, inúmeros são os exemplos de soluções práticas e 

inventivas da FAB. Entretanto, a Força Aérea, para cumprir suas missões, necessita empreender 
continuadas inovações, as mais ousadas, se quiser sobreviver em um cenário futuro de Guerra Aérea, 
onde o domínio tecnológico, a interoperabilidade e a operação em rede serão decisivos. A constante 
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modernidade vem impelindo várias forças armadas ao redor do mundo a um processo de transformação, 
que tem como objetivo principal a atualização da estrutura nacional de defesa e a sobrevida no campo de 
batalha.  

Atualmente, o Comando da Aeronáutica conta com um efetivo total de 69.411 militares e 5.368 
civis distribuídos por todos os estados do país, sendo que por volta de 83,21% são homens e 16,79% 
mulheres. Os civis representam uma parcela de 7,17% do efetivo total. 

    

     
Como prova de que qualidade e competência independem de gênero, as mulheres ocupam espaço 

em todas as áreas da Força Aérea Brasileira. 

Detalhes adicionais com relação ao histórico encontram-se no endereço http://www.fab.mil.br 

   
                                                   Bandeirantes                                                         Programa Espacial Brasileiro 
  O Lema da Força Aérea Brasileira, “Asas que protegem o País”, é o resultado da ação de outros 
dois verbos: Defender e Controlar. 

 O primeiro refere-se à Defesa do Espaço Aéreo que inclui o Território Brasileiro, com 8,5 milhões 
de Km², e a Zona Econômica Exclusiva, com mais 3,5 milhões de Km². Somados, são 12 milhões de 
Km². Para vigiar esta dimensão, a FAB divide sua estrutura de defesa por tipos de aviação: caça, patrulha 
marítima, reconhecimento, helicópteros e transporte. O aparato está distribuído em bases aéreas sediadas 
em localidades estratégicas do Brasil. 

A FAB possui diversos recursos aéreos, terrestres e tecnológicos que viabilizam a Defesa do 
Território Nacional. Os meios aéreos atualmente existentes são compostos de aeronaves de caça, patrulha 
marítima, reconhecimento, helicópteros, transporte e aeronaves remotamente pilotadas. 

Mesmo sem uma situação de conflito a FAB atua diuturnamente por intermédio das aeronaves de 
alerta de Defesa Aérea, Busca e Salvamento e Patrulha Marítima, mantendo constante presença nas mais 
diversas áreas do território nacional.  

 O segundo, diz respeito ao Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. Em cumprimento a acordos 
internacionais, o Brasil é responsável, também, por controlar os voos em mais 10 milhões de Km² sobre o 
Oceano Atlântico. Esta responsabilidade vai até o meridiano 10W. 

 Somadas, as ações de defender e controlar compreendem 22 milhões de Km². Um cenário 
geometricamente fabuloso para um país em sintonia com os desafios dos novos tempos e adequado com a 
sua importância diante da comunidade internacional. 

A elaboração desse Relatório de Gestão (RG), referente às atividades do Comando da Aeronáutica 
em 2015, surgiu a partir da demanda do Tribunal de Contas da União (TCU) em consolidar, de forma 
específica, o vasto campo de atuação das tarefas atinentes ao COMAER, realizadas pelos Órgãos de 
Direção-Geral, Setorial e de Assistência (ODGSA). 

Desta forma, o Estado-Maior da Aeronáutica (EMAER) foi incluído como mais uma Unidade 
Prestadora de Contas, cabendo-lhe, neste contexto, consolidar os tópicos da Portaria – TCU nº 321, de 30 
de novembro de 2015, os quais se encontram inseridos no presente documento. 
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O EMAER é um dos principais responsáveis em orientar e normatizar temas que são comuns a 
todas as Organizações Militares (OM) do COMAER, como: 

a) Planejamento Estratégico; 

b) Planejamento Orçamentário; 

c) Sustentabilidade; e 

d) Tecnologia da Informação.  

Assim sendo, este relatório possibilitará à Sociedade Brasileira uma melhor compreensão das 
peculiaridades do Planejamento Estratégico e Orçamentário. Identificando a visão do COMAER sobre os 
temas abordados na Portaria – TCU nº 321, de 30 de novembro de 2015, através do Relatório de Gestão 
do EMAER.  

 O Relatório de Gestão em comento foi resultado das tratativas entre o TCU, através da Secretaria 
de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa) e o COMAER, 
representado pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica (CENCIAR) e pelo Estado-Maior da 
Aeronáutica, sendo que as primeiras reuniões ocorreram em junho de 2013. Na sua elaboração, toda 
estrutura organizacional do EMAER ficou totalmente comprometida em todas as fases do processo, 
propiciando o êxito nesta missão. Inclusive, visando normatizar e racionalizar os trabalhos, foi instaurado 
um Grupo de Trabalho, através da Portaria EMAER nº 11/CEMAER, de 05 de maio de 2015 (Anexo I), 
publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica (BCA) nº 086, de 11 de maio 2015, presidido pelo 
Exmo. Sr. Vice-Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, sendo os respectivos Exmos. Sres. Chefes das 
Subchefias do EMAER seus auxiliares diretos, possibilitando assim que todos os setores do EMAER 
estivessem engajados nessa missão. 

Conforme preceitua a Portaria – TCU nº 321, de 30 de novembro de 2015, a elaboração deste 
relatório foi pautada pela objetividade, clareza e fidedignidade na apresentação das informações, não só 
porque poderão ser oportunamente auditadas pelos órgãos de controle, mas, principalmente para propiciar 
uma visão realista da gestão, de forma a não fomentar interpretações parciais ou distorcidas e evitar o 
enaltecimento desproporcional dos aspectos positivos da gestão em detrimento de eventuais necessidades 
de aprimoramento. A boa gestão de recursos públicos pressupõe não apenas a conformidade dos 
procedimentos adotados com a lei, mas, também a eficácia, eficiência e efetividade das ações, cabendo, 
por conseguinte, a prestação de contas evidenciar sob tais aspectos a gestão realizada. 

Cabe ressaltar que o ano de 2015 se mostrou um período de conquistas para o Comando da 
Aeronáutica. Podemos destacar o desenvolvimento da aeronave KC-390 e a conclusão da fase contratual 
da aeronave Gripen NG, essencial para a capacidade de defesa do território nacional, ambos elevarão o 
patamar operacional da FAB. Mas, tal como em 2014, ocorreram óbices no percurso, sendo a restrição 
orçamentária, um fator crucial, pois afeta todas as ações do COMAER. Tal preocupação já fora, inclusive, 
a razão do Aviso Interno nº 6/GC3, do Comandante da Aeronáutica, publicado no Boletim do Comando 
da Aeronáutica nº 245, de 30 de dezembro de 2014, documento esse que dispõe sobre medidas para a 
redução das despesas administrativas das Organizações Militares do Comando da Aeronáutica, para o 
exercício financeiro de 2015. 

O corte orçamentário em 2015 para a área de defesa foi de R$ 5,6 bilhões, passando da ordem dos 
R$ 22 bilhões para R$ 17 bilhões, anunciado em maio. É preciso destacar que o corte orçamentário foi 
aplicado somente sobre as Despesas Discricionárias (Outras Despesas Correntes e de Capital), não sendo 
aplicável às Despesas Obrigatórias. Neste sentido, o Ministério da Defesa estabeleceu um corte linear de 
21 %, com base no Projeto de Lei de Orçamento Anual 2015 para cada Força e para a Administração 
Central, tendo preservado os recursos destinados ao investimento do Sistema de Controle do Espaço 
Aéreo Brasileiro (SISCEAB). Isso significou uma redução no orçamento do COMAER no valor de R$ 
585,4 milhões. 

Além da redução ocorrida em maio, houve um segundo corte em julho de 2015, no valor de R$ 
108,6 milhões para o COMAER, equivalente a 4,94% sobre o valor remanescente do corte anterior. Dessa 
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forma, a redução total, em relação ao valor inicial do orçamento do COMAER foi de aproximadamente 
26%, o que equivale a um montante de R$ 694 milhões. 

Já com relação aos projetos que fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento (KC-390 
e F-X2), foram realizados, em maio, cortes pelo Ministério da Defesa, priorizando aqueles considerados 
essenciais. 

Como consequência, coube ao COMAER um corte orçamentário de R$ 160 milhões no projeto de 
aquisição da aeronave KC-390, tendo sido preservados os recursos destinados ao desenvolvimento desta 
aeronave, bem como aqueles referentes ao programa da aeronave de combate F-X2. 

Tal situação necessitou que o EMAER, após um trabalho minucioso, propusesse ao Exmo. Sr. 
Comandante da Aeronáutica (CMTAER) a linha de ação mais eficiente e efetiva. Proporcionando assim, 
os menores impactos possíveis no Exercício de 2015 e, consequentemente, nos exercícios futuros. 

Afinal, faz parte da cultura da Aeronáutica atravessar tempestades no céu. Muitas vezes, o piloto 
chega a ver onde acaba a tempestade e, noutras vezes, não. Entretanto, sempre acredita que a tempestade 
acabará, porque à sua frente sempre existe um céu infinito.  

Sendo assim, 2015 foi um ano desafiador. O contexto nacional reduziu nossos recursos, ao mesmo 
tempo em que as demandas continuaram em níveis elevados. O resultado da conta, tão bem sabido, foi a 
exigência de uma dedicação ainda maior da FAB, exemplificada nas ações relevantes destacadas abaixo: 

 

 
O primeiro voo do KC-390 foi só o passo inicial no caminho que levará o futuro avião de 

transporte da FAB até os esquadrões operacionais. Quando a aeronave voou por 1h19 no dia 3 de 
fevereiro de 2015, sequer seus trens de pouso foram recolhidos: um procedimento padrão para o primeiro 
teste de um novo projeto. Agora a Embraer e seus parceiros internacionais trabalham para aprovar todas 
as inovações da maior aeronave já fabricada no Brasil. 

“A campanha de ensaios em voo é um misto de desenvolvimento e certificação”, afirma Paulo 
Gastão, responsável técnico da Embraer pelo KC-390. Segundo ele, os testes devem durar 
aproximadamente dois anos. Um segundo protótipo, ainda em construção, também vai participar da 
campanha de ensaios. Outras duas aeronaves serão construídas para testes de fadiga em solo. 

Até a aeronave ser certificada pelo Instituto de Fomento Industrial (IFI), organização ligada ao 
DCTA, a Embraer irá realizar testes em níveis crescentes de complexidade. O full flight by wire, controles 
digitais de voo, por exemplo, irá ganhar mais funcionalidades. 

Por enquanto, o joystick, que faz o papel de manche da aeronave, transmite os comandos da 
tripulação diretamente. Quando o fly by wire estiver ativo, computadores vão auxiliar diretamente na 
pilotagem. 

No caso específico do KC-390, a pesquisa de mercado realizada pela EMBRAER, abrangendo 
77 países, levou à expectativa de atingir a venda de até 728 unidades dessas aeronaves, cujo sucesso 
dependerá do progresso do seu programa de desenvolvimento diante do programa de desenvolvimento 
dos seus concorrentes de origem americana, russa e ucraniana. 

No fim de 2016, os protótipos já deverão realizar missões mais complexas, como o 
reabastecimento em voo de helicópteros.  
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Invenção gera economia de US$ 1,3 milhão. Dois anos de estudo, três mil experimentos, mais de 

800 páginas de anotações e uma determinação sem medida. Assim, o Suboficial do Centro de 
Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), conseguiu criar um bench unit, cadeia 
reduzida para a leitura de uma família de gravadores de voo, mais conhecido como caixa-preta, 
empregado na aviação civil e militar. O invento significou uma economia de US$ 1,3 milhão para a Força 
Aérea Brasileira, valor que seria pago a um desenvolvedor de bancada no exterior. 

Bench unit, em laboratórios de gravadores de voo, refere-se a todo dispositivo 
eletro/eletrônico/digital capaz de obter dados binários e convertê-los em unidades de engenharia 
(quilograma, pés por minuto, milhas por hora, etc). Os dados registrados na memória dos gravadores de 
voo são úteis para a investigação de acidentes aeronáuticos. 

A motivação para desenvolver o projeto usado no Laboratório de Dados veio do seu caráter 
questionador. “Até quando vamos ter de buscar soluções no exterior?”, perguntava-se. A invenção abre 
caminho para o CENIPA e para a indústria brasileira ousarem nesta área. Sendo que não é a primeira vez 
que o Suboficial cria inovação tecnológica importante. Em 2001, atuou na modernização do simulador de 
voo do caça F-5E- único na América Latina, na Base Aérea de Santa Cruz. Junto com equipe técnica, ele 
analisou componentes (hardware, software, firmware) e ofereceu subsídios à implantação de nova 
tecnologia no simulador, com material nacional de última geração disponível no Sistema de Material 
Bélico e Aeronáutico (SISMAB). Os recursos poupados chegaram a US$ 3,5 milhões. 

 

 
O helicóptero H-60 Black Hawk do Esquadrão Harpia (7º/8º GAV) e a aeronave C-98A Caravan 

da Base Aérea de Boa Vista (BABV) transportaram cerca de três toneladas de mantimentos para as 
comunidades indígenas de Raposa Serra do Sol, Caramambatai e Xitei. As aldeias de índios Yanomami e 
Ingarikó estão localizadas no extremo oeste de Roraima, em área de floresta nativa, e somente recebem 
apoio por meio aéreo. 

Durante a missão, a BABV enviou militares para atuarem na manutenção dos espaços públicos da 
aldeia, como a escola e a sede da Secretaria Especial de Saúde Indígena de Roraima. 
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Comando da Aeronáutica poderá autorizar entrada de aeronaves militares estrangeiras no Brasil. A 

Lei Complementar 149 de 2015, sancionada em 12 de janeiro de 2015, mudou as regras para a entrada de 
forças estrangeiras no País. A principal modificação é a possibilidade da Presidência da República delegar 
ao Ministério da Defesa e este, por sua vez, ao Comando da Aeronáutica a responsabilidade de autorizar a 
entrada de aeronaves militares estrangeiras no espaço aéreo brasileiro, por exemplo. 

A situação atendeu as necessidades da Força Aérea Brasileira, que é a responsável por receber os 
pedidos estrangeiros. Toda aeronave militar, obrigatoriamente, precisa de autorização para entrar no 
espaço aéreo de outro país. 

De acordo com a Seção de Sobrevoo do Estado-Maior da Aeronáutica, a medida permite que o 
Comando da Aeronáutica dê mais agilidade aos pedidos, como sobrevoos de aeronaves sobre o território 
brasileiro cujo destino final é outro país, pousos para reabastecimento ou transporte de autoridades. 

A nova lei também define o conceito de forças estrangeiras. De acordo com o artigo 4º, considera-
se forças estrangeiras “o módulo armado de emprego operacional marítimo, terrestre ou aéreo”. Nestes 
casos, a autorização continua sendo exclusiva da Presidência da República. 

A 2SC3 – Sobrevoo é a seção da Segunda Subchefia do EMAER (2SC) que centraliza atividades 
inerentes a referida autorização no COMAER. Em 2015, foram realizados 587 Autorizações de Voo do 
Estado-Maior da Aeronáutica (AVOEM). 

 

 
Com o reapontamento das antenas na região Norte em fevereiro de 2015, o Parque de Material 

Eletrônico (PAME) finalizou a migração satelital do sistema Telesat. O sistema interliga equipamentos 
usados no controle do tráfego aéreo brasileiro. Este é o primeiro processo de troca de satélite desde que o 
sistema foi implantado no Brasil, nos anos 90. No total, foram reapontadas para o novo satélite 111 
estações (antenas) em todo o território nacional. O trabalho começou em dezembro de 2014. 

“O satélite tem vida útil. O Embratel/StarOne B4 está entrando em processo de desativação. 
Estamos migrando para o Embratel/StarOneC3, um novo satélite que está em órbita em uma nova posição 
orbital”, explica o chefe da divisão técnica do PAME, que gerencia o processo. 

A rede satelital é uma das redes de comunicação que suporta os sistemas de controle do tráfego 
aéreo. Para não interromper a operação, enquanto um equipamento é redirecionado, outros suportes de 
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Unidade de Vigilância 

Unidade de Telecomunicação 

Unidade de Vigilância Transportável 

Estação Meteorológica de Superfície 

Estação Meteorológica de Altitude 

 

comunicações permitem que as informações entre os diversos órgãos de controle de tráfego aéreo sejam 
realizadas. 

Para não impactar o funcionamento dos sistemas foram três meses de planejamento no 
balanceamento de redes, antes de iniciar a migração. 

Além do reapontamento, os técnicos do PAME realizam readequações dos equipamentos, como 
intervenções técnicas e reconfigurações. Eles trabalham em conjunto com técnicos dos Centros Integrados 
de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo (CINDACTA), localizados em Brasília, Curitiba, Recife e 
Manaus, e do Serviço Regional de Proteção ao Voo (SRPV), que cuida do tráfego aéreo no eixo Rio-São 
Paulo. 

 

 
O Quarto Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA IV), 

localizado na capital amazonense (Manaus), é responsável, há dez anos, por controlar uma fatia de mais 
de 60% do espaço aéreo brasileiro. Os voo que atravessam a região amazônica são acompanhados pelos 
radares e controladores de tráfego dali. Também é a partir dessas mesmas estruturas que são      
identificadas e monitoradas as aeronaves que estão demonstrando algum tipo de padrão irregular, como 
transponder desligado ou ausência de plano de voo, o que pode implicar em um acionamento das 
aeronaves de defesa aérea.   

A complexidade da estrutura se justifica pela importância estratégica da região: além de ser rota de 
voos comerciais regulares para as américas central e do norte, e suportar um grande fluxo de aeronaves 
menores, como táxis aéreos, a região amazônica apresenta uma considerável faixa fronteiriça que a torna 
vulnerável ao tráfico ilícito, principalmente de entorpecentes. 

As estatísticas também reiteram a demanda crescente na região: nos últimos dez anos, o número 
de tráfegos anuais controlados pelo CINDACTA IV mais que dobrou, passando de 350 mil voos em 
2005, para 760 mil em 2015.  

O grande desafio de se operar na região amazônica é o logístico. As distâncias são expressivas, os 
acessos são complexos e algumas localidades apresentam problemas específicos: Tiriós (PA), por 
exemplo, assim como em Surucucu (RR) - onde também há um Destacamento de Controle do Espaço 
Aéreo (DTCEA) - não dispõe de energia elétrica comercial. A linha de transmissão mais próxima, aliás, 
passa a 600 km do local. O cenário criou a necessidade de desenvolver soluções inéditas: todo 
funcionamento dessas unidades dependia de óleo diesel, uma média de 22 mil litros mensais, 
transportados a bordo de cargueiros como o C-130 Hércules e o C-105 Amazonas. Com o intuito de 
economizar recursos e diminuir a dependência do óleo diesel, foram implantados, nos DTCEA Tiriós 
(PA) e Surucucu (RR), painéis solares. Em funcionamento desde a segunda metade de 2015, o projeto já 
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significou economia de 45% nos custos de geração de energia para a manutenção das unidades. O 
investimento, na casa dos 2 milhões de euros, entre a compra dos equipamentos e a logística de 
instalação, deve ser recuperado em três anos. Para a desvinculação da necessidade de combustível, porém, 
ainda é preciso desenvolver uma solução que supra energia à noite, pois os custos do armazenamento 
energético são muito altos. Opções como energia eólica e biomassa foram estudadas, porém, não se 
adaptam às condições geográficas e climáticas do local.  

A localização dos equipamentos que compõem um Destacamento de Controle do Espaço Aéreo - 
radares, estas ações meteorológicas e antenas VHF, que servem para comunicação entre pilotos e 
controladores - é fruto de estudos que indicaram aquela coordenada como ideal para a cobertura de área 
necessária. 

Embora o CINDACTA IV tenha completado uma década de criação em novembro de 2015, a 
história do controle de tráfego na região é mais antiga, inclusive, que a criação do Ministério da 
Aeronáutica. Em 1938, a Panair - companhia aérea que dominou o setor no país entre as décadas de 1940 
e 1960 - já tinha um escritório à beira do rio Guamá, em Belém (PA), e controlava os hidroaviões que 
circulavam por ali. Mais tarde, foram criados os Serviços Regionais de Proteção ao Voo de Belém e, em 
seguida, de Manaus. Entre as décadas de 1950 e meados dos anos 2000, implantaram-se os DTCEA; 
paralelamente a isso, as ações de defesa área funcionavam por meio de missões específicas que 
aconteciam, de forma intercalada, em diversos pontos da região. 

O sistema de controle do espaço aéreo brasileiro é único no mundo: só ele utiliza a mesma 
estrutura para atividades de controle de tráfego aéreo e, também, de defesa aérea. A integração provê, 
além da otimização de meios, uma resposta mais rápida a situações que possam colocar em risco a defesa 
do nosso País. 

 

  
 

Começaram em 2015 as obras do novo prédio de 16 mil m² para a Divisão de Ciências 
Fundamentais do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, localizado em São José dos Campos (SP). O 
investimento é de R$ 49 milhões e faz parte dos planos de expansão da escola de engenharia. 

No vestibular de 2014, já houve um aumento do número de vagas nos cursos de graduação, de 120 
para 170. O planejamento é, em cinco anos, chegar a 240 vagas anuais. Também haverá um aumento de 
50% nas vagas de Mestrado e de Doutorado. Para isso, a previsão é de investimentos de R$ 300 milhões 
até 2019 apenas em obras. 

Na parte física, o ITA deve receber ainda novas moradias, um auditório de 1.200 lugares, uma 
biblioteca para 320 mil volumes e alojamentos para graduandos e pós-graduandos. Também está previsto 
o lançamento de um edital para a contratação de novos professores. 

“A expansão é mais do que dobrar o número de alunos e professores, mais do que construir novos 
prédios. É repensar o ensino de engenharia e repensar o ITA em suas atuações”, explica o Reitor do ITA. 
Criado em 1950, o Instituto está em fase de modificação do currículo dos cursos de Engenharia 
Aeronáutica, Engenharia Aeroespacial, Engenharia Mecânica-Aeronáutica, Engenharia Civil-
Aeronáutica, Engenharia Eletrônica e Engenharia de Computação. Também estão ocorrendo mudanças 
nas metodologias de ensino, nas avaliações e nas relações professor-aluno. 

Perspectiva do Prédio de Ciências Fundamentais. Obras em Andamento. 
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Como parte do projeto de expansão, o ITA assinou um acordo com a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, fundação do Ministério da Educação, que tem permitido 
ao Instituto trazer, por meio de bolsas, professores Seniores e Especiais. Está prevista ainda a implantação 
do Centro de Inovação junto ao Parque Tecnológico de São José dos Campos (SP) para realizar pesquisas 
de longo prazo com a participação de universidades, empresas e institutos de pesquisa. 

“Como escola de engenharia, nós conseguiremos formar engenheiros melhores se os alunos da 
graduação e da pós-graduação puderem trabalhar com desafios do mundo real, desafios concretos. Por 
outro lado, o Centro de Inovação também é importante porque nos permite estreitar laços. Antes de ser 
uma escola, o ITA foi projetado para desenvolver uma indústria aeronáutica no Brasil. No nosso DNA 
está a missão de desenvolver e fortalecer o setor industrial”, explica o Reitor. 

Subordinado ao DCTA do Comando da Aeronáutica, o ITA é uma escola militar onde os alunos 
podem optar por seguir a carreira na Aeronáutica ou permanecerem como civis. O vestibular é 
considerado um dos mais difíceis do país: em 2015, foi de 7.792 inscritos para as 170 vagas. 

 
Tabela 2 - ITA em Números 

ITA em Números 

Fundação:16/01/1950 

Graduação: Cursos de Engenharia: 6 (Aeronáutica, Eletrônica, Mecânica-
Aeronáutica, Civil-Aeronáutica, Computação e Aeroespacial) 

Alunos 2016: 790 

Formados até 2015: 5.967 

Pós-Graduação: Alunos em 2016 (Doutorado, Mestrado e Mestrado Profissional): 889 

Formados em 2015 (Doutorado, Mestrado e Mestrado Profissional): 290 

 

 
ITA ajudou a desenvolver a urna eletrônica 
Por trás do voto digital de 142 milhões de brasileiros, está um longo caminho de estudo e 

desenvolvimento de tecnologia realizado por pesquisadores e cientistas nacionais, como o engenheiro 
eletrônico, funcionário há 27 anos do Instituto de Estudos Avançados (IEAV), unidade do Comando da 
Aeronáutica “É um filho de vários pais. Até hoje a Justiça Eleitoral me consulta sobre as tecnologias e a 
segurança”, afirma. 

Na época, o engenheiro eletrônico, formado pelo ITA), havia acabado de retornar ao Brasil depois 
de concluir o mestrado e doutorado na Universidade de Tóquio. “Essa experiência exercitada diariamente 
foi muito importante para o processo”, comenta ao analisar o know how dos profissionais da Aeronáutica 
na elaboração de requisitos técnicos para os projetos de aeronáutica e espaço. 

“Eu fui a ponte com a academia por conta da natureza do objeto”, conta Imamura. A ideia era 
abranger 100% dos eleitores em cinco anos, a contar do primeiro ano de implantação. No primeiro seriam 
30%, 60% no terceiro e 100% no quinto ano, atingido no ano 2000. 
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As diferentes realidades do Brasil impactaram o desenvolvimento do equipamento, que precisava 
ser leve, prático e suportar tensões elétricas e climáticas. “Tivemos que ir a quase todos os municípios 
para entender. Mudam o perfil, as instalações. A realidade é muito diferente”, relata. Para se ter uma 
ideia, a fonte é robusta o sufi ciente para suportar a tensão de alimentação de 30 volts a 480 volts sem 
oscilações ou interrupções de energia. 

O processo incluiu o desenvolvimento e implantação de dois algoritmos brasileiros, combinação 
matemática responsável pela criptografia dos dados, para implantar no sistema. O mercado oferecia 
somente produtos aprovados pela agência de segurança americana, a NSA. Para ter este status, no entanto, 
a NSA exige total domínio do código. “A legislação americana diz que qualquer bem sensível só pode ser 
colocado a venda se não afetar a segurança dos Estados Unidos”, explica. O Brasil não poderia usar um 
código que afetasse a segurança nacional, por isso optou-se por um algoritmo novo. 

 

 

 
Principal palco de negócios da área de defesa e segurança, a 10ª edição da LAAD Defence & 

Security, que ocorreu no período de 14 a 17 de abril de 2015, no Rio Centro, zona oeste do Rio de 
Janeiro, reuniu fabricantes e fornecedores de tecnologias, equipamentos e serviços para as Forças 
Armadas e Auxiliares do Brasil, empresas de segurança e concessionárias de serviços e infraestrutura 
crítica. 

Na sua décima edição, a LAAD Defence & Security de 2015 teve como um dos destaques os 
projetos estratégicos do Comando da Aeronáutica. Brasileiros e estrangeiros de 63 países vão poder 
conhecer projetos tanto nos estandes quanto na área externa da feira. 

A Força Aérea Brasileira apresentou projetos estratégicos na área aeroespacial, controle do tráfego 
aéreo, projetos operacionais e institucionais. Além das exposições nas áreas internas e externas, os 
militares contribuíram nos seminários de defesa e segurança e no simpósio de logística, parte da 
programação do evento. 

Somente na área externa, a Aeronáutica mostrou um acampamento militar exatamente como o 
utilizado nas operações da Força Aérea Brasileira. As chamadas Unidades Celulares de Intendência 
abrigaram desde equipes de segurança até consultórios de odontologia. 

Na parte interna, o nanosatélite ITASAT- 1 permaneceu suspenso no estande e forneceu imagens 
em tempo real para um monitor. Foi a demonstração da capacidade do equipamento criado para utilização 
em missões estratégicas, troca de mensagens entre rádios amadores e para imageamento. Também foi 
exposto um modelo do foguete de sondagem VSB-30 em tamanho real. 

Quem visitou a área destinada à Aeronáutica conheceu ainda o Sistema Sagitário, software de 
controle de tráfego aéreo, desenvolvido no Brasil e capaz de processar dados de diversas fontes, como 
radares e satélites, e consolidá-los em uma única apresentação visual para o controlador de tráfego aéreo. 
O Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), mostrou também a nova ferramenta para 
gerenciamento de aterrisagens - AMAN (Arrival Management).  
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Desde o início de 2015 a Equipe Falcões, que reúne os paraquedistas de demonstração e 
competição da Força Aérea Brasileira, conta também com um time feminino. As sete esportistas, que têm 
suporte da Comissão de Desportos da Aeronáutica (CDA), começaram a se preparar para as principais 
competições de paraquedismo nacionais de 2015, como o campeonato brasileiro militar e o brasileiro 
civil. “Fazer parte da equipe é uma grande conquista, demonstra que o lugar da mulher está crescendo no 
esporte”, analisa a então Aspirante a Oficial, uma das integrantes da equipe. 

 

 
Força Aérea Brasileira forma primeira mulher mestre de carga na Amazônia. O processo de 

formação foi de um ano e quatro meses no Esquadrão Arara (1°/9°GAV), sediado em Manaus (AM), 
onde a militar trabalha na manutenção da aeronave C-105 Amazonas. A militar teve aulas teóricas sobre 
configuração da aeronave, procedimentos empregados nas missões, entre outros assuntos. Entendeu todos 
os sistemas da aeronave e participou de instruções práticas. Todas as missões foram avaliadas. Para se 
formar, passou por duas provas: uma em solo e outra em voo. 

 

 
O gramado da Esplanada dos Ministérios recebeu interessados em conhecer a maquete do futuro 

caça da Força Aérea Brasileira, o Gripen NG. O modelo foi comprado da Suécia para renovar a frota de 
aviões da FAB. A peça ficou no local do dia 10 a 14 de julho de 2015. A entrada na exposição foi 
gratuita. 
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Quando o primeiro Gripen NG for recebido pela FAB em 2019, será um avião “novo” em termos 
históricos para o Brasil: pela primeira vez, receberemos uma aeronave de defesa aérea que também será 
novidade em seu país de origem. 

 

 
                                      Algumas características do Gripen NG: 
1. Probe retrátil de reabastecimento em voo. 
2. Asas Canard móveis permitem pousos em pistas de 500 metros. 
3. Radar capaz de monitorar alvos no ar, no solo e no mar ao mesmo tempo. 
4. Sensor busca de alvos pelo espectro infravermelho. 
5. Mísseis ar-ar A-Darter. 
6. Mísseis antirradiação MAR-1. 
7. Mísseis para combate BVR (do inglês, Beyond Visual Range). 
8. Sensor para reconhecimento e designação de alvos. 
9. Cabine com wide area display. 
10. Datalink permite trocar dados entre aeronaves em voo. 

 

    
Depois de mais de dois anos, a Esquadrilha da Fumaça retoma os trabalhos com a missão de 

divulgar o trabalho da Força Aérea Brasileira e estreitar laços com o público apresentando um show 
aéreo. A primeira apresentação pública aconteceu em Maringá (PR), no mês de julho de 2015, e arrancou 
suspiros de mais de 6 mil pessoas, em duas demonstrações. 

As manobras foram assumidas por um novo protagonista: o A-29 Super Tucano. O display de 
demonstração passou por adaptações, em virtude das características de performance da nova aeronave. 

Enquanto isso, todo o Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), que conta com 68 militares – 
entre graduados e oficiais - também passou por um treinamento para o aperfeiçoamento da equipe. 

Foram 27 meses de trabalho, incluindo 765 missões de perfil acrobático dedicadas exclusivamente 
ao programa de implantação operacional e logística do A-29 Super Tucano. O período foi dividido em 
fases, desde a instrução teórica sobre o novo avião até os testes da execução das manobras em diferentes 
regiões do Brasil. A substituição do T-27 Tucano envolveu 18 pilotos e também impôs capacitação aos 
mecânicos e preparação da parte de logística. 

Cabe ressaltar que para solicitar uma demonstração, é necessário enviar um ofício assinado ao 
Centro de Comunicação Social da Aeronáutica (CECOMSAER) com antecedência mínima de quatro 
meses, mencionando nome, endereço, data do evento, telefone para contato e público estimado. 
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Recomenda-se sugerir outras datas para a demonstração, em caso de uma impossibilidade do atendimento 
na data solicitada. 

Após deliberação do Comando da Aeronáutica, o CECOMSAER confirmará a aprovação ou não 
da solicitação junto ao solicitante, com antecedência de 30 dias da demonstração. Vale lembrar que as 
exibições da Esquadrilha da Fumaça são públicas, gratuitas e de caráter institucional, não cabendo, 
portanto, associações com propósito comercial ou de propaganda político-partidária. 
 

 
Em 2015, ocorreram as Operações Ágata 9 e Ágata 10, tais operações são voltadas para o combate 

a crimes em região de fronteira, como o contrabando, as Operações Ágata aumentam a arrecadação de 
tributos federais. É o que revela um estudo realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico e 
Social de Fronteiras (IDESF), que observou uma relação direta entre a realização de operações nas 
fronteiras brasileiras e o aumento da arrecadação pública. 

De acordo com o estudo, o custo médio de cada edição da Operação Ágata é de R$ 16,3 milhões, 
menos de 15% do retorno obtido na expansão da receita tributária. Há ainda outros benefícios não 
computados, como ações complementares de saúde, educação, cidadania e segurança. 

Em 2011, quando ocorreram três edições da Ágata, a média de arrecadação do Imposto de 
Importação foi de 7,71% sobre a receita tributária. Porém, nos meses da Operação, o índice subiu: 9,72%, 
em agosto; 9,39%, em setembro; e 9,84% em novembro. O mesmo fenômeno ocorreu na arrecadação do 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), com a média anual de arrecadação de 13,41% e a média 
dos meses de Operação sendo de 14,94% (agosto), 16,02% (setembro) e 14,84% (outubro). 

“Quando se inibe o contrabando, consequentemente cresce a arrecadação de impostos e a indústria 
formal volta a ocupar seu lugar no mercado, contribuindo com a economia e a geração de empregos”, diz 
o presidente do IDESF. Segundo o Instituto, o País deixa de arrecadar em impostos nas regiões de 
fronteiras cerca de R$ 25 bilhões ao ano.  

Foram analisados dados das oito edições da Operação Ágata, realizadas entre 2011 e 2014. O 
Instituto verificou as receitas de arrecadação relacionadas com os dois principais impostos que produzem 
efeitos sobre os produtos importados: o Imposto de Importação e o Imposto de Produtos Industrializados. 
De acordo com o IDESF, a redução na oferta de produtos contrabandeados estimula o consumo de artigos 
fabricados no Brasil ou daqueles importados legalmente. 

Para um dos conselheiros do IDESF:  “o contrabando é um problema muito grave para a sociedade 
brasileira porque traz criminalidade; para o governo traz diminuição na arrecadação fiscal e para 
empresas traz instabilidade financeira e desemprego”. 
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Outras Ações Cívicos-Sociais realizadas por profissionais de saúde da FAB em várias regiões do 
Brasil: 

Manacapuru (AM) 

 
Em meio às cheias do Rio Solimões, militares do Sétimo Comando Aéreo Regional (VII 

COMAR) e do Hospital de Aeronáutica de Manaus (HAMN) realizaram 1.311 atendimentos em 
Manacapuru (AM). A Ação Cívico-Social (ACISO) foi promovida, entre os dias 26 e 30 de maio de 
2015, no município, distante cerca de 70 km da capital do Estado. 

A população contou com atendimentos nas áreas de clínica médica, cardiologia, dermatologia, 
ginecologia, otorrinolaringologia e pediatria. 

Manacapuru foi uma das localidades atingidas pelas cheias do Rio Solimões, que estava 20 metros 
acima do nível normal. Grande parte da cidade encontrava-se debaixo d’água. 

 
São Paulo (SP) 

 
Moradores de quatro bairros de Osasco (SP) participaram de ação cívico-social organizada pelo 

Núcleo do Hospital de Força Aérea de São Paulo (NuHFASP). Ao longo de três dias (21 a 23 de maio de 
2015), foram realizados 1.032 atendimentos nas especialidades de oftalmologia, clínica médica, 
ginecologia, urologia, pediatria, odontologia e odontopediatria. Avaliação nutricional, aferição de glicose 
capilar e pressão arterial também foram disponibilizadas à população. 

 
Caruaru (PE) 

 
A Odontoclínica de Aeronáutica de Recife (OARF) realizou cerca de 275 procedimentos 

odontológicos na comunidade localizada próxima ao Aeroporto Oscar Laranjeira, em Caruaru, agreste de 
Pernambuco. A ação ocorreu durante a Operação Pastor 2015. 

O evento, realizado em 03 de junho de 2015, contou com palestra educativa de higiene bucal, 
escovação supervisionada, aplicação tópica de flúor assistida e distribuição de kits de higiene bucal. 
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Durante a ação também foram entregues donativos arrecadados em diversas unidades do Segundo 
Comando Aéreo Regional (II COMAR). 

 
Rio de Janeiro (RJ) 

 
Militares de unidades do Rio de Janeiro participaram da Campanha de Doação de Medula Óssea, 

realizada no dia 27 de maio de 2015, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), em 
parceria com o Hemorio. 

 
Alcântara (MA) 

 
Centenas de pessoas da comunidade do Peru, povoado a 14 quilômetros do município de 

Alcântara - Maranhão, receberam diversos atendimentos durante a Ação Cívico-Social, no mês de abril de 
2015. Profissionais das áreas de enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, 
odontologia, psicologia e serviço social do CLA prestaram atendimento à população da região. A 
comunidade do Peru, que possui uma população total estimada em 2.894 habitantes, foi construída nas 
imediações do CLA por ocasião da implantação da organização militar da FAB, responsável pelo 
lançamento e rastreio de engenhos aeroespaciais, em meados da década de 80. 

 
Figura 1 - Aeronaves da FAB Apoiam Ação de Médicos na Amazônia 

 
A Força Aérea Brasileira apoiou com três aeronaves e 40 profissionais a Expedição Yanomami. A 

missão da organização sem fins lucrativos “Expedicionários da Saúde” teve o objetivo de levar 
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atendimento médico especializado e cirurgias de pequena complexidade a índios da etnia yanomami. A 
ação durou uma semana e foram realizadas 237 cirurgias e mais de 1700 atendimentos. 

Os indígenas atendidos estão espalhados por cerca de 30 aldeias localizadas no Amazonas, na área 
da “Cabeça do Cachorro“, próxima à fronteira com a Venezuela. 

De acordo com a coordenadora geral da Organização não Governamental (ONG), esse apoio da 
FAB não é novidade: “É uma parceria bem antiga. Desde 2005 contamos com o apoio logístico da Força 
Aérea que é fundamental nas nossas expedições”. 

O helicóptero Black Hawk do Esquadrão Harpia (7º/8º GAV) realizou uma ponte aérea entre as 
aldeias mais distantes e o local dos atendimentos. A aeronave transportou mais de 200 índios de três 
comunidades. 

O transporte de passageiros é fundamental para esse tipo de missão na Amazônia. “O helicóptero 
consegue levar um quantitativo de índios maior do que outras aeronaves. Isso facilita muito o trabalho”, 
explicou uma das médicas da ONG..         

 

Figura 2 - Distintivo da SEFA 

 
Por último, mas não menos importante, o Comando da Aeronáutica volta a ser destaque em 

relatório do TCU. A Aeronáutica está entre os seis que não tiveram restrições na conformidade contábil 
em 2014, dos 33 órgãos avaliados. 

Em meados de junho de 2015, a presidente Dilma Rousseff recebeu o Relatório Preliminar sobre 
as Contas do Governo, elaborado pelo TCU. Dentre os números apresentados, um dado chama a atenção: 
o COMAER está entre as seis instituições que não tiveram restrições na conformidade contábil no 
Exercício de 2014. Ao todo, são avaliados, nesse quesito, 33 órgãos superiores do Poder Executivo 
Federal. 

O COMAER vem repetindo o feito desde que o TCU passou a adotar este modelo de relatório, em 
2011. Segundo o documento, a ausência de restrições significa que as informações registradas no Sistema 
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) têm qualidade. 

A Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica (SEFA) avalia que o excelente desempenho 
é resultado do constante acompanhamento e do atendimento às dúvidas provenientes das unidades 
gestoras. Desde 2007, a organização mantém o Manual do Comando da Aeronáutica - MCA 172-3 
(Digital), um manual de procedimentos para auxiliar os responsáveis pela contabilidade e, em 2013, 
instituiu o prêmio Destaque Execução Contábil, a fim de reconhecer boas práticas e performances das 
Unidades do COMAER. 
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O contato com as comunidades faz parte 
das atividades regulares das unidades da 

FAB. Numa tarde inesquecível para esses 
cadeirantes, aeronaves e instalações são 

franqueadas ao público no Parque de 
Material de São Paulo. 

No início dos anos 1950, quando a Comissão 
de Aeroportos da Região Amazônica foi 

criada, apenas 17 aeródromos operavam na 
Amazônia. Em meio século de atividades 

mais de 200 obras de instalações 
aeroportuárias já foram entregues. 

Na distante localidade de Barcelos (AM) um 
cabo do Corpo de Saúde da FAB distribui 

remédios a um paciente. As ações Cívico-Sociais 
são, por vez, a única oportunidade que as 

populações carentes e isoladas do Brasil têm de 
receber atendimento médico e odontológico. 

Hospital flutuante. São nessas unidades de 
saúde montadas sobre balsas, que médicos e 

enfermeiros da FAB dão atendimento à 
população que vive à beira dos rios 

amazônicos. 

A manutenção periódica dos meios de 
proteção ao voo é de extrema 

importância para todo o sistema de 
controle que monitora o espaço aéreo 

brasileiro.  

As missões de evacuação aeromédicas são 
realizadas com uma regularidade 

impressionante pelas tripulações da FAB. 

Os incêndios florestais devastam imensas 
áreas verdes por todo o país. Poucos meios 
de combate são tão eficientes quanto o C-
130 otimizado para combater incêndios, 

capaz de lançar até 12 mil litros de 
retardante sobre as chamas. 

Na Base Aérea do Galeão o Esquadrão 
Aeroterrestre de Salvamento, sediado 
em Campo Grande, treina técnicas de 

retomada de aeronaves. 

Na Base Aérea de Anápolis, um A-29 
Super Tucano fecha a escala de voo. 

Interceptações noturnas são comuns nas 
24 horas do dia. 

À beira do Rio Negro, em plena Amazônia, 
militares da FAB resgatam um paciente 
com necessidades de cuidados médicos. 
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 1  VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS 

1.1. Finalidade e Competências  

1.1.1. Finalidade da UPC 

O Decreto nº 6.834, de 30 de abril de 2009, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 
Demonstrativo dos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e das Funções 
Gratificadas do Comando da Aeronáutica, do Ministério da Defesa, e dá outras providências, estabelece, 
em seu Anexo I, na seção I – do Órgão de Direção-Geral do Capítulo III – DAS COMPETÊNCIAS DOS 
ORGÃOS, o seguinte:  

Art. 5º Ao Estado-Maior da Aeronáutica, órgão responsável pelo planejamento e pela emissão de 
diretrizes que orientem o preparo e o emprego da Força Aérea, visando ao cumprimento da destinação 
constitucional da Aeronáutica, compete:  

I - coordenar as ações que envolvam os órgãos de direção setorial;  

II - orientar, coordenar e controlar as atividades de planejamento, de orçamento e gestão e de 
modernização administrativa; e  

III - planejar, executar e coordenar as atividades do Sistema de Inspeção do Comando da 
Aeronáutica.  

§ 10º Estado-Maior da Aeronáutica interage com o Sistema de Planejamento e de Orçamento 
Federal nos assuntos concernentes ao Comando da Aeronáutica.  

§ 1º, do Art. 26. O titular do cargo de Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica exercerá, ainda, o 
encargo de Presidente da Comissão de Promoções de Oficial da Aeronáutica e as atribuições de Inspetor-
Geral da Aeronáutica.  

O Regimento Interno do Comando da Aeronáutica - RICA 20-8/2007, no seu art. 1º, define que o 
Estado-Maior da Aeronáutica, Organização do Comando da Aeronáutica, tem por finalidade elaborar o 
planejamento, de mais alto nível, para o cumprimento da missão da Aeronáutica, assessorar o 
Comandante da Aeronáutica no exercício das atribuições inerentes ao seu cargo e coordenar as ações que 
envolvam os órgãos de direção setorial. 

 

1.1.2. Finalidade das Áreas ou Subunidades Estratégicas 

O Decreto nº 6.834, de 30 de abril de 2009, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 
Demonstrativo dos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e das Funções 
Gratificadas do Comando da Aeronáutica, do Ministério da Defesa, e dá outras providências, estabelece, 
em seu Anexo I: 

Art. 1 º O Comando da Aeronáutica, instituição nacional permanente e regular, organizada com 
base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, destina-se à 
defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da 
ordem. 

Art. 2º O Comando da Aeronáutica, órgão integrante da Estrutura Regimental do Ministério da 
Defesa e subordinado diretamente ao Ministro de Estado da Defesa, tem por finalidade preparar os órgãos 
operacionais e de apoio da Aeronáutica para o cumprimento da sua destinação constitucional e das 
atribuições subsidiárias. 

Art. 23. Ao Comandante da Aeronáutica, além das atribuições previstas na legislação em vigor e 
consoante as diretrizes do Ministro de Estado da Defesa, incumbe: 

I - exercer o comando, a direção e a gestão da Aeronáutica; 
II - orientar a elaboração e supervisionar a execução dos programas setoriais da Aeronáutica; 
III - zelar pela aptidão da Força para o cumprimento de sua missão constitucional e de suas 

atribuições subsidiárias. 
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Art. 8º Ao Gabinete do Comandante da Aeronáutica compete assessorar o Comandante no estudo 
dos assuntos submetidos à sua apreciação e assisti-lo em sua representação funcional e pessoal. 

Art. 9º À Comissão de Promoções de Oficiais da Aeronáutica compete assessorar o Comandante 
da Aeronáutica nos assuntos relativos às promoções dos oficiais da Aeronáutica. 

Art. 10. Ao Centro de Comunicação Social da Aeronáutica compete assessorar o Comandante da 
Aeronáutica nos assuntos relativos à comunicação social da instituição. 

Art. 11. Ao Centro de Inteligência da Aeronáutica compete fornecer subsídios ao Comandante da 
Aeronáutica nos assuntos relacionados ao Estado, ao preparo e ao emprego da Força Aérea Brasileira. 

Art. 12. Ao Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica compete pesquisar, desenvolver, divulgar 
e preservar a memória e a cultura aeronáutica brasileira. 

Art. 13. À Assessoria Parlamentar do Comandante da Aeronáutica compete assessorar o 
Comandante no relacionamento institucional com o Poder Legislativo. 

Art. 14.  Ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos compete planejar, 
gerenciar, controlar e executar as atividades relacionadas com a prevenção e a investigação de acidentes 
aeronáuticos e assessorar o Comandante da Aeronáutica nos assuntos de sua competência.  

Art. 15. À Assessoria de Segurança Operacional do Controle do Espaço Aéreo compete assessorar 
o Comandante da Aeronáutica nos assuntos relativos à segurança do Serviço de Navegação Aérea, 
coordenar e controlar as atividades de inspeção do Serviço de Navegação Aérea, no que tange à segurança 
operacional, e gerenciar o Programa de Vigilância da Segurança Operacional do Serviço de Navegação 
Aérea. 

Art. 15-A. Ao Centro de Controle Interno da Aeronáutica, Unidade Setorial da Secretaria de 
Controle Interno do Ministério da Defesa, compete planejar, dirigir, coordenar e executar as atividades de 
controle interno no âmbito do Comando da Aeronáutica. 

Art. 16.  Ao Comando-Geral de Apoio compete planejar, gerenciar e controlar as atividades 
relacionadas com o apoio logístico de material, patrimonial, da tecnologia da informação e de serviços 
correlatos. 

Art. 17.  Ao Comando-Geral de Operações Aéreas compete executar o planejamento, o preparo 
para o emprego e o controle das operações da Força Aérea Brasileira, sendo responsável pelo comando 
das ações de pronta-resposta, antes da ativação da Estrutura Militar de Defesa. 

Art. 18.  Ao Comando-Geral do Pessoal compete planejar, gerenciar e controlar as atividades 
relacionadas com o pessoal civil e militar do Comando da Aeronáutica.  

Art. 19.  Ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo compete:  
I - planejar, gerenciar e controlar as atividades relacionadas com o controle do espaço aéreo, com 

a proteção ao voo, com o serviço de busca e salvamento e com as telecomunicações do Comando da 
Aeronáutica; e 

II - apoiar a Junta de Julgamento da Aeronáutica em suas funções.  
Art. 20.  Ao Departamento de Ensino da Aeronáutica compete planejar, gerenciar e controlar as 

atividades de ensino, relativas à formação e ao aperfeiçoamento do pessoal do Comando da Aeronáutica. 

Art. 21.  Ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial compete planejar, gerenciar, 
realizar e controlar as atividades relacionadas com a ciência, tecnologia e inovação, no âmbito do 
Comando da Aeronáutica. 

Art. 22.  À Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica compete superintender e realizar as 
atividades de execução orçamentária, administração financeira e contabilidade, relativas aos recursos de 
qualquer natureza do Comando da Aeronáutica.  

Parágrafo único. A Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica interage com o Sistema de 
Administração Financeira Federal e de Contabilidade Federal do Poder Executivo federal nos assuntos 
concernentes ao Comando da Aeronáutica. 

De acordo com o Regimento Interno da Missão Técnica Aeronáutica Brasileira em Assunção – 
RICA 21-181/2006, aprovado pela Portaria EMAER nº 38/GABEM, de 14 de dezembro de 2006, a 
Missão Técnica Aeronáutica Brasileira em Assunção (MTAB) tem por finalidade:  
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Art. 1º A MTAB, prevista pelo Decreto nº 5.196, de 26 de agosto de 2004, tem por finalidade 
executar as atividades estabelecidas no Acordo n.º 55, de 10 de março de 1982, firmado entre a República 
Federativa do Brasil e a República do Paraguai. 

De acordo com a Portaria nº 184/GC3, de 17 de abril de 2012, compete ao Comissão de 
Coordenação e Implantação de Sistemas Espaciais (CCISE): 

Comissão Especial para coordenar os trabalhos relativos à definição e à implantação de sistemas 
espaciais relativos à defesa, incluindo seus elementos orbitais e a relativa infraestrutura de apoio. 

 

1.1.3. Competências da UPC  

De acordo com o Regulamento do Estado-Maior da Aeronáutica - ROCA 20-5/2016, aprovado 
pela Portaria nº 129/GC3, de 11 de fevereiro de 2016, publicada no BCA nº 23 de 15 de fevereiro de 
2016, compete ao EMAER:  

I - prestar assessoria ao CMTAER nos assuntos de interesse do COMAER; 

II - coordenar as ações que envolvam os ODSA, incluindo a supervisão da execução dos seus 
Planos; 

III - realizar estudos, planejar, orientar e supervisionar as ações relativas ao preparo e ao emprego 
da Força Aérea, de acordo com as diretrizes emanadas do Ministro de Estado da Defesa e do CMTAER; 

IV - orientar, coordenar e supervisionar as atividades de planejamento de alto nível, de orçamento, 
de gestão e de modernização administrativa; 

V - estudar, planejar, orientar, coordenar, supervisionar e avaliar as atividades relativas à atuação 
do Comando da Aeronáutica, segundo as decisões e diretrizes do CMTAER; 

VI - estudar, planejar, orientar, coordenar e supervisionar, no nível de direção geral, as atividades 
relacionadas com Pessoal, Educação, Legislação e Cultura; 

VII - estudar, planejar, orientar, coordenar e supervisionar, no nível de direção geral, as atividades 
relacionadas com Inteligência e Assuntos Internacionais; 

VIII - estudar, planejar, orientar, coordenar e supervisionar, no nível de direção geral, as 
atividades relacionadas com Comando e Controle, Doutrina, Preparo e Emprego, Defesa Cibernética e 
Tecnologia da Informação; 

IX - estudar, planejar, orientar, coordenar e supervisionar, no nível de direção geral, as atividades 
relacionadas com Logística, Mobilização, Patrimônio, Obras e Defesa Civil e Base Industrial de Defesa; 

X - estudar, planejar, orientar, coordenar e supervisionar, no nível de direção geral, as atividades 
relacionadas com Economia, Orçamento e Parcerias; 

XI - estudar, planejar, orientar, coordenar e supervisionar, no nível de direção geral, as atividades 
relacionadas com Planejamento Plurianual, Planejamento Institucional, incluindo a análise das 
necessidades apresentadas pelos ODSA, assuntos estratégicos e Ciência, Tecnologia e Inovação; 

XII - estudar, planejar, orientar, coordenar e supervisionar, no nível de direção geral, as atividades 
relacionadas com portfólio de projetos, gestão de processos, áreas temáticas do planejamento plurianual 
do COMAER, planos dos ODSA; 

XIII - planejar, coordenar e executar as atividades do Sistema de Inspeção do COMAER; 

XIV - supervisionar as atividades desenvolvidas pela MTAB; 

XV - supervisionar as ações de competência do COMAER, quando no atendimento às solicitações 
de órgãos governamentais; 

XVI - coordenar, no âmbito do COMAER, os assuntos que envolvam o Ministério da Defesa, os 
Estados-Maiores da Armada e do Exército, bem como as Forças Armadas de outros países; 

XVII - instituir Grupos de Trabalho e convocar representantes dos ODSA para a prestação de 
assessoramento técnico-especializado; 
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XVIII - indicar, orientar e controlar a participação de representantes do COMAER em atividades 
externas que estejam na esfera de competência do EMAER; 

XIX - exercer a atribuição de coordenação do Sistema de Comando e Controle da Força Aérea 
Brasileira (SISCFAB) e Comitê de Vice-Chefes (CONVICE); 

XX - exercer a atribuição de Órgão Central do Sistema de Planejamento e Gestão Institucional da 
Aeronáutica (SPGIA), de Mobilização Aeroespacial (SISMAERO), de Doutrina Militar Aeroespacial 
(SIDMAE) e de Inspeção da Aeronáutica; 

XXI - assessorar o Ministério da Defesa na elaboração do Plano de Articulação e Equipamento de 
Defesa, no que concerne ao Comando da Aeronáutica; 

XXII - elaborar as políticas e as diretrizes estratégicas gerais e específicas para o CMTAER; e 

XXIII - aprovar programas de atividades bilaterais e firmar entendimentos internacionais com 
Forças Armadas amigas, no intuito de viabilizar sua execução. 

 

1.1.4. Competências das Áreas ou Subunidades Estratégicas 
 

1.1.4.1. Competências da ASPAER 

De acordo com o Regulamento da Assessoria Parlamentar do Comandante da Aeronáutica - 
ROCA 21-37/2011, aprovado pela Portaria nº 450/GC3, de 16 de agosto de 2011, compete ao ASPAER:  

I - assessorar o Comandante da Aeronáutica nos assuntos de seu interesse em trâmite no Poder 
Legislativo, bem como nos Poderes Executivo e Judiciário e nas Funções Essenciais à Justiça (Ministério 
Público, Advocacia-Geral da União, Advocacia e Defensoria Pública); 

II - atuar em prol da consecução dos interesses do COMAER nas matérias em tramitação nos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como nas Funções Essenciais à Justiça; 

III - prover o relacionamento institucional do COMAER com os Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, bem como as Funções Essenciais à Justiça; 

IV - acompanhar, analisar e processar a tramitação das matérias de interesse do Comando da 
Aeronáutica nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como nas Funções Essenciais à Justiça; 

V - obter, junto aos Órgãos competentes da estrutura do COMAER, as informações necessárias ao 
atendimento das consultas e requerimentos oriundos do Congresso Nacional, bem como os pareceres 
necessários à elaboração de Notas Técnicas e das linhas de ação a serem adotadas para o adequado trato 
das matérias em tramitação nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário sob acompanhamento; 

VI - planejar e executar linhas de ação, estratégicas e táticas, voltadas à obtenção de resultados, 
favoráveis ao COMAER, no trâmite das diversas matérias tratadas no âmbito dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário; 

VII - atuar e coordenar ações, junto ao CECOMSAER e a outros Órgãos da estrutura do 
COMAER, no sentido da aproximação com os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e do 
estabelecimento de relações de confiança com membros dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 
bem como voltadas à divulgação, junto aos Poderes Legislativo e Judiciário, das atividades 
desenvolvidas pelo COMAER; 

VIII - atuar, sob a supervisão técnica e a orientação da Assessoria Parlamentar do Ministério da 
Defesa, nos assuntos de interesse do COMAER em trâmite no Poder Legislativo, bem como em 
coordenação com as Assessorias dos Comandos da Marinha e do Exército, e dos demais Ministérios, com 
vistas à consecução de objetivos comuns, de acordo com orientação específica do CMTAER; 

IX - coordenar as ações no sentido da assistência às autoridades do COMAER, quando convidadas 
ou convocadas para Audiências Públicas nas Comissões do Senado Federal e/ou da Câmara dos 
Deputados; e 

X - coordenar as ações no sentido da assistência aos militares do COMAER em visita oficial ao 
Congresso Nacional. 
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1.1.4.2. Competências da ASOCEA 

De acordo com o Regulamento da Assessoria de Segurança Operacional do Controle do Espaço 
Aéreo - ROCA 21-81/2009, aprovado pela Portaria nº 455/GC3, de 21 de maio de 2009, compete ao 
ASOCEA:  

I - assessorar o Comandante da Aeronáutica nos assuntos relativos à supervisão da segurança 
operacional do Serviço de Navegação Aérea; 

II - elaborar, implementar e coordenar o Programa de Vigilância da Segurança Operacional do 
Serviço de Navegação Aérea; 

III - emitir normas e procedimentos pertinentes à Vigilância da Segurança Operacional do Serviço 
de Navegação Aérea; 

IV - planejar, organizar, coordenar e controlar as atividades de Inspeção de Segurança Operacional 
do Serviço de Navegação Aérea; e 

V - processar e analisar as informações resultantes dos processos de Inspeção de Segurança 
Operacional do Serviço de Navegação Aérea, de forma a produzir e apresentar relatório ao CMTAER, 
quando relativas ao DECEA e, ao Diretor-Geral do DECEA (DGCEA), quando pertinentes aos órgãos 
provedores do serviço do SISCEAB. 

 
1.1.4.3. Competências do CCISE 

De acordo com a Portaria nº 184/GC3, de 17 de abril de 2012, compete ao Comissão de 
Coordenação e Implantação de Sistemas Espaciais: 

I - Definir, sob supervisão do EMAER e em coordenação com o Estado-Maior Conjunto das 
Forças Armadas (EMCFA), com os Estados-Maiores da Armada (EMA) e do Exército (EME), as 
estratégias de implantação, de integração e de financiamento de sistemas espaciais relativos à defesa; 

II - Dirigir, coordenar e integrar, à luz das diretrizes da Estratégia Nacional de Defesa e em estreita 
ligação com o EMCFA, o EMA, o EME e o EMAER, todos os trabalhos concernentes à concepção, à 
definição de requisitos, à integração e à implantação de sistemas espaciais concernentes à defesa, 
incluindo os respectivos segmentos orbitais e a relativa infraestrutura de operação, tanto dos componentes 
de uso exclusivo do Ministério da Defesa quanto daqueles de uso compartilhado com outros órgãos 
públicos e/ou privados; e 

III - Representar, após prévia coordenação, o Ministério da Defesa e as Forças Singulares, em 
todos os atos que se fizerem necessários à implantação de sistemas espaciais relativos à defesa. 

Parágrafo Único. A CCISE poderá estabelecer contatos com o Ministério da Defesa e com as 
demais Forças Armadas, bem como outros órgãos públicos e entidades privadas nos assuntos de interesse 
da implantação de sistemas espaciais relativos à defesa. 

 
1.1.4.4. Competências do CENCIAR 

De acordo com o Regulamento do Centro de Controle Interno da Aeronáutica - ROCA 21-
91/2013, aprovado pela Portaria nº 1.203/GC3, de 5 de julho de 2013 e o Regimento Interno do Centro de 
Controle Interno da Aeronáutica – RICA 21-242, compete ao CENCIAR: 

I - planejar, dirigir, coordenar e executar as atividades de controle interno; 
II - propor ao CMTAER normas e procedimentos relativos ao Sistema de Controle Interno 

(SISCONI); 
III - estabelecer procedimentos referentes à Declaração de Bens e Rendas dos agentes públicos do 

COMAER;  
IV - supervisionar os trabalhos de instrução dos processos de Contas Ordinária, Extraordinária e 

de Tomadas de Conta Especial; 
V - elaborar as orientações relativas aos processos de Contas Ordinária e Extraordinária, de acordo 

com as normas do Tribunal de Contas da União; 
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VI - acompanhar o cumprimento da obrigação dos agentes públicos (civis e militares), integrantes 
do efetivo das Unidades Gestoras, concernente à apresentação de suas Declarações de Bens e Valores, nos 
termos da legislação vigente; 

VII - consolidar os Processos de Contas Anuais dos responsáveis pela gestão de recursos públicos 
alocados em Unidades Gestoras que, por força de Decisão Normativa do Tribunal de Contas da União ou 
outro dispositivo legal, devam apresentar Processo de Contas Anual; 

VIII - acompanhar, sob os aspectos legal, contábil, orçamentário, financeiro e patrimonial, os atos 
e fatos praticados pelas Unidades Gestoras e pela Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica 
(CFIAe); 

IX - realizar exames de auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial nas Unidades Gestoras e na CFIAe; 

X - verificar a exatidão e a pertinência dos dados referentes à admissão de pessoal e às concessões 
de reformas, aposentadorias e pensões; 

XI - cumprir as diligências requeridas pelo Tribunal de Contas da União e as normas emanadas do 
Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal; 

XII - emitir relatórios, certificados de auditoria e pareceres sobre os processos de Contas Anuais 
das Unidades Jurisdicionadas, do Fundo Aeronáutico e da Caixa de Financiamento Imobiliário da 
Aeronáutica; 

XIII - consolidar os processos de Tomadas de Contas Especiais nas Unidades Gestoras, e na 
CFIAe; e 

XIX - assessorar o Comandante da Aeronáutica nos assuntos atinentes à sua esfera de 
competência.  

 
1.1.4.5. Competências do CENIPA 

De acordo com o Regulamento do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos 
- ROCA 21-48/2014, aprovado pela Portaria nº 676/GC3, de 05 de maio de 2014, compete ao CENIPA:  

I - normatizar, planejar, orientar, coordenar, controlar e executar as atividades de prevenção e de 
investigação de acidentes aeronáuticos, incidentes aeronáuticos e ocorrências de solo; 

II - assessorar o Comandante da Aeronáutica no exercício da competência de representar o País 
junto aos organismos internacionais de aviação civil nos assuntos relativos à investigação e à prevenção 
de acidentes aeronáuticos; 

III - supervisionar as atividades de prevenção e de investigação de ocorrências aeronáuticas 
realizadas pelos Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA) e, 
quando pertinente, dos demais Elos do Sistema de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos; 

IV - prover os Elos do Sistema, pertencentes à estrutura do Comando da Aeronáutica, dos itens 
específicos necessários ao desempenho de sua atividade sistêmica. 

 

1.1.4.6. Competências do CIAER 

De acordo com o Regimento Interno do Comando da Aeronáutica - RICA 20-36/2009, aprovado 
pela Portaria nº 1.049/GC3, de 11 de novembro de 2009, compete ao CIAER:  

Art. 54. Ao CIAER compete fornecer subsídios ao CMTAER nos assuntos relacionados ao Estado 
e ao preparo e emprego da Força Aérea Brasileira. 

 

1.1.4.7. Competências do CECOMSAER  

De acordo com o Regulamento do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica - ROCA 21-
38/2011, aprovado pela Portaria nº 409/GC3, de 22 de julho de 2011, compete ao CECOMSAER:  

I – elaborar e propor a Política de Comunicação Social do COMAER; 
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II – prestar assessoramento ao CMTAER nos assuntos relativos à Comunicação Social da 
Instituição; 

III – desenvolver e difundir a doutrina de emprego de Comunicação Social em ambiente de crise 
ou conflito; 

IV – normatizar e administrar o Sistema de Comunicação Social do Comando da Aeronáutica 
(SISCOMSAE); 

V – promover a integração do SISCOMSAE ao Sistema de Comunicação Social do Poder 
Executivo; e 

VI – coordenar e orientar o trato de assuntos relativos à Comunicação Social com os órgãos 
externos ao COMAER. 

 

1.1.4.8. Competências do COMGAP 

De acordo com o Regulamento do Comando-Geral de Apoio - ROCA 20-2/2013, aprovado pela 
Portaria nº 2.133/GC3, de 29 de novembro de 2013, compete ao COMGAP:  

I - planejar em alto nível, dirigir, coordenar, supervisionar e controlar todas as atividades 
relacionadas com o apoio logístico de material, de patrimônio, da tecnologia da informação e de serviços 
correlatos; 

II - elaborar, aprovar e atualizar, na sua esfera de responsabilidade, normas, planos e programas, 
administrativos ou técnicos, que visem à homogeneidade estrutural e funcional dos órgãos de apoio 
logístico de material, de patrimônio, da tecnologia da informação e de serviços correlatos; 

III - gerenciar os programas de aquisição, modernização e de desenvolvimento de sistemas 
informatizados e materiais aeronáuticos, bélicos e da tecnologia da informação afetos ao COMGAP; 

IV - supervisionar as atividades de desenvolvimento e de coordenação industrial, relacionadas aos 
Sistemas cujo Órgão Central seja o COMGAP; 

V - orientar os órgãos subordinados quanto às atividades logísticas que lhe são afetas, 
estabelecendo a coordenação entre estes; 

VI - estabelecer a ligação com as demais organizações do COMAER para a compatibilização das 
atividades de apoio logístico de material, de patrimônio, da tecnologia da informação e de serviços 
correlatos, desenvolvidas no âmbito interno ou externo do COMAER; 

VII - estabelecer a ligação com os órgãos da Administração Federal diretamente relacionados com 
as suas atribuições; 

VIII - orientar, coordenar e consolidar as propostas orçamentárias e o plano de obras das 
organizações subordinadas; 

IX - orientar, coordenar e consolidar as propostas de planos e programas de cursos e estágios, no 
país e no exterior, visando ao aperfeiçoamento técnico-profissional do pessoal da área de apoio logístico 
de material, de patrimônio, da tecnologia da informação e de serviços correlatos; 

X - coordenar e consolidar, por intermédio de plano específico, a necessidade de recursos 
humanos, do recompletamento e da movimentação de pessoal do COMGAP e das organizações 
subordinadas; 

XI - orientar e supervisionar as atividades relacionadas à Tecnologia da Informação no âmbito do 
COMAER; 

XII - orientar e supervisionar, em alto nível, as atividades relacionadas à engenharia de 
infraestrutura aeroportuária, à engenharia de edificações, à engenharia de campanha, ao patrimônio, ao 
transporte de superfície e ao contra incêndio afetas ao COMAER; 

XIII - executar as atribuições de Elo do SISMAERO, de acordo com a legislação específica; e 

XIV - acompanhar a implantação de projetos em sua área de responsabilidade. 
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1.1.4.9. Competências do COMGAR 

De acordo com o Regulamento do Comando-Geral de Operações Aéreas - ROCA 20-6/2009, 
aprovado pela Portaria nº 991/GC3, de 16 de outubro de 2009, compete ao COMGAR:  

I- planejar, coordenar, executar, supervisionar e controlar os exercícios e as operações militares 
aéreas e terrestres necessárias ao preparo e ao emprego da FAB; 

II- normatizar os assuntos relacionados com a Infantaria da Aeronáutica; 

III- exercer, como órgão central do Sistema de Segurança e Defesa do Comando da Aeronáutica, 
as atividades de sua competência; 

IV- exercer, como órgão central do Sistema de Comunicações e Enlaces Digitais da Aeronáutica, 
as atividades de sua competência; 

V- planejar, coordenar, executar, supervisionar e controlar a atividade de inteligência voltada para 
o preparo e emprego da FAB (Inteligência de Combate); 

VI- exercer, como órgão central do Sistema de Guerra Eletrônica da Aeronáutica, as atividades de 
sua competência; 

VII- propor ao CMTAER alterações na Política e na Estratégia da FAB, bem como na sua 
Doutrina de emprego; 

VIII- propor ao CMTAER as medidas que visem ao fortalecimento das Unidades subordinadas 
pela aquisição de novos meios de emprego ou da atualização dos já existentes; 

IX- propor ao CMTAER a criação, ativação, transformação, desativação ou desdobramento de 
Comandos, Forças e Unidades subordinadas; 

X- estabelecer parâmetros balizadores da eficiência operacional da FAB; 

XI- distribuir meios relativos aos recursos humanos, aos materiais e às instalações necessários ao 
cumprimento das missões cometidas às organizações subordinadas; 

XII- acompanhar a implantação de projetos em sua área de responsabilidade; 

XIII- elaborar planos e programas administrativos, técnicos e operacionais na sua área de atuação; 
e 

XIV- ligar-se aos Órgãos da Administração Federal quando a competência for especificamente 
delegada. 

 
1.1.4.10. Competências do COMGEP 

De acordo com o Regulamento do Comando-Geral do Pessoal - ROCA 20-3/2015, aprovado pela 
Portaria nº 1738/GC3, de 12 de novembro de 2015, compete ao COMGEP:  

I - propor, quando for o caso, doutrinas, normas, regulamentações, planos e programas 
relacionados com a Política de Pessoal do COMAER, em suas diversas áreas; 

II - propor alterações na Política e na Estratégia de Pessoal do COMAER; 
III - propor medidas que visem ao fortalecimento das OM da Aeronáutica, por intermédio do 

aperfeiçoamento da Administração de Pessoal; 
IV - supervisionar, coordenar, controlar e fiscalizar as atividades das OM subordinadas; 
V - gerenciar as atividades referentes às áreas de saúde, intendência, administração de pessoal, 

assistência religiosa, documentação e orientação profissional; 
VI - conceber, planejar, organizar, coordenar e controlar as atividades concernentes à Logística de 

Pessoal do COMAER; 
VII - planejar, organizar, coordenar, controlar e distribuir os meios relativos a pessoal, material e 

instalações necessários ao cumprimento das missões que lhe forem cometidas; e 
VIII - efetivar o levantamento e a proposição de cursos e estágios, no País e no exterior, 

relacionados com o aperfeiçoamento técnico-profissional na sua área de atuação. 
 



  

43 

1.1.4.11. Competências da CPO 

De acordo com o Regulamento da Comissão de Promoções de Oficiais da Aeronáutica - ROCA 
21-66/2005, aprovado pela Portaria nº 716/GC3, de 24 de julho de 2005, compete ao CPO:  

I - avaliar, qualitativa e quantitativamente, os conceitos profissional e moral dos oficiais, conforme 
definidos no Regulamento de Promoções de Oficiais da Ativa da Aeronáutica (REPROA); 

II - selecionar os oficiais para a composição dos quadros de acesso, com vistas às promoções pelos 
critérios de antiguidade, merecimento e escolha, este último reservado ao primeiro posto de Oficial-
General; 

III - organizar as relações dos oficiais selecionados para composição dos quadros de acesso e dos 
próprios quadros de acesso para promoção, segundo os critérios estabelecidos no REPROA, submetendo-
os à aprovação do CMTAER; 

IV - selecionar os oficiais para realizarem os cursos regulamentares de carreira ou equivalentes, 
exigidos para promoção, observando os quantitativos fixados pelo CMTAER em relação aos efetivos a 
serem selecionados. 

V - auxiliar o CMTAER nas situações que resultem na aplicação da Lei de Promoções de Oficiais 
da Ativa das Forças Armadas, do REPROA, deste Regulamento e de toda a legislação pertinente à 
sistemática de promoções e do fluxo de carreira de oficiais; 

VI - emitir parecer sobre: promoções, precedência hierárquica, habilitação de oficiais para os 
cursos regulamentares de carreira, indicação de oficiais para prestação de tarefa por tempo certo e 
prorrogação do tempo de serviço inicial, colocação nos quadros de acesso e no Almanaque de Oficiais; 

VII - apurar, até 15 de janeiro de cada ano, as proporções a serem observadas no cálculo da quota 
compulsória de que trata o Estatuto dos Militares; 

VIII - organizar, até 31 de janeiro de cada ano, a lista dos oficiais destinados a integrarem a quota 
compulsória; 

IX - solicitar esclarecimentos junto às organizações e aos oficiais, quando isso se fizer necessário 
ao desenvolvimento de suas atividades; 

X - auxiliar os conselhos de justificação com origem na CPO, por intermédio da Secretaria da 
Comissão de Promoções de Oficiais da Aeronáutica; e  

XI - auxiliar o Alto-Comando da Aeronáutica (ALTCOM) na organização das listas de escolha, 
sempre que solicitado. 
 

1.1.4.12. Competências do DCTA 

De acordo com o Regulamento do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. - ROCA 
20-4/2010, aprovado pela Portaria nº 26/GC3, de 15 de janeiro de 2010, compete ao DCTA:  

I - dirigir, organizar, planejar, coordenar, controlar e fiscalizar as atividades científicas, 
tecnológicas, de certificação, de fomento industrial, de metrologia, de propriedade intelectual, de 
transferência de tecnologia e de compensação comercial, industrial e tecnológica (offset), relacionadas 
com os setores aeronáutico e espacial de interesse do COMAER; 

II - supervisionar a formação de profissionais de nível superior, nas especializações de interesse do 
campo aeroespacial, em geral, e do COMAER, em particular; 

III - propor alterações nas políticas do Comando da Aeronáutica voltadas para a área de ciência, 
tecnologia e inovação e na Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais; 

IV - supervisionar a execução de atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou 
tecnológico, para fins de pagamento de royalties, fazendo a definição das novas Instituições Científicas e 
Tecnológicas (ICT) no COMAER; 

V - estabelecer a ligação com os órgãos externos ao COMAER para o trato dos assuntos relativos 
a sua área de atuação; 

VI - gerenciar os programas de aquisição, modernização e desenvolvimento de sistemas e 
materiais aeronáuticos e bélicos afetos ao DCTA; e 
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VII - executar as atribuições referentes ao Órgão Central do Sistema de Metrologia Aeroespacial 
(SISMETRA) e do Sistema de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Aeroespacial (SDCTAer) de 
acordo com legislação específica. 

 

1.1.4.13. Competências do DECEA 

De acordo com o Regulamento do Departamento de Controle do Espaço Aéreo. - ROCA 20-
7/2013, aprovado pela Portaria nº 1.668/GC3, de 16 de setembro de 2015, compete ao DECEA:  

I - gerenciar as atividades relacionadas com o controle do espaço aéreo, com a proteção ao voo, 
com o serviço de busca e salvamento e com as telecomunicações do COMAER, proporcionando, também, 
o apoio logístico e a segurança de sistemas de informação necessários à realização dessas atividades; 

II - estabelecer a ligação com órgãos externos ao COMAER, nos assuntos relativos à sua área de 
atuação; 

III - propor a política, elaborar programas e planos, bem como estabelecer normas, princípios e 
critérios pertinentes à sua área de atuação; 

IV - conceber, planejar, projetar, executar e fiscalizar a implantação de sistemas, equipamentos e 
infraestrutura específicos para as atividades de gerenciamento e controle do espaço aéreo brasileiro e de 
telecomunicações aeronáuticas do COMAER; 

V - propor as necessidades de pesquisa e desenvolvimento, visando à racionalização do material 
necessário às suas atividades; 

VI - procurar, selecionar e cadastrar as fontes logísticas, visando à mobilização, na sua área de 
atuação; 

VII - apurar e julgar, por intermédio da Junta de Julgamento da Aeronáutica, as infrações das 
regras de tráfego aéreo cometidas por agente civil ou militar, previstas no Código Brasileiro de 
Aeronáutica (CBA) e na legislação complementar, bem como adotar as providências administrativas que 
incluam o processamento, a cobrança de multas, a aplicação de penalidades e o reconhecimento dos 
respectivos recursos; 

VIII - processar a cobrança das Tarifas da Navegação Aérea; 
IX - homologar empresas para execução e/ou prestação de serviços relativos às suas atividades; 
X - certificar produtos de interesse do SISCEAB para aplicação no controle do espaço aéreo 

brasileiro; e 
XI - gerenciar o SISCEAB, o Sistema de Telecomunicações do COMAER (STCA), o Sistema de 

Busca e Salvamento Aeronáutico (SISSAR) e o Sistema de Proteção ao Voo (SPV). 

 

1.1.4.14. Competências do DEPENS 

De acordo com o Regulamento do Departamento de Ensino da Aeronáutica. - ROCA 20-10/2008, 
aprovado pela Portaria nº 297/GC3, de 05 de maio de 2008, compete a DEPENS:  

I - planejar, orientar, coordenar e avaliar os estudos, pesquisas e projetos na área de ensino da 
Aeronáutica;  

II - orientar, coordenar e controlar as organizações subordinadas;  

III - expedir diretrizes, normas, critérios, planos e demais disposições orientadoras de cursos, 
exames de admissão e de seleção, estágios, exames de suficiência, currículos e demais atividades;  

IV - realizar pesquisa sistemática com vistas ao estabelecimento de padrões desejáveis ao 
desempenho ocupacional, objetivando a efetividade do ensino e a formação de recursos humanos que 
atendam às necessidades do COMAER; e  

V - intermediar a ligação com organizações congêneres, estranhas ao COMAER, nos assuntos de 
sua competência. 
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1.1.4.15. Competências do INCAER 

De acordo com o Regulamento do Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica - ROCA 21-
59/2013, aprovado pela Portaria nº 692/GC3, de 2 de maio de 2013, compete ao INCAER:  

I - propor atualizações na Política Cultural e na Estratégia de Cultura do COMAER, para 
aprovação do Comandante da Aeronáutica; 

II - normatizar, planejar, orientar, coordenar, controlar e supervisionar as atividades culturais no 
âmbito do COMAER; 

III - gerenciar o Sistema de Patrimônio Histórico e Cultural da Aeronáutica (SISCULT) e 
promover a sua integração com os Sistemas do COMAER e dos Órgãos externos, públicos ou privados; 

IV - pesquisar, estudar, registrar e divulgar a história da aeronáutica brasileira; 
V - estimular, coordenar, orientar, promover e apoiar as atividades que visem a celebrar 

personalidades e fatos históricos, assim como fomentar a cultura no seio do pessoal do COMAER; 
VI - selecionar e divulgar obras e assuntos literários, produzidos no País ou no exterior, 

pertinentes ao interesse do COMAER; 
VII - formalizar o relacionamento de pessoas com o COMAER, no trato de assuntos voltados para 

a realização de atividades culturais; 
VIII - supervisionar e controlar as atividades do Museu Aeroespacial (MUSAL); 
IX - gerenciar o trato dos assuntos relacionados à história da aeronáutica brasileira, por meio de 

projetos específicos; e 
X - manter o intercâmbio com entidades afins, militares ou civis, para o trato de assuntos culturais 

de interesse do COMAER. 
 

1.1.4.16. Competências do GABAER 

De acordo com o Regulamento do Gabinete do Comandante da Aeronáutica - ROCA 21-47/2014, 
aprovado pela Portaria nº 1.530/GC3, de 15 de setembro de 2007, compete ao GABAER:  

I - assessorar o CMTAER no estudo dos assuntos submetidos à sua apreciação; 
II - elaborar os documentos relativos às decisões e às diretrizes do CMTAER; 
III - assistir o CMTAER e operacionalizar o seu relacionamento com: 
a) as demais Organizações do COMAER; 
b) o Ministério da Defesa e os demais Comandos Militares; e 
c) as demais instituições da administração pública direta ou indireta, no âmbito federal, estadual, 

distrital ou municipal; 
IV - conduzir as atividades de relações públicas e cerimonial militar, específicas do CMTAER; 
V - assessorar o CMTAER nos assuntos referentes a Comendas e Condecorações. 
VI - controlar os meios aéreos das Unidades subordinadas; 
VII - controlar os meios aéreos colocados à sua disposição para o cumprimento de missões de 

transporte aéreo de Autoridades; 
VIII - prover a segurança pessoal do CMTAER; e 

IX - exercer outras competências inerentes à sua área de atuação. 
 

1.1.4.17. Competências da MTAB 

De acordo com o Regulamento da Missão Técnica Aeronáutica Brasileira em Assunção - ROCA 
21-39/2006, aprovado pela Portaria nº 820/GC3, de 25 de agosto de 2006, compete ao MTAB: 

I - prestar assessoramento à Força Aérea Paraguaia (FAP) nos aspectos técnicos, operacionais e 
administrativos, inerentes ao emprego e à logística, dentro de sua área de conhecimentos; 

II - prestar assessoramento de ensino à FAP e, quando solicitado, às demais Forças Armadas 
Paraguaias nos assuntos inerentes à sua área de conhecimentos; e 
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III - prestar assessoramento à Direção Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) nos aspectos 
técnicos, operacionais e de ensino, inerentes à área de Controle do Espaço Aéreo.  

 

1.1.4.18. Competências do SEFA 

De acordo com o Regulamento da Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica - ROCA 20-
8/2013, aprovado pela Portaria nº 2.068/GC3, de 03 de dezembro de 2014, compete a SEFA:  

I - superintender e realizar as atividades de execução orçamentária, administração financeira e 
contabilidade relativas aos recursos de qualquer natureza do Comando da Aeronáutica; 

II - desempenhar as atividades de Órgão Central, no âmbito do COMAER, dos Sistemas de 
Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal, de Serviços Gerais (SISG) do Poder 
Executivo Federal, de Órgão Central do Sistema de Comércio Exterior da Aeronáutica (SISCOMAER), 
bem como de outros Sistemas que vierem a ser instituídos, relacionados com as competências da SEFA 
ou com a sua atuação como Unidade integrante do Ministério da Defesa; 

III - emitir instruções para a execução do Plano de Ação, aprovado pelo CMTAER e acompanhar 
a execução orçamentária e financeira das Unidades Gestoras, da CFIAe e do Fundo Aeronáutico no 
âmbito do COMAER; 

IV - efetuar a transferência das Dotações Orçamentárias e dos Recursos Financeiros, respeitando-
se os Limites para Movimentação, Empenho e Pagamento estabelecidos em legislação pertinente, para as 
Unidades Gestoras, a CFIAe e o Fundo Aeronáutico, no âmbito do COMAER, de acordo com o Plano de 
Ação aprovado pelo CMTAER; 

V - elaborar a programação, emitir as orientações e realizar os ajustes orçamentários necessários à 
execução do Plano de Ação, em coordenação com o EMAER, remetendo as informações e os documentos 
relativos ao cumprimento do Plano de Ação necessários aos processos de planejamento anual e 
plurianual; 

VI - propor ao Conselho Superior de Economia e Finanças da Aeronáutica (CONSEFA), em 
coordenação com o EMAER, a aplicação das suplementações, dos contingenciamentos, dos aumentos ou 
das reduções de limites orçamentários referentes ao Plano de Ação em execução, em conformidade com 
os objetivos e metas estabelecidos no Plano Estratégico Militar da Aeronáutica (PEMAER); junto a 
órgãos externos, relativos à execução do Plano de Ação do COMAER, em coordenação com o EMAER; 

VIII - gerenciar o Fundo Aeronáutico, elaborar a programação financeira e controlar as 
arrecadações do Fundo Aeronáutico sob responsabilidade do COMAER; 

IX - operacionalizar os financiamentos internos e externos de interesse do COMAER; 
X - realizar a análise das demonstrações contábeis das Unidades Gestoras do COMAER e do 

Fundo Aeronáutico; 
XI - manter, com órgãos externos, os contatos necessários à condução de assuntos afetos aos 

SISG; os atos e fatos praticados pelos Agentes da Administração das Unidades Gestoras e os praticados 
em relação ao Fundo Aeronáutico, no âmbito do COMAER; 

XIII - manter, no âmbito do COMAER, o controle das operações de natureza contábil, financeira, 
orçamentária e patrimonial das Unidades Gestoras e da gestão do Fundo Aeronáutico; 

XIV - supervisionar a execução da CFIAe sob os aspectos orçamentário, financeiro e patrimonial, 
resguardada a sua autonomia como entidade da Administração Indireta; 

XV - zelar pelo cumprimento das normas emanadas dos Órgãos Centrais dos Sistemas de 
Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal e de Serviços Gerais do Poder Executivo 
Federal, bem como das orientações do TCU; 

XVI - instaurar, “de ofício”, ou quando provocado pelo VISEFA, Subsecretários, Gabinete e 
Assessorias, processos de Sindicância, de Inquérito Policial-Militar (IPM), de Processo Administrativo 
Disciplinar (PAD), de Termo Circunstanciado Administrativo (TCA) e de Processo Administrativo de 
Ressarcimento ao Erário (PARE), no âmbito da SEFA; 
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XVII - manter relacionamento com todos os Órgãos de Direção-Geral, Setorial e de Assistência 
Direta ao Comandante, no tocante às atividades contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais das 
OM sob subordinação destes, visando colaborar com desenvolvimento da missão daqueles Órgãos; e 

XVIII - manter relacionamento com o CENCIAR, no tocante às atividades contábeis, financeiras, 
orçamentárias e patrimoniais das OM do COMAER, visando apoiar e colaborar com desenvolvimento da 
missão afeta ao referido Centro.  
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1.2. Organograma 

Quadro 1.2 – Informações sobre Áreas ou Subunidades Estratégicas 

Áreas/ 
Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo Período de 
atuação 

Comando da 
Aeronáutica 
(COMAER) 

I - propor a constituição, a organização e os 
efetivos, bem como aparelhar e adestrar a Força 
Aérea Brasileira; 
II - formular o seu Planejamento Estratégico 
Militar; 
III - executar ações relativas à defesa do País, no 
campo aeroespacial; 
IV - contribuir para a formulação e condução de 
políticas nacionais que digam respeito à aviação, 
ao controle do espaço aéreo, às atividades 
espaciais, à infraestrutura aeronáutica e à espacial 
e às atividades afins com a destinação 
constitucional da Aeronáutica, especialmente as 
relativas a recursos e ao desenvolvimento 
científico, tecnológico e industrial de interesse 
aeronáutico e espacial; 
V - cooperar, na sua área de atuação, com os 
órgãos governamentais responsáveis pelo controle 
das atividades de aviação civil e da infraestrutura 
aeronáutica; 
VI - incentivar e realizar atividades de pesquisa e 
desenvolvimento relacionadas com as atividades 
aeroespaciais; 
VII - contribuir para o fortalecimento da indústria 
aeroespacial e de defesa; 
VIII - prover a segurança da navegação aérea; 
IX - exercer o controle do espaço aéreo brasileiro, 
observado o disposto no § 2o do art. 8º da Lei nº 
11.182, de 27 de setembro de 2005; (Redação 
dada pelo Decreto nº 7.245, de 2010). 
X - apurar, julgar, aplicar penalidades e adotar 
providências administrativas por infrações ao 
Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro 
previstas na Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 
1986, e na legislação complementar, inclusive as 
relativas às tarifas de uso das comunicações e dos 
auxílios à navegação aérea em rota, bem como 
conhecer os respectivos recursos; e (Redação 
dada pelo Decreto nº 7.245, de 2010). 

Tenente-
Brigadeiro do Ar 

Juniti Saito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenente-
Brigadeiro do Ar 

Nivaldo Luiz 
Rossato 

Comandante 
da 

Aeronáutica 
(CMTAER) 

 

01/01/2015 
a 

30/01/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/01/2015 
a 

31/12/2015 

 

 

 

 

 

Estado-Maior 
da 

Aeronáutica 
(EMAER) 

 

 

 

 

I - assessorar o CMTAER no exercício das 
atribuições inerentes ao seu cargo; 

II - orientar e supervisionar a atividade de 
Prevenção e Investigação de Acidentes 
Aeronáuticos no COMAER e na Aviação Civil do 
Brasil; 

III - orientar a elaboração da proposta 
orçamentária anual e plurianual. 

IV - elaborar a Política Militar Aeronáutica, a 
Estratégia Militar da Aeronáutica e o Plano 
Estratégico Militar da Aeronáutica, 
supervisionando o seu cumprimento; 

V - realizar estudos, planejar, orientar e 

 

 

 

 

Tenente-
Brigadeiro do Ar 

Nivaldo Luiz 
Rossato 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chefe do 
Estado-Maior 

da 
Aeronáutica 
(CEMAER) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/01/2015 
a 

28/01/2015 
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Áreas/ 
Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo Período de 
atuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado-Maior 
da 

Aeronáutica 
(EMAER) 

supervisionar as ações relativas ao preparo da 
Força Aérea para o emprego, na paz e na guerra, 
de acordo com as diretrizes emanadas do Ministro 
de Estado da Defesa e do CMTAER; 

VI - formular os planejamentos plurianual e 
orçamentário do COMAER; 

VII - formular diretrizes para o planejamento das 
ações militares a cargo do COMAER e 
supervisionar o seu cumprimento; 

VIII - coordenar a elaboração dos Planos Setoriais 
do COMAER; 

IX - supervisionar e coordenar as atividades que 
envolvam mais de um órgão de direção setorial; 

X - orientar, emitir instruções normativas e 
supervisionar as atividades de inspeção no 
COMAER e executar as atividades de inspeção 
nos órgãos de direção setorial; 

XI - supervisionar as ações de competência do 
COMAER, quando no atendimento às solicitações 
de órgãos governamentais; 

XII - coordenar os assuntos que envolvam o 
Estado-Maior de Defesa e Secretarias do 
Ministério da Defesa, os Estados-Maiores da 
Armada e do Exército, bem como as Forças 
Armadas de outros países; 

XIII - convocar representantes dos Comandos-
Gerais, Departamentos ou da Secretaria de 
Economia e Finanças da Aeronáutica para 
participação em Grupos de Trabalho e para a 
prestação de assessoramento técnico-
especializado; 

XIV - estabelecer padrões de eficiência e 
indicadores gerenciais para as atividades 
desenvolvidas pelo COMAER; 

XV - estabelecer as orientações gerais e 
instruções normativas aplicáveis às visitas de 
civis e estrangeiros às organizações do 
COMAER; e 

XVI - tratar dos assuntos afetos ao COMAER, no 
nível estratégico, por intermédio das respectivas 
Subchefias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenente-
Brigadeiro do Ar 

Hélio Paes de 
Barros Júnior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chefe do 
Estado-Maior 

da 
Aeronáutica 
(CEMAER) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
28/01/2015 

a 
31/12/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vice-Chefia 
do  

Estado-Maior 
da 

Aeronáutica 
(VICEMAER) 

 

 

I - compete coordenar as atividades das 
Subchefias do EMAER. 

II - assessorar o CEMAER em todas as ações 
necessárias ao cumprimento do Programa de 
Trabalho Anual; 

III - coordenar com as Subchefias o trato eventual 
de assuntos atribuídos ao EMAER junto a órgãos 
externos à Aeronáutica; 

IV - coordenar a proposição e o acompanhamento 
de estudos e teses da sua área de competência e de 
interesse da Força, a serem realizados no âmbito  

 

 

 

Major-Brigadeiro 
do Ar Jeferson 
Domingues de 

Freitas 

 

 

 

 

 

 

Vice-Chefe 
do  

Estado-Maior 
da 

Aeronáutica 

 

 

 

 

 

 

01/01/2015 
a 

01/04/2015 
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Áreas/ 
Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo Período de 
atuação 

 

 

Vice-Chefia 
do  

Estado-Maior 
da 

Aeronáutica 
(VICEMAER) 

 

da Escola de Comando e Estado-Maior da 
Aeronáutica (ECEMAR) e outras instituições; 

V - coordenar e controlar os representantes da 
Aeronáutica em Grupos de Trabalho, Comissões, 
Conselhos e demais atividades desenvolvidas fora 
do âmbito do COMAER; e 

VI - coordenar, orientar e supervisionar as 
atividades do CONVICE. 

 

 

 

 

Major-Brigadeiro 
do Ar Mário Luís 
da Silva Jordão 

 

 

Vice-Chefe 
do  

Estado-Maior 
da 

Aeronáutica 

 

 

 

01/04/2015 
a 

31/12/2015 

1ª Subchefia 
do  

Estado-Maior 
da 

Aeronáutica 
(1SC) 

I - assessorar o CEMAER nos assuntos referentes 
a recursos humanos, ensino, estrutura 
organizacional e assuntos jurídicos; 

II - analisar as propostas da Política de Pessoal e 
de Ensino e, após sua aprovação, acompanhar seu 
cumprimento; 

III - acompanhar, analisar e emitir parecer sobre 
assuntos relativos a Recursos Humanos, Ensino, 
Saúde, Recrutamento e Estrutura Organizacional 
do COMAER; 

IV - analisar os aspectos legais e, quando 
requerido, preparar Informações Jurídicas sobre 
processos do interesse do COMAER 
encaminhados à sua apreciação; e 

IV - manter a Segunda Subchefia informada sobre 
os assuntos relacionados à área internacional 
tramitados na Subchefia. 

 

Brigadeiro do Ar 
Aldo Matsuhiro 

Miyaguti 

 

 

 

 

Brigadeiro do Ar 
Maxneif Cabral 

Mendes de 
Castro 

Chefe da 1ª 
Subchefia do 
Estado-Maior 

da 
Aeronáutica 

01/01/2015 
a 

01/04/2015 

 

 

 

 

01/04/2015 
a 

31/12/2015 

 

 

 

 

2ª Subchefia 
do  

Estado-Maior 
da 

Aeronáutica 
(2SC) 

 

 

 

 

I - assessorar o CEMAER nos assuntos referentes 
a Adidos Militares, Inteligência Estratégica, 
Sobrevoo, Acordos e Intercâmbios Internacionais 
e aos Sistemas de Cooperação Internacional; 

II - coordenar e controlar as atividades dos adidos 
aeronáuticos do Brasil no exterior e realizar a 
ligação com os adidos militares estrangeiros no 
âmbito do COMAER; 

III - analisar, emitir parecer e acompanhar os 
assuntos relativos à Inteligência Estratégica no 
âmbito do COMAER; 

IV - processar as autorizações de voo e pouso de 
aeronaves militares e civis públicas brasileiras no 
exterior, das aeronaves militares e civis públicas 
estrangeiras no Brasil e de aerolevantamento; 

V - coordenar a adoção de acordos internacionais 
multilaterais que envolvam o COMAER, e 
acompanhar o cumprimento dos compromissos 
decorrentes; e 

VI - analisar os assuntos relacionados à área 
internacional afetos ao EMAER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigadeiro do Ar 
Ricardo Reis 

Tavares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chefe da 2ª 
Subchefia do 
Estado-Maior 

da 
Aeronáutica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/01/2015 
a 

31/12/2015 
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Áreas/ 
Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo Período de 
atuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª Subchefia 
do  

Estado-Maior 
da 

Aeronáutica 
(3SC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - assessorar o CEMAER nos assuntos relativos 
às Operações Aéreas, à Doutrina de Emprego, ao 
Comando e Controle, à Guerra Eletrônica, 
Tecnologia da Informação, Segurança da 
Informação, ao Sensoriamento Remoto e aos 
Projetos Operacionais; 

II - estabelecer contatos com as Forças Armadas e 
demais instituições da administração pública 
federal no trato de assuntos de sua competência, 
respeitadas as áreas de atuação dos demais órgãos 
e entidades. 

III - acompanhar o planejamento e a execução das 
operações realizadas pela FAB e coordenar a 
participação desta nos exercícios com as demais 
Forças Singulares e com as Forças Armadas de 
outros países; 

IV - elaborar, anualmente, o Programa Básico de 
Exercícios de Campanha e o Programa Anual de 
Atividades Aéreas; 

V - coordenar a participação da FAB em apoio 
aéreo a órgãos externos ao COMAER; 

VI - analisar, em coordenação com os demais 
órgãos do COMAER e com o Ministério da 
Defesa, os assuntos relacionados com as doutrinas 
de emprego e promover a elaboração e a 
atualização dos documentos normativos 
correlatos; 

VII - coordenar com os demais órgãos do 
COMAER e com o Ministério da Defesa os 
assuntos relacionados com a Tecnologia da 
Informação e Segurança da Informação; 

VIII - elaborar a documentação legal referente ao 
fornecimento de apoio aéreo, apoio técnico-
especializado ou intercâmbios, em sua área de 
competência; 

IX - propor e acompanhar a execução das 
políticas, estratégias e ações referentes ao 
Comando e Controle, à Guerra Eletrônica, à 
Tecnologia da Informação, à Segurança da 
Informação e ao Sensoriamento Remoto, no 
âmbito do COMAER; 

X - coordenar, junto ao Órgão Central do Sistema 
e aos demais órgãos internos e externos ao 
COMAER, os assuntos relativos ao Controle do 
Espaço Aéreo, à Tecnologia da Informação e à 
Segurança da Informação submetido à apreciação 
do EMAER; 

XI - conduzir, no âmbito do COMAER, os 
assuntos relativos ao SIPAM; 

XII - identificar e analisar Necessidades 
Operacionais, elaborar Requisitos Operacionais  e 
coordenar a realização das fases e das subfases 
previstas na DCA 400-6 “Ciclo de Vida de 
Sistemas e Materiais da Aeronáutica” e na DCA 
7-4 “Ciclo de Vida dos Sistemas de Tecnologia da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigadeiro do Ar 
Arnaldo Augusto 
do Amaral Neto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chefe da 3ª 
Subchefia do 
Estado-Maior 

da 
Aeronáutica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/01/2015 
a 

31/12/2015 
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Áreas/ 
Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo Período de 
atuação 

 

 

3ª Subchefia 
do  

Estado-Maior 
da 

Aeronáutica 
(3SC) 

Informação”; 

XIII - realizar estudos referentes à necessidade de 
substituição e/ou aquisição de aeronaves e 
sistemas de armas em geral; e 

XIV - analisar os assuntos relacionados à 
aquisição de sistemas e materiais aeronáuticos e 
ao gerenciamento de projetos, e promover a 
elaboração e a atualização de diretrizes e 
documentos normativos correlatos. 

 

 

Brigadeiro do Ar 
Arnaldo Augusto 
do Amaral Neto 

 

 

Chefe da 3ª 
Subchefia do 
Estado-Maior 

da 
Aeronáutica 

                    

 

01/01/2015 
a 

31/12/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ª Subchefia 
do 

 Estado-Maior 
da 

Aeronáutica 
(4SC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - supervisionar o cumprimento da política e 
coordenar os assuntos relativos à logística, nas 
funções logísticas Manutenção, Suprimento, 
Transporte e Engenharia, elaborar e acompanhar 
os padrões de eficiência e os parâmetros 
gerenciais das atividades de logística do 
COMAER e participar, como coordenador, nas 
fases do ciclo de vida de materiais no que 
concerne à sua implantação, utilização e 
desativação; 
 

II - supervisionar o cumprimento da política e 
coordenar os assuntos relativos ao Sistema de 
Mobilização da Aeronáutica e à mobilidade da 
Força Aérea Brasileira; 
 

III - supervisionar o cumprimento da política e 
coordenar os assuntos relativos à infraestrutura 
orgânica e ao patrimônio, no âmbito do 
COMAER, planejando e controlando a utilização 
dos recursos orçamentários de responsabilidade 
do EMAER; 
 

IV - acompanhar a política e, quando pertinente, 
analisar e emitir parecer nos assuntos relativos à 
Aviação Civil e aos assuntos relativos à Ciência e 
Tecnologia, no âmbito do COMAER; 
 

V - acompanhar e, quando pertinente, analisar e 
emitir parecer nos assuntos relacionados à política 
de meio ambiente; e 
 

VI - assessorar o CEMAER nos assuntos relativos 
à Logística, Mobilização Aeroespacial, Ciência e 
Tecnologia e Infraestrutura e Patrimônio. 

 

 

 

 

 

 

 

Brigadeiro do Ar 
Roberto Ferreira 

Pitrez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigadeiro do Ar 
Marcos Aurélio 
Santos Martins 

Chefe da 4ª 
Subchefia do 
Estado-Maior 

da 
Aeronáutica 

 

 

 

 

 

 

 

01/01/2015 
a 

01/04/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/04/2015 
a 

31/12/2015 

 

 

 

 

 

5ª Subchefia 
do  

Estado-Maior 
da 

Aeronáutica 
(5SC) 

 

 

 

I - acompanhar a execução orçamentária dos 
Programas e Ações do Plano Plurianual; 

II - acompanhar a execução dos contratos 
contemplados no Plano Plurianual de Obras 
(PPO); 

III - supervisionar o recebimento e a 
descentralização de todos os recursos externos, 
recebidos pelo COMAER, a título de 
ressarcimento por serviços prestados; 

IV - elaborar a proposta e revisar o Plano 
Plurianual do COMAER, coordenando as ações 
relativas ao mesmo; 

 

 

 

 

Major Brigadeiro 
Int Vilmar 
Gargalhone 

Corrêa 

 

 

 

 

 

 

Chefe da 5ª 
Subchefia do 
Estado-Maior 

da 
Aeronáutica 

 

 

 

 

 

 

01/01/2015 
a 

22/01/2015 

 

 

 



  

53 

Áreas/ 
Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo Período de 
atuação 

 

 

5ª Subchefia 
do  

Estado-Maior 
da 

Aeronáutica 
(5SC) 

V - elaborar o orçamento anual do COMAER e o 
respectivo Plano de Ação; e 

VI - assessorar o Chefe do Estado-Maior da 
Aeronáutica nos assuntos referentes ao 
Planejamento Institucional, às políticas e 
estratégias afetas à Defesa Nacional, à elaboração 
orçamentária anual e o respectivo Plano de Ação, 
e à coordenação dos Programas e Ações do 
COMAER no Plano Plurianual do Governo 
Federal. 

 

Brigadeiro Int 
Carlos Alberto 
Dias Martins 

 

 

 

Brigadeiro Int 
Paulo Mauricio 
Jaborandy de 

Mattos Dourado 

 

 

 

Chefe da 5ª 
Subchefia do 
Estado-Maior 

da 
Aeronáutica 

 

22/01/2015 
a 

03/12/2015 

 

 

 

 

03/12/2015 
a 

31/12/2015 

6ª Subchefia 
do  

Estado-Maior 
da 

Aeronáutica 
(6SC) 

I - assessorar o CEMAER nos assuntos relativos 
ao Planejamento Estratégico Militar do Comando 
da Aeronáutica; 

II - coordenar, supervisionar e orientar a 
elaboração do Plano Estratégico Militar da 
Aeronáutica; 

III - supervisionar as atividades de visita técnica 
na Aeronáutica; 

IV - estabelecer a Sistemática de Planejamento de 
Alto Nível do Comando da Aeronáutica; 

V - elaborar o Plano Estratégico Militar da 
Aeronáutica e supervisionar o seu cumprimento; e 

VI - estudar e avaliar assuntos estratégicos de 
interesse do COMAER. 

 

 

 

Brigadeiro do Ar 
Antonio Carlos 
Alves Coutinho 

 

 

 

Brigadeiro do Ar 
Paulo Eduardo 
Vasconcellos 

Chefe da 6ª 
Subchefia do 
Estado-Maior 

da 
Aeronáutica 

 

 

 

01/01/2015 
a 

31/03/2015 

 

 

 

31/03/2015 
a 

31/12/2015 
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Figura 3 - Organograma do COMAER 

 
Fonte: www.fab.mil.br/organograma
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Figura 4 - Organograma do EMAER 
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1.3. Macroprocessos Finalísticos 

Os Macroprocessos Finalísticos do COMAER estão diretamente alinhados com a sua missão:  
“MANTER A SOBERANIA NO ESPAÇO AÉREO NACIONAL COM VISTAS À DEFESA DA PÁTRIA.” 

Quadro A1.3 – Macroprocessos Finalísticos do COMAER 

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes Subunidades 
Responsáveis 

Amparo 
Legal 

 
Controle do Espaço 

Aéreo  

 

Processo destinado ao gerenciamento do 
tráfego aéreo, que consiste na operação, 
implantação e manutenção de órgãos, 
sistemas, equipamentos e estações no 
atendimento às necessidades inerentes ao 
processo. 

Implantação e manutenção de simuladores.  
Recuperação de instalações e de prédios 
operacionais. 
Implantação de novos softwares. 
Modernizações de sistemas de monitoração 
de dados estatísticos em TWR. 

Modernizações de DTCEA/APP/TWR. 

 

A Sociedade Brasileira 
Diretamente: Empresas aéreas, operadores de 
aeronaves civis e militares, pilotos civis e 
militares, unidades aéreas das Forças 
Armadas, usuários ou assinantes dos serviços 
e sistemas de telecomunicações aeronáuticas, 
de informações aeronáuticas, de meteorologia 
Aeronáutica, de busca e salvamento e de 
investigação e prevenção de acidentes 
aeronáuticos. 

DECEA 

Art. 3º 
do 

Decreto 
nº 6.834, 
de 30 de 
abril de 
2009. 

Preparo da FAB 

Capacitar e treinar as equipagens 
operacionais das unidades aéreas e de 
aeronáutica para agirem com prontidão, 
mobilidade e precisão 

Militares capacitados 

A Nação Brasileira 
Diretamente: Unidades Aéreas e Unidades de 
Aeronáutica (não aéreas) subordinadas aos 
Comandos de Preparo (os Comandos Aéreos 
Regionais e Forças Aéreas) 

COMGAR 

Emprego da FAB 

Comandar, executar e controlar as ações 
de Força Aérea em tempo de paz, e 
empregar as capacidades e os meios 
aeroespaciais e terrestre da FAB nas 
eventuais ações de pronta resposta, que 
antecedem a ativação da Estrutura Militar 
de Defesa 

As Ações de Força Aérea previstas na 
Diretriz do Comando da Aeronáutica (DCA 
1-1) 

A Nação Brasileira 
Diretamente: A infraestrutura nacional, as 
demais forças armadas e as agências 
governamentais, etc. 

COMGAR 
Comando de 

Defesa 
Aeroespacial 

Brasileiro 
(COMDABRA) 
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Quadro B1.3 – Macroprocessos Finalísticos do EMAER 

Macroprocessos Descrição Produtos e 
Serviços 

Principais 
Clientes 

Subunidades 
Responsáveis 

Amparo 
Legal 

Planejamento 
Estratégico do 

COMAER 

Estabelecer o 
Planejamento Estratégico 

do COMAER. 

Plano Estratégico 
Militar da 

Aeronáutica  

Todas as 
Organizações 
Militares do 
Comando da 
Aeronáutica 

6ª Subchefia do 
EMAER 

Art. 5º do 
Decreto nº 
6.834, de 

30 de abril 
de 2009. 

Planejamento 
Orçamentário do 

COMAER 

Elaborar o Orçamento do 
COMAER. 

Plano de Ação 

Todas as 
Organizações 
Militares do 
Comando da 
Aeronáutica 

5ª Subchefia do 
EMAER 

Planejamento do 
Sistema de 
Inspeção do 
COMAER 

Realizar as inspeções no 
COMAER de acordo com 

o Programa Anual de 
Inspeções. 

Relatório de 
Inspeção 

Todas as 
Organizações 
Militares do 
Comando da 
Aeronáutica 

6ª Subchefia do 
EMAER 

Planejamento 
para Implantação 

de Novas 
Diretrizes no 
COMAER 

Elaborar e Emitir 
Diretrizes para o 

COMAER 

Diretriz do 
Comando da 

Aeronáutica (DCA) 
e Instrução do 
Comando da 

Aeronáutica (ICA) 

Todas as 
Organizações 
Militares do 
Comando da 
Aeronáutica 

Todas as 
Subchefias do 

EMAER 

 

1.3.1. Principal Parceiro 

Cabe ressaltar que o principal parceiro do COMAER e do EMAER é o Ministério da Defesa, 
pois é por intermédio dele que todos os demais Órgãos Governamentais e Entidades da Sociedade 
Civil realizam suas respectivas solicitações.  

Já em relação aos assuntos afetos à área de controle, o Tribunal de Contas da União e a 
Controladoria Geral da União (CGU) são os principais parceiros, principalmente através dos trabalhos 
conjuntos com o Centro de Controle Interno da Aeronáutica. Tendo em vista, que o CENCIAR, de 
acordo com o Art. 15A, da seção III, do anexo I do Decreto nº 6.834, de 30 de abril de 2009, é a 
Unidade Setorial da Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa, a qual compete planejar, 
dirigir, coordenar e executar as atividades de controle interno no âmbito do Comando da 
Aeronáutica. Além de, como Unidade Setorial do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
Federal, sujeitar-se à supervisão técnica e orientação normativa da Secretaria de Controle Interno do 
Ministério da Defesa, sem prejuízo da subordinação administrativa ao Comandante da Aeronáutica.  
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2 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENÁRIO E 
OPERACIONAL 

2.1 Planejamento Organizacional   

A Constituição Federal estabelece como destinação das Forças Armadas a defesa da Pátria, a 
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem, da qual 
derivam a missão e as atribuições da Aeronáutica. 

Cabe às Forças Armadas, como atribuição subsidiária geral, cooperar com o desenvolvimento 
nacional e a defesa civil, na forma determinada pelo Presidente da República.  

Cabe à Aeronáutica, como atribuições subsidiárias particulares:  
a) prover a segurança da navegação aérea;  
b) contribuir para a formulação e condução da Política Aeroespacial Nacional;  
c) estabelecer, equipar e operar, a infraestrutura aeroespacial, aeronáutica e aeroportuária, de 

competência do Comando da Aeronáutica;  
d) operar o Correio Aéreo Nacional;  
e) cooperar com os órgãos federais, quando se fizer necessário, na repressão aos delitos de 

repercussão nacional e internacional, quanto ao uso do espaço aéreo e de áreas aeroportuárias, na 
forma de apoio logístico, de inteligência, de comunicações e de instrução; e  

f) preservadas as competências exclusivas das polícias judiciárias, atuar, de maneira contínua e 
permanente, por meio das ações de controle do espaço aéreo brasileiro, contra todos os tipos de tráfego 
aéreo ilícito, com ênfase nos envolvidos no tráfico de drogas, armas, munições e passageiros ilegais, 
agindo em operação combinada com organismos de fiscalização competentes, aos quais caberá a tarefa 
de agir após a aterragem das aeronaves envolvidas em tráfego aéreo ilícito, podendo, na ausência 
destes, revistar pessoas, veículos terrestres, embarcações e aeronaves, bem como efetuar prisões em 
flagrante delito. 

Considerando as atribuições legais da Aeronáutica, a definição da missão da Aeronáutica tem 
foco na sua atribuição principal e razão de ser como Força Armada. A Aeronáutica deverá defender o 
Brasil, impedindo o uso do espaço aéreo brasileiro para a prática de atos hostis ou contrários aos 
interesses nacionais. Para isso, a Aeronáutica deverá dispor de capacidade efetiva de vigilância, de 
controle e de defesa do espaço aéreo, com recursos de detecção, interceptação e destruição.  

A missão deverá nortear todas as atividades da Aeronáutica e estará sempre orientada pela 
destinação constitucional das Forças Armadas, por diplomas legais e por diretrizes do Comandante 
Supremo.  

Deste modo, fica assim definida a missão síntese da Aeronáutica:  
“MANTER A SOBERANIA NO ESPAÇO AÉREO NACIONAL COM VISTAS À DEFESA DA PÁTRIA.” 

 

A soberania no espaço aéreo brasileiro é fundamental à manutenção da integridade do 
Território Nacional.  

A Força Aérea Brasileira tem capacidade de atuar de modo independente, bem como de modo 
conjunto ou combinado com as outras forças singulares, de acordo com as prioridades determinadas 
pelo contexto operacional.  

Os dimensionamentos quantitativo e qualitativo da Força Aérea Brasileira são essenciais à 
obtenção de um poder dissuasório condizente com a estatura político-estratégica do País.  

A aviação civil brasileira constitui a principal fonte de mobilização de transporte aéreo que o 
País possui.  

A pesquisa e o desenvolvimento científico e tecnológico na Aeronáutica são primordiais para o 
alcance do objetivo de torná-la cada vez mais moderna e atualizada e cada vez menos dependente do 
exterior.  
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A indústria aeroespacial do Brasil tem como meta basilar o atendimento às necessidades da 
Aeronáutica. O desenvolvimento e a expansão da infraestrutura aeroespacial têm relação direta com o 
crescimento da aviação civil e as exigências operacionais da Força Aérea. 

 

2.1.1. Objetivos da Defesa Nacional, Decorrentes da Política de Defesa Nacional (PDN) 

As relações internacionais são pautadas por complexo jogo de atores, interesses e normas que 
estimulam ou limitam o poder e o prestígio das Nações. Nesse contexto de múltiplas influências e de 
interdependência, os países buscam realizar seus interesses nacionais, podendo gerar associações ou 
conflitos de variadas intensidades.  

Dessa forma, torna-se essencial estruturar a defesa nacional de modo compatível com a estatura 
político-estratégica para preservar a soberania e os interesses nacionais em compatibilidade com os 
interesses da nossa região. Assim, da avaliação dos ambientes descritos, emergem objetivos da defesa 
nacional:  

a) a garantia da soberania, do patrimônio nacional e da integridade territorial;  
b) a defesa dos interesses nacionais e das pessoas, dos bens e dos recursos brasileiros no 

exterior;  
c) a contribuição para a preservação da coesão e unidade nacionais;  
d) a promoção da estabilidade regional;  
e) a contribuição para a manutenção da paz e da segurança internacionais; e 
f) a projeção do Brasil no concerto das nações e sua maior inserção em processos decisórios 

internacionais.  
 
Quatro objetivos orientam a missão da Força Aérea Brasileira e fixam o lugar de seu trabalho 

dentro da Estratégia Nacional de Defesa.  

a) exercer do ar a vigilância do espaço aéreo, sobre o território nacional e as águas 
jurisdicionais brasileiras, com a assistência dos meios espaciais, terrestres e marítimos, é a primeira 
das responsabilidades da Força Aérea e a condição essencial para poder inibir o sobrevoo desimpedido 
do espaço aéreo nacional pelo inimigo. A estratégia da Força Aérea será a de cercar o Brasil com 
sucessivas e complementares camadas de visualização, condicionantes da prontidão para responder.  

*Implicação prática dessa tarefa é que a Força Aérea precisará contar com plataformas e 
sistemas próprios para monitorar, e não apenas para combater e transportar, particularmente na região 
amazônica.  

b) em qualquer hipótese de emprego a Força Aérea terá a responsabilidade de assegurar 
superioridade aérea local. Do cumprimento dessa responsabilidade, dependerá em grande parte a 
viabilidade das operações navais e das operações das forças terrestres no interior do país. O requisito 
do potencial de garantir superioridade aérea local será o primeiro passo para afirmar a superioridade 
aérea sobre o território e as águas jurisdicionais brasileiras.  

*Impõe, como consequência, evitar qualquer hiato de desproteção aérea no período de 2015 a 
2025, durante o qual terão de ser substituídos a atual frota de aviões de combate, os sistemas de 
armas e armamentos inteligentes embarcados, inclusive os sistemas inerciais que permitam 
dirigir o fogo ao alvo com exatidão e “além do alcance visual”.  
c) capacidade para levar o combate a pontos específicos do território nacional, em conjunto 

com o Exército e a Marinha, constituindo uma única força combatente, sob a disciplina do teatro de 
operações.  

d) a índole pacífica do Brasil não elimina a capacidade de assegurar à Força Aérea o domínio 
de um potencial estratégico que se organize em torno de uma capacidade, não em torno de um inimigo. 
Sem que a Força Aérea tenha o pleno domínio desse potencial aeroestratégico, não estará ela em 
condições de defender o Brasil, nem mesmo dentro dos mais estritos limites de uma guerra defensiva. 
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Para tanto, precisa contar com todos os meios relevantes: plataformas, sistemas de armas, subsídios 
cartográficos e recursos de inteligência.  

Na região amazônica, o atendimento a esses objetivos exigirá que a Força Aérea disponha de 
unidades com recursos técnicos para assegurar a operacionalidade das pistas de pouso e das instalações 
de proteção ao voo nas situações de vigilância e de combate.  

O complexo tecnológico e científico sediado em São José dos Campos continuará a ser o 
sustentáculo da Força Aérea e de seu futuro.  

Os objetivos da Política Militar de Defesa derivam dos objetivos e diretrizes de caráter 
predominantemente militar extraídos da PDN e dos resultados de análises e avaliações decorrentes da 
inserção internacional brasileira no cenário prospectivo estabelecido.  

A extensão do Território Nacional e a variedade de possíveis teatros de operações tornam 
amplas e complexas as tarefas da defesa, exigindo dos planejadores elevados níveis de criatividade e 
de profissionalismo.  

Os Objetivos Militares de Defesa, constantes da PMD, devem ser orientadores para as Forças 
Armadas, a fim de capacitá-las para o atendimento das demandas da Defesa Nacional. Por ser a PMD 
um documento com grau de sigilo “CONFIDENCIAL”, os seus objetivos não serão listados, ficando 
acessíveis através da referida documentação.  

 

2.1.2 Objetivos Estratégicos  

A fixação destes objetivos é fundamental para a orientação institucional na busca dos 
resultados desejados. Os objetivos estratégicos representam conquistas almejadas, sendo estabelecidos 
pelo Comandante da Aeronáutica, com vistas ao alcance das visões de futuro projetadas (2015 e 2031), 
podendo ser alterados conforme a conjuntura.  

Os Objetivos Estratégicos da Aeronáutica são os seguintes:  
Objetivo 1: Alcançar excelência no controle do espaço aéreo sob responsabilidade do 

SISCEAB. 
Objetivo 2: Alcançar excelência da capacidade operacional da FAB.  
Objetivo 3: Otimizar a gestão organizacional do Comando da Aeronáutica.  
Objetivo 4: Aprimorar o apoio aos militares e civis do Comando da Aeronáutica.                                            
Objetivo 5: Modernizar os sistemas de formação e de pós-formação de recursos humanos.  

Objetivo 6: Ampliar a capacitação científico-tecnológica da Aeronáutica.  
Objetivo 7: Buscar o fortalecimento da indústria aeroespacial e de defesa brasileira. 

Objetivo 8: Habilitar o País no desenvolvimento e construção de engenhos aeroespaciais.                        
Objetivo 9: Integrar-se permanentemente no desenvolvimento da mentalidade de defesa na 

sociedade brasileira.  
Objetivo 10: Maximizar a obtenção de recursos orçamentários e financeiros estratégicos para a 

Aeronáutica. 
 

2.1.3 Mapa Estratégico  

O mapa estratégico (Figura 5) é uma representação gráfica dos objetivos estratégicos, 
relacionados de forma causal, distribuídos verticalmente nas seguintes perspectivas de análise, 
correspondentes aos desafios da Instituição:  

a) Sociedade Brasileira: busca o resultado do desempenho da atuação finalística do COMAER 
no cumprimento da missão constitucional;  

b) Preparo e Emprego: busca produzir as capacidades para o cumprimento da missão da 
Aeronáutica;  

c) Processos Internos: busca o desenvolvimento e o desempenho da gestão organizacional;  
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d) Orçamentária e Financeira: busca otimizar e garantir o suporte orçamentário e financeiro 
para o COMAER; e  

e) Pessoas e Crescimento: busca desenvolver e gerir o conhecimento, a habilitação e o apoio 
aos recursos humanos.  

No mapa (Figura 5), os objetivos estratégicos estão distribuídos por perspectivas e conectados 
através de relações de causa e efeito. Esta forma de apresentação permite uma melhor análise da 
estratégia do COMAER, explicitando e descrevendo o processo de transformação de ativos intangíveis 
em resultados concretos para a sociedade brasileira e, consequentemente, para a Nação. 

 

Figura 5 - Mapa Estratégico 

 
 

2.1.4 Medidas Estratégicas  

São linhas de ação que têm por finalidade aglutinar projetos estratégicos afins. As Medidas 
Estratégicas da Aeronáutica, oriundas do PCA 11-47, Plano de Metas da Aeronáutica 2007-2010, de 
26 de abril de 2007, foram mantidas, e inseridas no Plano Estratégico Militar da Aeronáutica. Dessa 
forma, migraram integralmente para o PEMAER, mas poderão, com a evolução do Plano, serem 
adequadas, ou aperfeiçoadas, no decorrer do tempo, não se constituindo, portanto, em medidas rígidas 
e imutáveis. Têm por finalidade alinhar e orientar em uma mesma direção projetos que possuam 
afinidade e que contribuirão para a consecução de um mesmo objetivo estratégico.  

Destarte, para cada objetivo estratégico foram estabelecidas as medidas estratégicas 
correspondentes, conforme apresentado a seguir: 
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Objetivo 1: Alcançar excelência no controle do espaço aéreo sob responsabilidade do 
SISCEAB.  

 
Medidas Estratégicas:  
-Implantar, ampliar e modernizar os órgãos operacionais, técnicos, administrativos e de apoio 
ao pessoal engajado nas atividades inerentes ao SISCEAB;  
-Garantir a quantidade e qualidade dos profissionais adequadas às necessidades operacionais e 
técnicas do SISCEAB; e  
-Renovar e modernizar o SISCEAB. 
 
Objetivo 2: Alcançar excelência da capacidade operacional da FAB.  
Medidas Estratégicas:  
-Otimizar os processos, sistemas e atividades operacionais;  
-Otimizar a infraestrutura aeronáutica e aeroportuária; e  
-Realizar o aparelhamento operacional da FAB. 
 
Objetivo 3: Otimizar a gestão organizacional do Comando da Aeronáutica.  
Medidas Estratégicas:  
-Garantir a interação entre as áreas estratégicas envolvidas;  
-Realizar a gestão estratégica do PEMAER; e  
-Incrementar a eficiência dos processos e sistemas internos do COMAER. 
 
Objetivo 4: Aprimorar o apoio aos militares e civis do Comando da Aeronáutica.  
Medidas Estratégicas:  
-Incrementar a disponibilidade de próprios nacionais residenciais;  
-Implementar programa de preparação para a reserva e aposentadoria;  
-Modernizar a gestão alimentar na Aeronáutica;  
-Otimizar o processo de atendimento do serviço de saúde da Aeronáutica; e  
-Otimizar os programas assistenciais da Aeronáutica. 
 
Objetivo 5: Modernizar os sistemas de formação e de pós-formação de recursos humanos.  
Medidas Estratégicas:  
-Modernizar a estrutura física e os métodos pedagógicos das organizações de ensino;  
-Adequar a capacitação profissional às necessidades funcionais da Aeronáutica;  
-Apoiar a participação em cursos de pós-graduação em instituições de ensino públicas e 
privadas, no País e no exterior; e  
-Desenvolver programas de aprimoramento técnico-profissional e de elevação de nível 
intelectual e cultural. 
 
Objetivo 6: Ampliar a capacitação científico-tecnológica da Aeronáutica.  
Medidas Estratégicas:  
-Elevar a capacidade do COMAER em desenvolver tecnologias bélicas e aeroespaciais;  
Promover a capacitação profissional de acordo as necessidades da área de ciência e tecnologia;  
Fomentar o desenvolvimento de estudos, de tecnologias e de pesquisas científicas relacionadas 
com a área aeroespacial;  
-Aumentar a capacitação dos centros de lançamentos e campos de provas;  
-Aumentar a capacidade de desenvolvimento de sistemas de apoio ao combate;  
-Buscar auto-suficiência em armamentos inteligentes;  
-Buscar auto-suficiência em sistemas de comunicações por satélite;  
-Desenvolver a medição de assinaturas radar, infravermelha, acústica e visual das aeronaves da 
FAB; e  
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-Desenvolver o Projeto de Sistemas de Autodefesa para aeronaves da FAB. 
 

 Objetivo 7: Buscar o fortalecimento da indústria aeroespacial e de defesa brasileira.  
Medidas Estratégicas:  
-Ampliar a interação com a indústria aeroespacial e de defesa brasileira; e  
-Contribuir para uma maior competitividade dos produtos oferecidos pela indústria aeroespacial 
nacional nos mercados interno e externo. 
 
Objetivo 8: Habilitar o País no desenvolvimento e construção de engenhos aeroespaciais.  
Medidas Estratégicas: 
-Qualificar veículos lançadores;  
-Promover campanhas de lançamentos; e  
-Otimizar a infraestrutura necessária para a prestação de serviços de lançamento. 
 
Objetivo 9: Integrar-se permanentemente no desenvolvimento da mentalidade de defesa na 

sociedade brasileira.  
Medidas Estratégicas:  
-Participar do desenvolvimento nacional e estimular a consciência cívica da sociedade, 
mediante atividades de cooperação com a sociedade civil e com os órgãos das esferas do 
governo; e  
-Gerenciar as situações de crise e conflito que comprometam a mentalidade de defesa da 
sociedade brasileira. 
 
Objetivo 10: Maximizar a obtenção de recursos orçamentários e financeiros estratégicos para a 

Aeronáutica.  
Medidas Estratégicas:  
-Realizar gestões políticas, por intermédio do MD, em prol do orçamento do COMAER; e  
-Otimizar a gestão orçamentária e financeira no COMAER. 
 
No domínio da Defesa, as Forças Armadas são instituições estruturadas com sua missão 

definida na Constituição Federal, porém inseridas em um ambiente marcado por constantes 
transformações no campo político, estratégico, econômico, tecnológico e gerencial. Tal situação 
ensejou a elaboração do Planejamento Estratégico Militar, no nível das Forças Armadas, pelo 
Ministério da Defesa, que tem por finalidade construir uma capacidade militar de excelência, a fim de 
compor o esforço principal da Defesa Nacional. 

Este planejamento estratégico, condicionado pela Política Militar de Defesa e pela Estratégia 
Nacional de Defesa, é realizado separadamente pelas três Forças Singulares, formalizando-se em 
políticas, estratégias e planos estratégicos decorrentes, cujos cumprimentos resultam em configurações 
de forças militares prontas para o emprego. 

Em decorrência do desdobramento daquele planejamento, o Comando da Aeronáutica 
implementou o Plano Estratégico Militar da Aeronáutica, com horizonte temporal até o ano de 2031, 
que está relacionado com os objetivos estratégicos de médio e longo prazos que afetam a direção ou a 
viabilidade da Instituição. 

Planejamento estratégico é um processo contínuo e metódico que visa a reunir informações, 
tomar decisões, formular estratégias, estabelecer objetivos, elaborar planos e controlar resultados em 
confronto com os objetivos fixados, de modo que as organizações possam se adaptar às demandas do 
meio ambiente e às complexidades da administração moderna. 

O Planejamento Estratégico Militar da Aeronáutica tem por finalidade construir uma 
capacidade militar para compor o esforço principal da Defesa Nacional. Este planejamento estratégico, 
condicionado pela Política Militar de Defesa (PMD), pela Estratégia Militar de Defesa (EMiD) e pela 
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Doutrina Militar de Defesa (DMD), é realizado separada e independentemente pela Aeronáutica e 
formaliza-se em políticas, estratégias e planos estratégicos decorrentes, cujos cumprimentos resultam 
em configurações de forças militares aptas para o emprego. 

Este planejamento constitui um processo contínuo que deve ser incorporado como prática 
regular da Instituição. Entendê-lo como processo é requisito para se obter êxito nessa atividade. As 
revisões e as avaliações periódicas farão do planejamento uma atividade aberta e flexível, capaz de 
direcionar com eficácia os esforços do COMAER. 

A atividade de planejamento de alto nível do Comando da Aeronáutica encontra-se detalhada, 
em todas as suas fases, na Diretriz do Comando da Aeronáutica - DCA 11-1 - Sistemática de 
Planejamento Institucional da Aeronáutica – de 29 de julho de 2009. 

O Planejamento Estratégico está relacionado com os objetivos estratégicos de médio e longo 
prazos que afetam o desenvolvimento ou a viabilidade da organização. Aplicado isoladamente é 
insuficiente, pois não se trabalha apenas com ações estratégicas: é preciso que, no processo de 
planejamento estratégico, sejam elaborados de maneira integrada e articulada todos os Planos Setoriais 
da organização. O planejamento deve maximizar os resultados e minimizar as deficiências, utilizando 
princípios de maior eficiência, eficácia e efetividade. 

Estes princípios são os principais critérios de avaliação da gestão. O quadro abaixo mostra a 
evolução do planejamento em fases, destacando as perspectivas estratégica, operacional e tática. 
 

Figura 6 - Sistemática de Planejamento Institucional da Aeronáutica 

 
Fonte: PEMAER 

 
Dependendo da abrangência e do impacto que tem sobre a Instituição, o planejamento pode ser 

classificado em três níveis principais: Estratégico, Operacional e Tático. 
O planejamento no nível estratégico é o processo de formulação de estratégias para aproveitar 

as oportunidades e neutralizar as ameaças ambientais utilizando os pontos fortes e eliminando os 
pontos fracos da organização para a consecução de sua missão. Integra as políticas, as estratégias, os 
objetivos, metas e projetos do COMAER. Neste nível de competência do EMAER, são realizadas as 
atividades relacionadas com os estudos, análises e avaliações; com a formulação da Política, da 
Doutrina e da Estratégia; com a definição das diretrizes gerais; e com a elaboração da Missão da 
Aeronáutica, da Política Militar Aeronáutica (PMA), da Estratégia Militar da Aeronáutica (EMiAer) e 
do Plano Estratégico Militar da Aeronáutica. 
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O planejamento no nível operacional visa ao cumprimento dos objetivos e diretrizes 
estabelecidas no nível estratégico, bem como dos objetivos, projetos e atividades setoriais. É nesse 
nível que as estratégias são desdobradas, permitindo a execução das tarefas decorrentes, tanto dos PE 
quanto dos setoriais. Nesse nível, sob a responsabilidade dos ODSA, são realizadas as atividades 
relacionadas com a elaboração dos Planos Setoriais. 

O nível tático, de responsabilidade das OM subordinadas aos Órgãos de Direção Setorial 
(ODS), é focado na confecção dos Programas de Trabalho e na execução das tarefas referentes aos 
Projetos e Atividades constantes do PEMAER e dos Planos Setoriais decorrentes. 

Cabe ressaltar, que a hierarquização “Estratégico”, “Operacional” e “Tático”, utilizada neste 
relatório, segue os conceitos previstos no Planejamento do Emprego Militar. Porém, na documentação 
para o Planejamento da Administração Pública Federal, os níveis hierárquicos seguem uma sequência 
diferente, ou seja, “Estratégico”,“ Tático” e “Operacional”. 

O Mapa Estratégico (figura 05) é a forma gráfica de apresentar os objetivos estratégicos 
distribuídos por perspectivas e conectados através de relações de causa e efeito. Esta forma de 
apresentação permite uma melhor análise da estratégia do COMAER, explicitando e descrevendo o 
processo de transformação de ativos intangíveis em resultados concretos para a Sociedade Brasileira e, 
consequentemente, para a Nação. 

 
O quadro abaixo ilustra a forma como foi concebido, pelo Estado-Maior da Aeronáutica, o 

alinhamento do Planejamento Estratégico Militar da Aeronáutica. 
 

Figura 7 - Alinhamento do Planejamento 

 
                                            Fonte: MCA 11-1/2008 
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Outras informações sobre o PEMAER – 2010 – 2031, como a concepção, a política e a 

estratégia decorrentes, os projetos estratégicos e as perspectivas estratégicas, encontram-se na 
publicação do Estado-Maior da Aeronáutica no link (http://issuu.com/portalfab/docs/pemaer). 

Cabe ressaltar, que o Plano Plurianual está intrinsecamente ligado a todo processo de 
planejamento. Nesse ensejo, o EMAER trabalhou na elaboração da Portaria nº 939/GC4, de 08 de 
julho de 2015, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica nº 130, de 14 de julho de 2015, que 
dispõe sobre as competências dos Agentes da Administração responsáveis pelo Planejamento, Gestão e 
Monitoramento dos Indicadores, Objetivos, Metas e Empreendimentos Individualizados como 
Iniciativas constantes do Plano Plurianual, bem como pelo Planejamento, Gestão e Acompanhamento 
da execução orçamentária das Ações constantes da Lei Orçamentária Anual e respectivos Planos 
Orçamentários, sob a responsabilidade do COMAER. Revogando-se assim, a Portaria nº 1.116/GC6, 
de 11 de julho de 2014. 

 

2.1.5  Descrição Sintética dos Objetivos do Exercício 

“Manter a soberania do espaço aéreo nacional com vistas à defesa da Pátria” – essa é a missão e 
a razão de ser da nossa Instituição. Ela reflete o papel do COMAER e está orientada pela destinação 
constitucional das Forças Armadas, por diplomas legais e por diretrizes do Comandante Supremo.  

Portanto, a Missão da Aeronáutica deve ser o ponto de partida do processo de planejamento 
institucional, pois fundamenta as estratégias a serem adotadas, orienta os objetivos estratégicos que 
devem ser alcançados e assinala os programas, os projetos e as atividades nas quais os esforços devem 
ser concentrados. 

 

Principais Projetos Estratégicos 
Fruto dessa visão prospectiva, nos últimos anos, o COMAER, através do seu Planejamento, se 

dimensionou para alcançar patamares superiores em tecnologia, processos e doutrinas de emprego. 
Destarte, adquiriu e modernizou aeronaves, armamentos e sistemas, elevou os níveis de adestramento 
dos recursos humanos e adaptou a infraestrutura aeroespacial às necessidades operacionais da Força 
Aérea. Tudo isso com o objetivo de adequar os Meios de Força Aérea ao cumprimento de sua missão 
constitucional.  

Dentre os projetos que incrementarão efetivamente nossas capacidades, merecem destaque os 
seguintes: 

a) a aquisição dos Caças Gripen NG, que formarão a principal linha de defesa dos céus 
brasileiros, sendo que no dia 24 de outubro, um dia após o Dia do Aviador, a Força Aérea Brasileira 
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assinou com a SAAB o contrato para a aquisição de 36 Caças Gripen NG, sendo 8 bipostos e 28 
monopostos (sendo que a expectativa ao final do Exercício de 2015 era que a primeira aeronave deverá 
ser entregue em 2019 e a última em 2024, logicamente, a depender dos Orçamentos da União futuros); 
e 

b) o desenvolvimento e produção da Aeronave KC-390 pela Embraer, maior e mais moderna 
aeronave produzida no Brasil, sendo que o KC-390 foi apresentado no dia 21 de outubro de 2014 na 
fábrica da Embraer, em Gavião Peixoto (SP).  

Segue abaixo um resumo dos dois Projetos Estratégicos: 
 

Projeto F-X2 

 
O Projeto F-X2 consiste da aquisição de aeronaves novas de caça de múltiplo emprego, 

simuladores de voo, logística inicial relacionada e armamentos necessários à operação da aeronave, 
bem como exige toda a transferência de tecnologia necessária para autonomia na operação e 
manutenção da frota durante todo o seu ciclo de vida e capacitação do parque industrial aeroespacial 
brasileiro no desenvolvimento de um caça de 5ª geração.  

Em 1995 foi iniciado o processo de compra de um caça que substituísse o Mirage III BR como 
aeronave de superioridade aérea. Tal processo, denominado Projeto F-XBR, foi cancelado em 2005 e 
reativado em 2008, com o nome de Projeto F-X2. Em consonância com a Estratégia Nacional de 
Defesa, vislumbrou-se a oportunidade ao País de aproveitar o poder de compra decorrente e exigisse, 
por meio de atividades de transferência de tecnologia e cooperação industrial, o desenvolvimento da 
nossa indústria de defesa, especialmente no domínio das tecnologias necessárias para a produção de 
um caça de 5ª geração.   

 O passo inicial do projeto foi estabelecer uma lista reduzida de candidatos (do inglês “short-
list”), a partir de um grupo identificado de empresas potenciais fornecedoras. As aeronaves 
selecionadas para a fase seguinte foram o Boeing F-18E/F, o Dassault Rafale F3 e o Saab Gripen NG.  

 O processo de seleção da aeronave F-X2 foi concluído em 18 de dezembro de 2013, com a 
divulgação da empresa sueca SAAB AB como a oferta mais vantajosa. 

O Gripen NG é um modelo supersônico monomotor projetado para emprego em missões ar-ar, 
ar-mar e ar-solo, sob quaisquer condições meteorológicas, e desenvolvido para se adaptar à evolução 
das ameaças e exigências operacionais enfrentadas pelas modernas Forças Aéreas.   

 A versão brasileira, a ser desenvolvida em parceria com empresas locais, a partir do projeto 
original destinado à Força Aérea da Suécia, contará com modernos sistemas embarcados, radar de 
última geração e capacidade para empregar armamentos de fabricação nacional.   

 Dotada de um sistema de reabastecimento em voo, a aeronave será capaz de defender nosso 
espaço aéreo nos pontos mais remotos do Brasil. Tal característica, aliada ao desempenho da aeronave, 
possibilitará um expressivo ganho na capacidade operacional da FAB.   

 O Gripen NG integra um conjunto completo de sensores, com total flexibilidade de integração 
de armamento, podendo ser equipado com armas adquiridas de outros fornecedores no mundo. 
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Projeto KC-X 

   
 O Projeto KC-X tem por objetivo o desenvolvimento de aeronaves de transporte militar e 
reabastecimento em voo para substituição das Aeronaves C-130 Hércules da Força Aérea Brasileira, 
fabricadas na década de setenta, e que, devido ao seu envelhecimento e à dificuldade de aquisição de 
suprimentos, apresentam baixa disponibilidade e alto custo de operação.   

 Argentina, Portugal e República Tcheca são parceiros no desenvolvimento e fabricação de 
parte da estrutura dessa aeronave. 

 A Aeronave KC-390 será capaz de operar em pistas não pavimentadas em qualquer local do 
planeta, como a Antártida, a Amazônia e o Pantanal. Seus sistemas de autodefesa a tornarão menos 
suscetível a ameaças em ambiente hostil. Deve constituir-se em uma das mais importantes ferramentas 
da FAB para cumprir sua missão constitucional e prover mobilidade estratégica às Forças de Defesa do 
Brasil, conforme estabelecido na Estratégia Nacional de Defesa.   

 Além das missões especificamente militares, o KC-390 permitirá ao Estado Brasileiro, através 
da FAB, promover as seguintes ações:  

− Apoio a calamidades públicas no território nacional, como enchentes, desabamentos, 
incêndios, etc;  

− Apoio e ajuda humanitária internacional, a países necessitados ou que sofreram 
calamidades públicas;  

− Apoio de material e mantimentos e transporte de pessoal para a manutenção das ações 
Estado Brasileiro em regiões carentes; 

− Apoio aos pelotões de fronteira, às reservas indígenas e às localidades de difícil acesso na 
região amazônica; 

− Apoio aos diversos órgãos do Estado Brasileiro, nas suas necessidades de transporte de 
material e pessoal, para a realização de missões de rotina, inspeções, vistorias, operações, 
monitoramento e projetos.   

  O desenvolvimento dessa nova aeronave posicionará o Brasil como protagonista entre os 
produtores de equipamentos de defesa no mundo, além de possibilitar exportações de um produto de 
alto valor agregado.   

  Convém ponderar, ainda, que o Brasil vem adotando uma política de incremento da indústria 
nacional, incluindo a indústria de defesa. Dessa forma, o desenvolvimento e industrialização do KC-
390 vêm atender ao fortalecimento da Base Industrial de Defesa Brasileira, em consonância com a 
Política de Defesa Nacional e a Política Nacional da Indústria de Defesa. 
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           Figura 8 - Publicação CONSTRUINDO O FUTURO – Projetos Estratégicos da FAB 

   
O COMAER cônscio da importância desse tema, para a Sociedade Brasileira, elaborou a 

publicação CONSTRUINDO O FUTURO – Projetos Estratégicos da FAB, que se encontra no Portal 
da FAB, no endereço http://www.fab.mil.br/downloads 

Neste documento, o que se vê são iniciativas que farão a diferença na vida dos brasileiros e do 
Brasil. Por isso, é importante que cada cidadão conheça os projetos, as metas, e o resultado da atuação 
da Força Aérea. Os projetos FX-2, F-5BR, A-Darter, Link BR-2 e E-99, por exemplo, promovem 
significativo ganho na capacidade de Defesa Aérea. O projeto I-X contribui para garantir a eficiência 
dos auxílios à navegação, essenciais para a expansão da infraestrutura de suporte à aviação civil.  Os 
projetos Veículo Lançador de Satélite (VLS-1) e Programa Estratégico de Sistemas Espaciais (PESE) 
vão tornar o Brasil protagonista no cenário espacial. Após a implementação do PESE, serão fornecidos 
vários produtos à sociedade, tais como: Comunicações, Sensoriamento Remoto, Meteorologia, 
Navegação e Monitoramento do Espaço. Essas demandas estimulam também o crescimento da 
Indústria Nacional de Defesa, gerando não apenas empregos, mas também conhecimento e 
desenvolvimento de tecnologia. 

 
Figura 9 - Produtos PESE 

 
O Programa Estratégico de Sistemas Espaciais estabelece a estratégia de implantação de 

sistemas espaciais de defesa com uso compartilhado (militar e civil). O PESE traz benefícios diretos e 
indiretos a todos os potenciais usuários do Ministério da Defesa, como também a toda sociedade civil 
brasileira, e permite que as operações das Forças Armadas tenham o necessário suporte das aplicações 
espaciais de forma coordenada e integrada. 
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O Brasil, em suas dimensões continentais, não pode prescindir do uso do espaço para benefício 
de sua sociedade e aprimoramento de seus sistemas de defesa. Um exemplo é o Global Positioning 

System (GPS), utilizado para navegação de meios aéreos, terrestres e navais, independentemente de 
serem civis ou militares. Incluir o País num cenário global, onde poucos detêm a capacidade gerencial, 
operacional, tecnológica e industrial para fazer uso do espaço, requer esforço coordenado entre 
diversos segmentos da sociedade. 

Ciente desses desafios, o Comando da Aeronáutica, em atendimento ao preconizado na 
Estratégia Nacional de Defesa (END), buscou a obtenção de uma capacidade gerencial de sistemas 
integrados complexos e multidisciplinares, focado no desenvolvimento de produtos de interesse do 
Ministério da Defesa, estabelecendo como diretriz o uso dual dos sistemas, possibilitando, ainda, o 
fomento à obtenção da capacidade tecnológica e industrial no País. 

A topologia Física do PESE contempla dois componentes: o Segmento Orbital, Composto 
pelos veículos que se encontram fora da superfície terrestre e que possuem os equipamentos e sensores 
embarcados que atendem aos requisitos operacionais dos  produtos oferecidos, e o Segmento de 
Infraestrutura, localizado na superfície terrestre, que permite controlar os veículos do segmento orbital 
e levar os Produtos aos sistemas usuários. Após sua implementação, serão fornecidos vários produtos à 
sociedade, tais como: Comunicações, Sensoriamento Remoto, Meteorologia, Navegação e 
Monitoramento do Espaço. 

Para favorecer a obtenção de autonomia operacional e técnica crescentes da indústria nacional, 
com a produção de sistemas com adequado grau de inovação, as aquisições externas devem ser 
acompanhadas de acordos de compensação (cláusulas de offset) que facilitem o aumento do conteúdo 
nacional nos subprogramas e projetos subsequentes. 

O que se espera para o futuro, que já está em construção, é uma Força Aérea dimensionada 
adequadamente para explorar suas características, atuando nas áreas de interesse, dispondo da 
capacidade para reagir oportunamente e utilizando seus meios com elevados níveis de prontidão e 
adestramento. 

 

Figura 10 - Projetos Estratégicos da FAB 
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2.1.6 Vinculação dos Planos da Unidade com as Competências Institucionais e Outros Planos  

Em virtude das constantes mutações vivenciadas pela economia mundial nas últimas décadas, 
com destaque ao evento da globalização, os gestores públicos e privados vêm envidando esforços no 
sentido da racionalização dos processos e do aumento da eficiência na cadeia administrativa, bem 
como no mapeamento dos processos produtivos e de prestação dos serviços. 

Inserido nesse contexto, o Comando da Aeronáutica ,face à multiplicação de suas atribuições e 
à necessidade de adequação de sua capacidade operacional e logística ao cenário atual, tem levado as 
suas organizações a buscarem novas formas de gestão com o intuito de melhorar o desempenho, 
alcançar resultados e atingir com êxito a missão institucional. 

Nas últimas décadas, as Forças Armadas no mundo todo sofreram modificações profundas, 
decorrentes da substituição da quantidade pela qualidade, tecnologia, produtividade e otimização dos 
recursos de toda ordem. 

Especificamente na Força Aérea Brasileira, o custo dos novos armamentos e aeronaves cresceu 
exponencialmente em razão da tecnologia aplicada. Por outro lado, esta alta tecnologia permitiu a 
redução do número de aeronaves que foi compensado pela maior capacidade de carga e precisão dos 
armamentos. Além disso, passou a exigir um incremento expressivo na capacidade de planejamento, 
pessoal mais habilitado, uso de simuladores e rapidez nos processos administrativos e operacionais. 
Neste cenário, muitas das atividades, antes exercidas apenas por militares, foram substituídas por 
técnicos de empresas civis altamente capacitados para a manutenção de equipamentos de complexa 
tecnologia.  

Com o novo foco de transformação, a reestruturação organizacional e a concentração das 
atividades administrativas são fundamentais para acompanhar a modernização dos meios e processos 
operacionais. 

O esforço de gestão, em todos os níveis, deve concentrar-se na mensuração e na obtenção de 
resultados concretos, fazendo com que os recursos disponíveis sejam canalizados para as ações 
capazes de alavancar o desempenho do COMAER. 

Para tanto, é imperioso integrar os esforços de planejamento e de execução a partir de uma 
gestão estratégica que possibilite o necessário desdobramento dos grandes objetivos até a base da 
estrutura, e o consequente alinhamento de todos os integrantes do Órgão em torno das prioridades 
estabelecidas, com foco na Missão e na Visão da Aeronáutica. 

Determinar um equilíbrio entre prontidão e modernização é um dilema perpétuo, especialmente 
diante de alguns dos paradigmas atuais. Esta estratégia desafia o contínuo aperfeiçoamento da Força 
Aérea Brasileira, de modo a buscar estabelecer um caminho pautado na tecnologia, alavancando o 
cumprimento da missão, considerando um horizonte de médio e longo prazo. 

Neste cenário, competências relevantes, tais como gerenciamento de processos, de projetos e de 
desempenho, além da essencial gestão de pessoas, terão papel fundamental.  

Com esta visão estratégica, a Força Aérea tem concentrado seus esforços, aplicando suas 
características de mobilidade e flexibilidade. Neste sentido, o Plano Estratégico Militar da Aeronáutica 
(PEMAER) deverá proporcionar a otimização dos meios e maximização dos resultados. 

Dentro desta vertente, o COMAER identificou a necessidade de realizar ajustes mais imediatos, 
de modo a viabilizar as soluções futuras, que foram elencadas no PEMAER, com a visão para 2035. 

Assim, PCA 11-110 “Plano de Trabalho Plurianual da Aeronáutica 2015-2019”,aprovado pela 
PORTARIA Nº 662/GC3, DE 20 DE MAIO DE 2015, publicada no BCA nº 095, de 22 de maio de 
2015 , tem por finalidade orientar, de forma integrada e articulada com o Plano Estratégico Militar da 
Aeronáutica (PEMAER), as ações a serem desenvolvidas pelo COMAER, considerando o horizonte 
temporal de 2015 a 2019, ou seja, particulariza um período específico, dentro do horizonte de longo 
prazo do PEMAER, como também reajusta o planejamento do COMAER para um novo ciclo do 
planejamento plurianual (PPA). 

Neste diapasão, o documento em questão não trata apenas de opções de investimentos ou 
gestão de recursos, não é apenas o estabelecimento de uma visão de futuro, mas na verdade trata de 
identificar as ações necessárias, dentro do período estabelecido. 
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Não obstante, é claro que, tratando-se de uma formulação de futuro, sempre haverá incertezas 
que acompanharão o desenvolvimento dos planejamentos, mediante as constantes mudanças no 
ambiente em que estamos inseridos, exigindo uma constante análise dos cenários, a fim de poder 
garantir o estabelecimento de uma estratégia duradoura, tendo em vista que a velocidade das mudanças 
pode tornar obsoletos os processos e paradigmas existentes.     
 Assim, consoante com os recursos existentes e mediante o estabelecimento das prioridades da 
Organização, o referido documento orienta as ações a serem empreendidas, como forma de garantir 
que, a despeito das restrições e desafios existentes, a Força Aérea Brasileira possa perseverar no 
cumprimento de sua Missão, pois esta é a maior responsabilidade do COMAER perante a Nação 
Brasileira. 

Na área de planejamento e gestão institucional, o COMAER também irá submeter ao 
Ministério da Defesa a atualização de seu Plano de Equipamento e de Articulação, integrado ao Plano 
de Articulação e Equipamento de Defesa (PAED), o qual deverá contemplar uma revisão na proposta 
de distribuição espacial das instalações militares e de quantificação dos meios necessários ao 
atendimento eficaz das Hipóteses de Emprego, de maneira a possibilitar ao COMAER atingir as metas 
listadas a seguir: 

a) alcançar excelência na vigilância e controle integrado do espaço aéreo sob responsabilidade 
do COMAER; 

b) fortalecer o Poder Aeroespacial do COMAER contribuindo para a defesa dos interesses 
brasileiros em qualquer cenário de emprego operacional; 

c) otimizar o planejamento e a gestão institucional do COMAER; 
d) valorizar o efetivo, mantendo-o focado no cumprimento de suas atribuições funcionais e 

altamente capacitado e alocado nos locais corretos; 
e) ampliar a capacitação científico-tecnológica da Aeronáutica; e 
f) integrar-se permanentemente no desenvolvimento da mentalidade de defesa na sociedade 

brasileira. 
Ainda com relação ao Planejamento, outro destaque, foi a Portaria EMAER nº 15/3SC, de 8 de 

abril de 2014, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica nº 073, de 16 de abril de 2014, que 
institui a Assessoria de Grandes Eventos (AGE) com a finalidade de tratar da atuação do Comando da 
Aeronáutica nos Grandes Eventos.  

Nesse documento, o Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, no uso de suas atribuições que lhe 
confere o inciso IV, do art. 14, do Regulamento do Estado-Maior da Aeronáutica, aprovado pela 
portaria nº 756/GC3, de 19 de novembro de 2007, resolveu: 

a) No art. 1º, criar, em caráter temporário, a AGE, subordinada ao Vice-Chefe do Estado-Maior 
da Aeronáutica.  

b) No art. 2º, estabelecer, de acordo com o Decreto nº 7.682, de 28 de fevereiro de 2012, que 
altera o art. 5º do Decreto nº 7.538, de 1º de agosto de 2011, as atividades dos Grandes Eventos como 
sendo:  

I - a Copa das Confederações FIFA de 2013;  
II - a Jornada Mundial da Juventude de 2013;  
III - a Copa do Mundo FIFA de 2014;  
IV - os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016; e 
V - outros eventos designados pelo Presidente da República.  
c) No art. 3º, definir que as atividades da AGE têm por finalidade:  
I - assessorar o Vice-Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica no planejamento, na coordenação 

e no acompanhamento da execução das Ações do COMAER nos Grandes Eventos;  
II - participar dos estudos e das atividades complementares, no âmbito do MD, em cooperação 

com outros órgãos públicos e privados, quando relacionados com os grandes eventos;  
III - orientar e acompanhar a elaboração de projetos específicos para as ações de apoio aos 

Grandes Eventos atribuídos ao COMAER;  
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IV - estabelecer ligações e cooperar com a Assessoria Especial para Grandes Eventos do MD, 
visando facilitar a coordenação e a integração das ações de defesa, de segurança e/ou complementares 
a cargo do COMAER; e 

V - acompanhar o planejamento e a execução dos recursos orçamentários específicos para o 
COMAER para a realização dos Grandes Eventos, com base no Sistema de Acompanhamento e 
Monitoramento do Governo Federal.  

O advento da criação da Assessoria de Grandes Eventos demostrou-se fundamental para que o 
COMAER alcançasse o sucesso no evento Copa do Mundo FIFA de 2014. Sucesso este reconhecido 
pelo Ministro da Defesa à época, Embaixador Celso Amorim, na Mensagem do Ministro da Defesa de 
16 de julho de 2014 à Força Aérea Brasileira. Ressalta-se também, o reconhecimento pela FIFA, 
através do Ofício nº 2014/002.456, de 22 de julho de 2014, os dois documentos estão anexados a este 
relatório.  

O EMAER tem a convicção que o trabalho realizado pela Assessoria de Grandes Eventos, com 
relação as ações de planejamento e acompanhamento, será fundamental para o sucesso dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Caso do exemplo abaixo: 

 

 
Localizada no coração econômico do País, a Base Aérea de Santa Cruz (BASC) é sede de 

unidades de caça e se prepara para defender o céu do Rio de Janeiro durante as Olimpíadas 

Em agosto de 2016, os Jogos Olímpicos trarão para o Rio de Janeiro mais de dez mil atletas de 
206 países, que irão disputar 306 medalhas em 17 dias de competição. Nos bastidores desse evento, 
muita movimentação e a montagem de uma estrutura especial para garantir que os holofotes captem 
somente o brilho dos competidores. Toda essa preparação também envolve a Base Aérea de Santa 
Cruz, que será uma das unidades militares responsáveis pela segurança do espaço aéreo durante o 
período. 

A base receberá cerca de 250 militares de cinco esquadrões, que vão atuar em turnos, visando 
manter a soberania nacional e a segurança dos voos durante 24 horas. Aviões de caça, transporte, 
helicópteros e Aeronaves Remotamente Pilotadas serão diretamente empregados. 

 
Aeronaves Remotamente Pilotadas-ARP 
“Drone” é apenas um apelido em inglês, um termos genérico, sem amparo técnico. Em 

português, “drone” significa zangão, zumbido.  
A terminologia oficial no Brasil é VANT - Veículo Aéreo Não Tripulado. É a tradução do 

acrônimo consagrado pelas organizações reguladoras do transporte aéreo internacional, o UAV 
(Unmanned Aerial Vehicle). 

Segundo a legislação atual, caracteriza-se como VANT toda aeronave projetada para operar 
sem piloto a bordo, possuindo carga útil embarcada, como uma câmera de filmagem, por exemplo. 
Alguns “drones” utilizados como hobby, sem qualquer tipo de carga útil, enquadram-se na legislação 
referente aos aeromodelos e não a de um VANT. 
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Já entre os VANT, há dois tipos diferentes. O primeiro, mais conhecido, é a Aeronave 
Remotamente Pilotada - ARP (ou RPA - Remotely-Piloted Aircraft ). Nessa condição, o piloto não 
está a bordo, mas controla aeronave remotamente de uma interface qualquer (computador, celular, 
controle remoto etc). A outra subcategoria de VANT é a chamada “Aeronave Autônoma”, cujo voo é 
programado por computadores e não possui piloto remoto. No Brasil, e em muitos outros países, 
Aeronaves Autônomas ainda são proibidas. 

A ARP, enfim, é a terminologia correta quando nos referimos a aeronaves remotamente 
pilotadas de caráter não recreativo. Em outras palavras, ARP é o que queremos dizer , na grande 
maioria das vezes, quando nos referimos a drones. A designação de uma ARP independe de sua forma, 
tamanho ou peso. 

 

   
A Base Aérea de Santa Cruz também teve a mesma atuação em outros grandes eventos, como a 

Copa das Confederações, a Rio+20, a Jornada Mundial da Juventude e a Copa do Mundo. 
 

2.2 Desempenho Orçamentário  

O planejamento nas organizações governamentais, conceituado como processo racional para 
definir objetivos e determinar os meios para alcançá-los, pode ser entendido, assim como nas 
organizações privadas, como um recurso para ganhos em produtividade e efetividade.  

Pode-se entender como um instrumento que visa a intervir na realidade com o objetivo de 
passar de uma situação conhecida para outra desejada, em um intervalo de tempo predeterminado. É 
um processo de tomada de decisões que afetará o futuro, reduzindo sua incerteza.  

O gestor público deverá buscar otimizar os resultados de sua gestão e, para isso, conta com o 
planejamento organizacional que, no contexto contemporâneo, permeado por mudanças rápidas, torna-
se instrumento de extrema relevância e imprescindível para o adequado desempenho da gestão pública.  

Deve ser procedimento permanente e sistemático, disseminado na organização como um todo, 
devendo ser abandonada a prática do planejamento contingencial.  

A Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) torna evidente em muitos 
de seus artigos a imposição do planejamento, visando à eficiência da gestão pública.  

Os objetivos compatíveis com a realidade de uma organização, somente serão adequadamente 
especificados, acompanhados e avaliados se a instituição contar com um bom sistema de 
planejamento, o que permitirá ações práticas que concretizarão as aspirações institucionais.  

A concretização e a implementação das diretrizes requer a participação de cada ODGSA, a 
plena consciência da missão institucional e o amplo conhecimento dos resultados desejados. Esse 
conjunto de ações promoverá o envolvimento e o comprometimento por intermédio de uma 
participação individual na busca dos resultados esperados.  

O processo de planejamento pressupõe, dentre suas diversas etapas, um minucioso diagnóstico 
da realidade da organização, reunindo informações necessárias à avaliação do contexto em que está 
inserida, permitindo identificar a ação a ser planejada para a mudança requerida; assim como a 
formulação de políticas, a definição de objetivos gerais e estratégicos, as estratégias de ação e o 
acompanhamento e o controle de sua execução.  

São características do processo de planejamento:  
a) diagnóstico da situação existente;  
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b) identificação das necessidades de bens e serviços;  
c) definição clara dos objetivos para a ação;  
d) descrição e quantificação dos objetivos estratégicos e seus custos;  
e) avaliação dos resultados obtidos; e  
f) trabalho integrado.  
São princípios a serem observados no planejamento:  
a) racionalidade - compatibilidade com os recursos disponíveis;  
b) revisão - dos objetivos almejados, recursos disponíveis e possibilidade de controle;  
c) universalidade - engloba todas as fases do processo econômico, administrativo e, ainda, 
todos os setores e níveis de administração;  
d) unidade - planos integrados e coordenados entre si;  
e) continuidade - ser permanente, buscando sempre a melhoria dos processos de trabalho, além 
da racionalização dos recursos e das ações; e  
f) aderência - o planejamento deve comprometer todos os órgãos da administração com os 
objetivos a serem alcançados.  

A Instrução do Comando da Aeronáutica (ICA) 170-2 - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 
PARA O EXERCÍCIO DE 2015, aprovada pela Portaria EMAER nº 52/5SC, de 19 de dezembro de 
2013, e publicada no BCA nº 247, de 27 de dezembro de 2013, contém os conceitos, procedimentos e 
instruções referentes ao processo de elaboração do orçamento do Comando da Aeronáutica para o 
Exercício Financeiro de 2015, considerando a nova estrutura programática instituída no Plano 
Plurianual 2012-2015, a revisão do Cadastro de Ações promovida pelo Governo em 2012, bem como a 
criação do Plano Orçamentário (PO), conforme as orientações emanadas da Secretaria de Orçamento 
Federal (SOF) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

A coordenação desse processo, no âmbito do COMAER, cabe ao Estado-Maior da Aeronáutica, 
ficando sob a responsabilidade da Quinta Subchefia a coleta e consolidação das necessidades de 
recursos orçamentários por intermédio do Sistema de Planejamento e Acompanhamento Orçamentário 
(SIPLORC). 

O ponto de partida de todo o processo é o encaminhamento das necessidades de recursos 
creditícios, a cargo dos Órgãos responsáveis pela execução de Projetos/Atividades, via cadeia de 
comando, aos respectivos Agentes da Administração responsáveis por Ações/Planos Orçamentários, os 
quais registram as previsões de despesas no SIPLORC, seguindo o processo orçamentário, quando 
serão analisadas e consolidadas, no âmbito do EMAER, no documento denominado Pré-Proposta 
Orçamentária a ser enviado ao Ministério da Defesa. 

Após o recebimento dos Limites Orçamentários estabelecidos pela SOF para o Ministério da 
Defesa, esse órgão promove a realização de reuniões com representantes dos Comandos Militares, com 
vistas à deliberação dos limites orçamentários de cada Força e da Administração Central atinente 
àquela Pasta. 

Definido o Limite Orçamentário para a Aeronáutica, o EMAER procede à adequação das 
necessidades, inicialmente delineadas, aos limites estipulados e insere, no Sistema Integrado de 
Planejamento Orçamentário (SIOP), a Proposta Orçamentária do COMAER, para apreciação do MD e, 
posteriormente, envio à SOF, a qual consolida as propostas de todos os Órgãos e elabora o Projeto de 
Lei Orçamentária Anual (PLOA). 

O Projeto de Lei Orçamentária Anual é encaminhado ao Congresso Nacional, onde Deputados 
e Senadores discutem, na Comissão Mista de Orçamento e Planos, a proposta enviada pelo Executivo, 
agregando as modificações que julgam pertinentes, por meio de Emendas e votam o Projeto de Lei. 
Depois de aprovado, o Projeto é sancionado pela Presidenta da República, transformando-se na Lei 
Orçamentária Anual (LOA). 
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No COMAER, o mencionado processo culmina com a chancela do Comandante da 
Aeronáutica no Plano de Ação (PCA 11-44), documento esse que consolida e aloca todos os recursos 
previstos na Lei Orçamentária Anual para a Aeronáutica, após a publicação do Decreto da 
Programação Orçamentaria e Financeira. 

Nesse cenário, o Processo Orçamentário reveste-se de alta relevância, porquanto, estando 
integrado ao Plano Plurianual, à Estratégia Nacional de Defesa (END), ao Plano de Articulação e 
Equipamento da Aeronáutica (PLAER) e ao Plano Estratégico Militar da Aeronáutica, viabiliza a 
concretização dos anseios da Força Aérea, dando vida aos projetos e atividades desenvolvidas por 
todos os ODGSA. 

Portanto, o EMAER, como Órgão de Direção-Geral, é responsável pelo planejamento, gestão e 
monitoramento do orçamento no COMAER, enfatizando a todos os Agentes da Administração 
envolvidos com o processo de elaboração orçamentário, a pertinência do zelo, bem como da precisão e 
tempestividade de suas atribuições. 

Por meio dessa Estrutura de Planejamento Orçamentário, o COMAER tem elaborado o seu 
Orçamento com a situação fidedigna com as necessidades dos recursos creditício-financeiros 
compatíveis com o cumprimento da sua destinação constitucional. 

 
Instrumentos do Planejamento  
Os seguintes instrumentos básicos para o planejamento governamental foram promulgados em 

cumprimento ao disposto na Constituição Federal de 1988 e constituem fundamentos para este 
Planejamento no COMAER:  

a) Lei do Plano Plurianual - PPA;  
b) Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO; e  

c) Lei do Orçamento Anual - LOA. 

 

2.2.1 Objetivos Estabelecidos no PPA de Responsabilidade da Unidade e Resultados 
Alcançados 

As informações sobre os Atributos do PPA 2012-2015, cujos Agentes Responsáveis fazem 
parte do efetivo do COMAER (conforme previsto na Portaria nº 939/GC4, de 08 de Julho de 2015, 
publicada no BCA nº 130, de 14 de julho de 2015) e que foram lançadas no Sistema Integrado de 
Planejamento e Orçamento (SIOP), constam nos quadros a seguir. 

Tais dados farão parte do Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015 do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, referente ao Exercício 2015, como ocorreu nos Exercícios de 2012 
, 2013 e 2014 (http://www.planejamento.gov.br). 

Destaca-se abaixo três incisos do Art. 3º da Portaria nº 939/GC4, de 08 de Julho de 2015: 

Art. 3º O Agente Responsável por atributo do PPA tem por competências gerais: 

I – gerenciar a evolução do atributo sob sua responsabilidade, envidando esforços para 
identificar, avaliar e superar os fatos ou as circunstâncias que obstem a implementação e consecução 
do planejamento estabelecido; 

IV – monitorar o atributo sob sua responsabilidade de forma a produzir informações e 
conhecimentos que contribuam para o aperfeiçoamento das atividades voltadas à implementação das 
políticas do COMAER, objetivando ampliar as capacidades necessárias ao cumprimento de sua missão 
constitucional; 

V – lançar no SIOP, segundo a programação e as instruções expedidas pelo EMAER, Órgão de 
Direção Geral (ODG) do COMAER, os registros sobre a evolução do atributo sob sua 
responsabilidade, relativos ao monitoramento dos Programas Temáticos do PPA, em conformidade 
com os Manuais Técnicos do Sistema. 
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Quadro A2.2.1. - Objetivo Estabelecido no PPA- Código 0461 

Identificação do Objetivo 

Descrição 

Promover a circulação segura e eficiente do tráfego aéreo civil e militar no espaço aéreo sob a jurisdição 
do Brasil, por meio da adequação dos Sistemas de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA) e 

Controle do Espaço Aéreo (SISCEAB), visando a ampliar a capacidade de defesa aérea, do controle do 
espaço aéreo, de segurança de voo e o cumprimento de seus compromissos internacionais. 

Código 0461 Órgão 52000 - Ministério da Defesa 

Programa Política Nacional de Defesa Código 2058 

Sequencial Descrição/Regionalização da Meta 
Unidade 
Medida 

Realizada em 
2015 

Realizada até 
2015 

Metas quantitativas não regionalizadas 

1 
Implantar 90% da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea de 

Autodefesa (1ª BAAAD) até 2015. 
% 6,5 76,5 

2 
Realizar 488 ações de prevenção de acidentes 

aeronáuticos 
Ações 122 488 

3 
Realizar 90% das adequações necessárias ao SISCEAB, 

propostas até 2016. 
% 8,2 90 

Metas quantitativas regionalizadas 

4 
Instalar 7 radares de vigilância do espaço aéreo 

brasileiro 
Radares 4 15 

4.1 Região Sudeste unidade 1 4 

4.2 Região Sul unidade 1 3 

4.3 Região Nordeste unidade 1 2 

4.4 Região Centro-Oeste unidade 1 2 

4.5 Região Norte unidade 2 4 

5 
Modernizar 15 radares de vigilância do espaço aéreo 

brasileiro 
Radares 5 16 

5.1 Região Sudeste unidade 0 0 

5.2 Região Sul unidade 1 2 

5.3 Região Centro-Oeste unidade 1 1 

5.4 Região Norte unidade 3 13 
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Quadro B2.2.1 - Objetivo estabelecido no PPA- Código 0462 

Identificação do Objetivo 

Descrição 
Elevar a capacidade operativa da Força Aérea Brasileira para o cumprimento de sua destinação 

constitucional, por meio do seu preparo e emprego. 

Código 0462 Órgão 52000 - Ministério da Defesa 

Programa Política Nacional de Defesa Código 2058 

Sequencial Descrição/Regionalização da Meta Unidade 
Medida 

Realizada em 
2015 

Realizada até 
2015 

Metas quantitativas não regionalizadas 

1 Adestrar 28.000 militares Pessoas 6.604,00 2.8761,00 

2 
Capacitar anualmente 20% do efetivo por meio das 
atividades de ensino para o emprego operacional e 

de apoio. 
% 18,87 80,15 

3 Realizar 32 operações aéreas 
Operações 

aéreas 
13,00 60,00 

 

Quadro C2.2.1 - Objetivo estabelecido no PPA- Código 0463 

Identificação do Objetivo 

Descrição 
Promover o desenvolvimento e capacitação tecnológica da Aeronáutica e da indústria aeroespacial 

nacional, visando a ampliação da capacidade de defesa aérea. 

Código 0463 Órgão 52000 - Ministério da Defesa 

Programa Política Nacional de Defesa Código 2058 

Sequencial Descrição/Regionalização da Meta 
Unidade 
Medida 

Realizada em 
2015 

Realizada até 
2015 

Metas quantitativas não regionalizadas 

1 Desenvolver 4 projetos de sistemas bélicos Projetos 0,00 1,00 

2 Desenvolver cargueiro tático militar (Projeto KC-X) % 10,76 85,69 

3 
Realizar 4 pesquisas na área de tecnologia 

aeroespacial 
Pesquisas 0,00 1,00 
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Quadro D2.2.1 - Objetivo estabelecido no PPA- Código 0464 

Identificação do Objetivo 

Descrição 
Adequar os meios operacionais da Força Aérea Brasileira para assegurar a capacidade de defesa 

aeroespacial. 

Código 0464 Órgão 52000 - Ministério da Defesa 

Programa Política Nacional de Defesa Código 2058 

Sequencial Descrição/Regionalização da Meta 
Unidade 
Medida 

Realizada em 
2015 

Realizada até 
2015 

Metas quantitativas não regionalizadas 

1 Adquirir 45 aeronaves Aeronaves 2,00 20,00 

2 
Implantar 70% dos novos sistemas bélicos 

desenvolvidos até 2015. 
% 20,13 37,50 

3 Modernizar 20 aeronaves Aeronaves 10,00 47,00 

 
Quadro E2.2.1 - Objetivo estabelecido no PPA- Código 0465 

Identificação do Objetivo 

Descrição Adequar a infraestrutura de suporte aos meios operativos da Força Aérea Brasileira. 

Código 0971 Órgão 52000 - Ministério da Defesa 

Programa Política Nacional de Defesa Código 2058 

Sequencial Descrição/Regionalização da Meta 
Unidade 
Medida 

Realizada em 
2015 

Realizada até 
2015 

Metas quantitativas não regionalizadas 

1 Construir 530 Próprios Nacionais Residenciais 
Próprios 

Nacionais 
Residenciais 

206,00 410,00 

2 Construir 5 instalações militares 
Instalações 
militares 

11,00 30,00 

Metas quantitativas regionalizadas 

3 
Implantar Centro de Instrução e Adaptação da 

Aeronáutica em Lagoa Santa-MG 
% - 0,79 

3.1 Região Sudeste unidade - 0,79 
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Objetivo: 0461 - Promover a circulação segura e eficiente do tráfego aéreo civil e militar 
no espaço aéreo sob a jurisdição do Brasil, por meio da adequação dos SISDABRA e SISCEAB, 
visando a ampliar a capacidade de defesa aérea, do controle do espaço aéreo, de segurança de 
voo e o cumprimento de seus compromissos internacionais. 

Em relação ao SISCEAB, foi concluída a implantação do software do Sistema de Tratamento e 
Visualização de Dados (STVD), denominado de SAGITARIO, nos Centros Integrados de Defesa 
Aérea e Controle do Tráfego Aéreo e Serviço Regional de Proteção ao Voo em 2013. 

Este software está sendo implantado, também, nos Centros de Controle de Aproximação (APP, 
na sigla em inglês), que tem como objetivo controlar as aeronaves que chegam e saem de aeródromo, 
com o uso do radar ou outros sistemas de detecção de aeronaves. Até o segundo semestre de 2014, 
foram totalmente finalizadas as implantações nos APP de Brasília (DF), Confins (MG), Curitiba (PR), 
Macaé (RJ), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Belém (PA), Campo Grande (MS) e Porto Alegre (RS). 
Outros seis APP devem ser ainda contemplados até o segundo semestre de 2016.  

No período de 2014 e 2015 foram, ainda, modernizados os Sistemas Integrados de Torres de 
Tráfego Aéreo nas localidades de Brasília (DF), Porto Alegre (RS) e Recife (PE), Porto Velho (RO) e 
Boa Vista (RR), Belém (PA), Ponta Pelada (AM), Rio Branco (AC), São José dos Campos (SP) e 
Maceió (AL). 

Em 2015 também foi dada continuidade da modernização e substituição de sistemas de 
climatização, energia e aterramento das KF (casas de força) localizadas em unidades responsáveis pelo 
Controle de Tráfego Aéreo. 

Na área de Meteorologia, foram substituídas nos anos de 2012 e 2013 nove Estações 
Meteorológicas de Superfície (EMS-1) que se encontravam em fase inicial de obsolescência. Nos anos 
de 2014 e 2015, outras dezesseis EMS também foram substituídas. 

Nesse período de 2012 a 2015, foram concluídas as substituições de dezoito sistemas de auxílio 
à navegação por rádio "Very High Frequency Omnidirectional Range" pelo mais moderno "Doppler 
Very High Frequency Omnidirectional Range".  

Ainda em relação ao aperfeiçoamento do Sistema de Navegação Aérea, nesses anos de 
execução do Plano foram instalados os auxílios “Instrument Landing System" (ILS), nas localidades de 
Campo Grande (MS) e Florianópolis (SC), Vitória (ES), Campina Grande (PB), Joinville (SC), 
Brasília (DF), Galeão (RJ) Foz do Iguaçu (PR), Cachimbo (PA), São José dos Campos (SP), Maceió 
(AL) e Foz do Iguaçu (PR). O ILS é um equipamento que orienta os pousos nas aproximações das 
aeronaves em condições de voo com baixa visibilidade. 

Em 2015 foi concluída a implantação da cobertura "Automatic Dependent Surveillance-
Broadcast" (ADS-B) na Bacia de Campos, que tem por objetivo controlar o tráfego aéreo das 
aeronaves empregadas nas operações "off shore" (e.g. plataformas de petróleo) naquela região, 
considerada estratégica para o País. Este é um sistema que recebe as informações do sistema de 
navegação das aeronaves de forma automática, de tal maneira que as mesmas possam ser visualizadas 
pelos controladores em suas telas de controle, mesmo em locais desprovidos de cobertura radar. As 
estações que compõem esse sistema foram instaladas nas principais plataformas de petróleo da 
localidade. Em paralelo às ações do SISCEAB, as empresas aéreas que operam na região ainda estão 
adequando a totalidade de suas aeronaves com os equipamentos de bordo necessários à utilização do 
serviço ADS-B.  

No período de 2012 a 2015, foram implantados quinze radares e modernizados dezesseis 
radares que atendem ao SISCEAB na área de controle do trafego aéreo, defesa e meteorologia. 

É importante ressaltar que a modernização e a implementação de mais equipamentos/sistemas 
ao SISCEAB, proporcionarão uma relevante melhora no controle do tráfego aéreo, minorando os 
riscos de acidentes, diminuindo os atrasos de voos e fundamentalmente, aumentando a segurança de 
todos os usuários que utilizam o transporte aéreo no Brasil. 

Destaca-se que os fatores a seguir contribuíram para o alcance deste objetivo: a presença de 
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empresas no Brasil, voltadas para a montagem e fabricação de radares de controle do tráfego aéreo e 
de vigilância meteorológica, bem como os processos de padronização de equipamentos do SISCEAB, 
que facilitaram a contratação e a logística empregada na modernização e implantação dos radares. 

Por fim, as dificuldades de realização desses empreendimentos foram as ações de coordenação 
logísticas e operacionais para que os serviços prestados pelos equipamentos substituídos e 
modernizados não fossem afetados, durante a realização dos empreendimentos, quanto à sua 
disponibilidade para o usuário final, que é a sociedade brasileira e internacional. 

Não ocorreram arranjos de gestão e pactuações relevantes para alcance dos objetivos, de 
resultados de outras áreas da Política Pública do Governo Federal, nem tampouco benefícios extras das 
entregas agregadas. 

 

Meta: 03YJ - Implantar 90% da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea de Autodefesa (1ª 
BAAAD) até 2015. 

A implantação da 1ª Brigada de Defesa Antiaérea é atrelada a esta meta a ser alcançada, até 
dezembro de 2015, conforme previsão inicial, que seria da seguinte forma: 1- Implantação do 1° 
Grupo de Defesa Antiaérea (1° GDAAE), na cidade de Canoas - RS; 2 - Implantação do 2° Grupo de 
Defesa Antiaérea (2° GDAAE), na cidade de Manaus - AM; 3 - Implantação do 3° Grupo de Defesa 
Antiaérea (3° GDAAE), na cidade de Anápolis – GO, todos com suas estruturas operacionais; e a 
Implantação da 1ª Brigada de Defesa Antiaérea (1ª BDAAE), na cidade de Brasília – DF.   

O 1º Grupo de Defesa Antiaérea foi ativado em 12 de janeiro de 2012, na cidade de Canoas – 
RS; o 2º Grupo de Defesa Antiaérea foi ativado em 31 de outubro de 2012, na cidade de Manaus – 
AM; e o Núcleo do 3º Grupo de Defesa Antiaérea foi ativado em 31 de julho de 2014, na cidade de 
Anápolis – GO. Em junho de 2014, foi iniciada a construção das instalações do futuro 3º Grupo Defesa 
Antiaérea. 

O Quartel-General da 1ª Brigada de Defesa Antiaérea está sendo instalado em sua futura 
edificação na Capital Federal, a qual depende ainda de algumas adequações na estrutura física, da 
alocação de recursos financeiros para o cumprimento desta meta e de recursos humanos, bem como de 
equipamentos para permitir o seu funcionamento pleno, de acordo com a meta estabelecida. 

O Núcleo de Brigada de Defesa Antiaérea (NuBDAAE), ativado em 22 de agosto de 2012 em 
Brasília, coordenou as atividades de preparo dos 1º e 2º Grupos de Defesa Antiaérea, promovendo o 
treinamento para utilização dos radares de busca SABER M 60, dos equipamentos de visão noturna 
MOWGLI 2M e dos sistemas de comunicação HARRIS FALCON III. Em 2014, foi realizado um 
exercício envolvendo o lançamento real de mísseis como preparativo para a Copa do Mundo. Ambas 
as Unidades atuaram na Defesa Aeroespacial do evento, empregadas diretamente na proteção do Jogo 
de Abertura e demais jogos realizados nas cidades de Manaus e São Paulo. 

As 4 (quatro) viaturas Agrale MARRUÁ que estavam em processo de aquisição no ano de 
2014 foram entregues no Núcleo do Terceiro Grupo de Defesa Antiaérea, Nu3GDAAE, no ano de 
2015, conforme previsto. 

O objetivo e a finalidade dos recursos estabelecidos para execução da Ação Orçamentária 
(14T2) referentes ao ano de 2014 foram mantidos nos Restos a Pagar (RP) para 2015. Todo o recurso 
em RP foi utilizado na obra de construção do 3º GDAAE em Anápolis. 

No dia 9 de setembro de 2015, foi assinada a Portaria No - 1.362/GC3, que criou e ativou o 
Terceiro Grupo de Defesa Antiaérea, ocasionando a Implantação da 1ª Brigada de Defesa Antiaérea, 
criada no dia 18 de dezembro 2015, através do Decreto nº 8.595.  

Com 70% da meta realizada até o ano de 2015, as metas estabelecidas para a execução 
orçamentária da Ação 14T2 no ano para a aquisição, implantação e adequação dos Sistemas de 
Artilharia Antiaérea de Autodefesa da Força Aérea Brasileira, com vistas à proteção das infraestruturas 
dos SISDABRA, previam o seguinte planejamento: 1- término da construção e da instalação do 3° 
GDAAE, na cidade de Anápolis-GO; 2 - aquisição de equipamentos, softwares e logística para o 3° 
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GDAAE; e 3 - adequação para instalação e implantação da 1ª BDAAE, esta última, referente aos 30% 
restante da meta supramencionada (2015).  

Os óbices orçamentários enfrentados, corte orçamentário na dotação inicial, que estava prevista 
para R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), e o contingenciamento da Ação, foram prejudiciais ao 
planejamento motivando a reprogramação de 78,3% da meta estabelecida para o ano de 2015 (1- 
adequação das Instalações da 1ª BDAAE; 2- aquisição de bens permanentes para a 1ª BDAAE; 3- 
aquisição de Rádios Harris Falcom III para o 3º GDAAE; 4- aquisição de Radar SABER M-60 para o 
3º GDAAE; e 5- aquisição de sistema de curtíssimo alcance para o 3º GDAAE. 

Com isso, o valor total do avanço para o corrente ano foi de 6,5%, tendo sido cumprido com R$ 
950.463,82 (novecentos e cinquenta mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos), 
referentes ao orçamento de 2015, além de R$ 1.228.013,00 (um milhão, duzentos e vinte e oito mil e 
treze reais), referentes ao RAP Não Processado de 2014. 

O não alcance dessa meta no ano de 2015 impacta diretamente na excelência do cumprimento 
da missão de Defesa Antiaérea nos Jogos Olímpicos de 2016, uma vez que por causa dos cortes e 
contingenciamentos seguidos desde o início do projeto não foram adquiridos todos os materiais 
previstos para comporem os Grupos de Defesa Antiaérea. 

Foi realizada, no SIPLORC, a previsão de despesas para os anos de 2016 a 2019, porém não 
existem previsões de realização do projeto para esse período, uma vez que o PPA 2016-2019 não 
contemplou a continuidade da Ação 14T2. 

 
Meta: 0147- Realizar 488 ações de prevenção de acidentes aeronáuticos 
Durante os quatro anos de vigência do PPA 2012 – 2015, o CENIPA, enquanto Órgão Central 

do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, realizou as 122 ações de 
prevenção anuais, totalizando 488 ações ao final do quadriênio, obedecendo ao Plano Setorial da 
Organização, atualizado anualmente. 

A atuação do CENIPA objetiva instruir e conscientizar a Comunidade Aeronáutica como um 
todo, por meio de ações específicas de segurança para cada região do território nacional. No ano de 
2015, foram realizados 3 fóruns; 3 simpósios; 6 vistorias; e 110 palestras, alcançando um público total 
de 8.554 participantes. 

Além disso, o CENIPA manteve ao longo do quadriênio a estrutura de estudos e análise de 
acidentes aeronáuticos com o propósito de prevenir novas ocorrências, via emissão de recomendações 
de segurança aos órgãos competentes. 

A principal dificuldade encontrada para o alcance da meta do PPA foram os sucessivos cortes 
orçamentários e as limitações de empenhos para determinadas naturezas de despesa, o que obrigou o 
CENIPA a buscar apoio de Organizações de fora da sua Unidade Prestadora de Contas, a fim de que a 
meta fosse plenamente atingida. 

 
Meta: 03YI -  Realizar 90% das adequações necessárias ao SISCEAB, propostas até 2016. 
O DECEA vem dotando o SISCEAB de equipamentos/sistemas para promover a circulação 

segura e eficiente do tráfego civil e militar no espaço aéreo sob jurisdição do Brasil, por meio da 
adequação do SISCEAB e do SISDABRA, visando ampliar a capacidade de defesa, do controle do 
espaço aéreo, de segurança de voo e o cumprimento de seus compromissos internacionais. 

Nesse sentido, no período de 2013/2014, os quatro Centros Integrados de Defesa Aérea e 
Controle do Tráfego Aéreo e o Serviço Regional de Proteção ao Voo foram dotados com o software do 
Sistema de Tratamento e Visualização de Dados do STVD, denominado de SAGITARIO; a 
meteorologia foi atualizada através da substituição de dezessete Estações Meteorológicas de Superfície 
(EMS-1), que se encontravam no limite da sua vida útil; foram concluídas as substituições de dez 
sistemas de auxílio à navegação por rádio "Very High Frequency Omnidirectional Range" pelo mais 
moderno "Doppler Very High Frequency Omnidirectional Range"; foram instalados oito auxílios à 
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navegação aérea: “Instrument Landing System"; e também foram instalados os sensores para 
viabilização da operação do sistema “Automatic Dependent Surveillance – Broadcast” na Bacia de 
Campos, inaugurada em agosto de 2015.   

Quanto ao principal objetivo do DECEA, que é o sistema de controle do espaço aéreo e de 
defesa aérea, este Departamento implementou até o final de 2015 quinze radares de vigilância de uma 
previsão inicial de sete e modernizou dezesseis radares de uma previsão de quinze, visando alcançar a 
meta de realizar 90% das adequações necessárias ao SISCEAB propostas até 2016. 

É importante ressaltar que o objetivo de atingir, até o final de 2016, os 90% previsto na meta de 
instalação e modernização de radares foi atingido durante o segundo semestre de 2015, conforme a 
presente análise situacional. 

Destaca-se que a presença de empresas no Brasil, voltadas para a montagem e fabricação de 
radares meteorológicos contribuiu para o alcance do objetivo de modernização destes radares. 

Por fim, as dificuldades de realização desses empreendimentos foram as ações de coordenação 
logísticas e operacionais para que os serviços prestados pelos equipamentos substituídos e 
modernizados não fossem afetados, durante a suas realizações, quanto a sua disponibilidade para 
atender a sociedade na qualidade de beneficiário final deste empreendimento. 

Não houve impacto em virtude da coordenação efetiva junto aos órgãos operacionais. 

Até o final de 2015 foram implementados por região a instalação dos radares visando a maior 
abrangência do território nacional, onde estrategicamente os radares foram modernizados. 

Na região Sul, no período de 2012 a 2015 foram instalados 3 (três) radares de controle de 
tráfego aéreo terminal nas localidades de Navegantes (SC), Londrina (PR) e Curitiba (PR).  

Na região Nordeste no período de 2012 a 2015, foram finalizadas as instalações de 2 (dois) 
radares de controle de tráfego aéreo nas localidades de Teresina (PI) e Salvador (BA). 

Na região centro-oeste, foi finalizada as substituições de 2 (dois) radares de controle de tráfego 
aéreo nas localidades de Chapada dos Guimarães (MT) e Barra do Garças (MT). 

No região Norte, foram Finalizadas as substituições dos radares de controle de tráfego aéreo 
nas localidades de Sinop (MT) e Tefé (AM) e a instalação de 2 (dois) radares de controle de tráfego 
aéreo nas localidades de Barcelos (AM) e Palmas (TO). 

Na região Sudeste foram finalizadas as substituições de 4 (quatro) radares de controle de 
tráfego aéreo nas localidades de Tanabi (SP), Três Marias (MG) e Santa Teresa (ES) e São Roque 
(SP). 

Até o final de 2015 foram implementados estrategicamente por região a modernização dos 
radares visando a maior abrangência do território nacional. 

No região Norte, face as necessidades operacionais do SISCEAB, foram modernizados 13 
radares meteorológicos utilizados no SIPAM.   

Na região Sul Foram modernizados dois radares voltados para controle de tráfego aéreo e 
defesa aérea, nas localidades de Canoas – RS e Santa Maria - RS. 

Na região centro-oeste, foi modernizado 1 (um) radar de controle de tráfego aéreo e defesa 
aérea na localidade de Porto Esperidião (MT). 

 
Meta: 0144 Instalar 7 radares de vigilância do espaço aéreo brasileiro 
O radar de vigilância do espaço aéreo, seja ele de área terminal ou de rota, tem a finalidade de 

realizar a detecção de aeronaves que estejam dentro se seu volume de cobertura, que posteriormente 
são visualizadas em um Centro de Controle para possibilitar a prestação do serviço de controle de 
tráfego aéreo na região de interesse. O radar meteorológico tem a finalidade básica de realizar a 
detecção dos fenômenos meteorológicos que estejam dentro de sua área de cobertura e os apresentar 
em uma estação de trabalho, com software específico de visualização. 

A vigilância das áreas de interesse, isto é, onde existem rotas aéreas, é exercida atualmente no 



  

84 

SISCEAB por meio radares de vigilância que detectam as aeronaves, possibilitando ao controlador a 
prestação do serviço de controle, mas é suportada também, por radares meteorológicos, que detectam 
os fenômenos meteorológicos, permitindo monitorar a situação meteorológica nas aerovias sob 
vigilância e caso necessário, em função da nuvem detectada ("cumulus e cumulonimbus"), promover o 
desvio da aeronave, atuando ambos os radares em prol do controle do tráfego aéreo. 

A meta de instalação de radares de vigilância do espaço aéreo foi modificada durante a 
execução do PPA para melhor atender as necessidades operacionais de controle do espaço aéreo, vis-à-
vis a evolução dos cenários pertinentes à defesa aeroespacial e ao gerenciamento do tráfego aéreo.  

Em 2012 e 2013, foram instalados cinco radares para controle de tráfego aéreo nas seguintes 
localidades: Barcelos (AM), Navegantes (SC), Teresina (PI), Palmas (TO) e Londrina (PR). Neste 
mesmo período foram substituídos os radares para controle de tráfego aéreo de Sinop (MT) e Tefé 
(AM). 

Em 2014 e 2015, foram finalizadas as substituições de seis radares para controle de tráfego 
aéreo de rota nas seguintes localidades: Chapada dos Guimarães (MT), Tanabi (SP), Três Marias (MG) 
e Santa Teresa (ES), São Roque (SP) e Barra do Garças (MT). Os antigos radares dessas localidades 
haviam atingido o final de sua vida útil. 

Em 2015, ainda, foram implantados dois novos radares para controle de tráfego aéreo terminal 
nas localidades de Curitiba (PR) e Salvador (BA). O radar implantado em Salvador substituiu o antigo 
radar da localidade, que seguirá para ser implantado em Porto Velho (RO).  

Para 2016, está prevista uma implantação de radar de controle de área terminal em Lagoa Santa 
(MG) e a implantação do radar de Porto Velho (RO).  

A presente análise quanto ao planejamento e previsão de instalação do radar em Porto Alegre 
saiu do planejamento por questão estratégica, haja vista já possuir um radar nessa localidade, cujo o 
ciclo de vida está sendo mantido de maneira a não necessitar uma nova implantação. 

Em relação a instalação do radar em Confins (MG), planejado inicialmente para 2014, optou-se 
pela substituição desta localidade pela instalação em Lagoa Santa (MG), por questões estratégicas, 
bem como parâmetros técnicos e operacionais, vislumbrados durante a escolha do melhor ponto, 
adequado a cobertura radar pretendida e ao apoio logístico, os quais serão melhor atendidos na cidade 
de Lagoa Santa. 

Em 2012 e 2013, foram instalados de cinco radares para controle de tráfego aéreo nas seguintes 
localidades: Barcelos (AM), Navegantes (SC), Teresina (PI), Palmas (TO) e Londrina (PR). Neste 
mesmo período foram substituídos os radares para controle de tráfego aéreo de Sinop (MT) e Tefé 
(AM). 

Além disso, para o ano de 2016, está previsto o término das substituições dos radares de 
controle de tráfego aéreo de rota nas localidades de Morro da Igreja (SC) e do Pico do Couto (RJ).  

Cabe destacar, ainda, que consta no planejamento a instalação de um radar meteorológico em 
Chapada dos Guimarães (MT) em 2017. 

Destaca-se que a presença de empresas no Brasil, voltadas para a montagem e fabricação de 
radares meteorológicos contribuiu para o alcance do objetivo de modernização destes radares. 

Por fim, as dificuldades de realização desses empreendimentos foram as ações de coordenação 
logísticas e operacionais para que os serviços prestados pelos equipamentos substituídos e 
modernizados não fossem afetados, durante a suas realizações, quanto a sua disponibilidade para 
atender a sociedade na qualidade de beneficiário final deste empreendimento. 

Não houve impacto em virtude da coordenação efetiva junto aos órgãos operacionais. 
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Meta: 0145 Modernizar 15 radares de vigilância do espaço aéreo brasileiro 
A modernização de radares tem por finalidade aumentar a vida útil desses equipamentos e 

manter os altos níveis de operacionalidade, proporcionando a manutenção da segurança de voo pelo 
uso ininterrupto das informações no controle do tráfego aéreo. 

Em 2013 foram modernizados dez radares meteorológicos instalados nas localidades de Belém 
(PA), Manaus (AM), Macapá (AP), Santarém (PA), Tabatinga (AM), Cruzeiro do Sul (AC), Boa Vista 
(RR), Porto Velho (RO), São Gabriel da Cachoeira (AM) e Tefé (AM).  Esses radares são utilizados no 
SIPAM e suas imagens são visualizadas nos Centros Meteorológicos de Vigilância da Aeronáutica e 
no Centro Regional do SIPAM em Manaus – AM. Em 2015, foi finalizada a modernização do radar 
meteorológico de São Luís (MA). 

No período de 2014/2015 foram modernizados cinco radares voltados para controle de tráfego 
aéreo e defesa aérea, nas localidades de Canoas (RS), Santa Maria (RS), Porto Esperidião (MT), 
Guajará-Mirim (RO) e Cruzeiro do Sul (AC). Em 2016, está prevista a finalização da modernização de 
mais um radar em Eirunepé (AM). Essas modernizações possuem a finalidade de melhoria no 
desempenho operacional desses radares e a extensão de sua vida útil. 

Destaca-se que a presença de empresas no Brasil, voltadas para a montagem e fabricação de 
radares meteorológicos contribuiu para o alcance do objetivo de modernização destes radares. 

Por fim, as dificuldades de realização desses empreendimentos foram as ações de coordenação 
logísticas e operacionais para que os serviços prestados pelos equipamentos substituídos e 
modernizados não fossem afetados, durante a suas realizações, quanto a sua disponibilidade para 
atender a sociedade na qualidade de beneficiário final deste empreendimento. 

Não houve impacto em virtude da coordenação efetiva junto aos órgãos operacionais. 
 
Objetivo: 0462 - Elevar a capacidade operativa da Força Aérea Brasileira para o 

cumprimento de sua destinação constitucional, por meio do seu preparo e emprego. 
Da mesma forma que nos anos anteriores, ao longo do ano de 2015 foram destinados recursos 

para as atividades de preparo e emprego da FAB, que propiciaram o aprimoramento e a prontidão 
tático-operacional de seu efetivo militar e civil, o aperfeiçoamento da logística de pronto emprego e a 
elevação de sua capacidade operacional, sintetizada na “Manutenção da Soberania do Espaço Aéreo 
Nacional com vistas à Defesa da Pátria". 

Nesse sentido, o DEPENS promoveu a formação, capacitação, aperfeiçoamento e 
especialização de diversos alunos. No ano de 2015 foi possível atender 14.654 alunos nas áreas de 
interesse do COMAER, nas atividades de ensino voltadas ao emprego operacional e ao apoio das 
atividades subsidiárias. 

O ITA, por meio dos Cursos de Graduação e de Pós-Graduação voltados à formação de 
engenheiros, mestres e doutores nas áreas de interesse do COMAER, do Ministério da Defesa e da 
Aviação em geral, realizou no ano de 2015 a titulação de 168 alunos, sendo diplomados 121 mestres e 
47 doutores. Já nos Cursos de Graduação em Engenharia o ITA admitiu 170 novos alunos.  

Destacam-se, ainda, os esforços do governo federal para dar continuidade ao projeto de 
Expansão do ITA, que consiste em duplicar a oferta de vagas na Graduação e aumentar em 50% a 
oferta de vagas para a Pós-Graduação, com o objetivo de atender uma crescente necessidade de setores 
estratégicos do País. Um dos principais desafios nos próximos anos será a reposição de docentes e de 
tecnologistas, pois, apenas em 2015, houve uma perda de 26 profissionais. 

Na capacitação operacional, entre o período de 2012 a 2015, foi possível proporcionar o 
adestramento de 27.781 militares e servidores civis, por meio da realização de operações militares e de 
exercícios operacionais, o que permitiu alcançar a meta estabelecida de 32 operações aéreas. 

Destacamos os treinamentos realizados nas operações ÁGATA 4, 5, 6, 7, 8, e 9, nas quais os 
processos de comando e controle foram centralizados no Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro 
(COMDABRA), quando foram realizadas missões de Defesa Aérea, de Transporte Aéreo Logístico e 
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de Busca e Salvamento, entre outras, ao longo de toda a fronteira seca. 

Os militares da FAB foram capacitados, também, através dos recursos alocados às OM, no 
cumprimento dos Planos de Missões de Ensino no Brasil (PLAMENS BR) e no Exterior (PLAMENS 
EXT). 

Visando ao adestramento do efetivo, com vistas à operação de equipamentos e aeronaves 
adquiridas no exterior, foram realizadas as missões previstas no Plano de Missões Técnico-
Administrativas no Exterior (PLAMTAX), por meio do treinamento em simuladores de voo e 
formação especializada, além de intercâmbios com países estrangeiros para realização de Operações 
Aéreas Conjuntas. 

Quanto à infraestrutura e logística necessária à manutenção da operacionalidade da FAB, 
assegurou-se o funcionamento de 17 simuladores de voo e seus equipamentos, contribuindo para 
redução dos custos de operação (treinamento). Também foi possível, no ano de 2015, atender 
demandas de manutenção e operação dos 5 estandes de tiro e campo de provas, bem como realizar 
aquisições e manutenções dos Materiais Bélicos destinados ao preparo e emprego da Força. 

No que se refere ao apoio da atividade aérea, o adequado planejamento e aquisições de itens, 
equipamentos e contratação de serviços, permitiu alcançar a média de 257 aeronaves disponíveis, 
possibilitando um esforço aéreo de 129.098 horas, resultando na aquisição de 106.516 m³ de 
combustível de aviação, corresponde ao consumo dos meses de janeiro a dezembro de 2015.  

Cabe destacar como fatores que dificultaram o alcance dos objetivos: contingenciamento e 
demora na liberação de recursos, incertezas orçamentárias e complexidade da legislação vigente para 
contratação de serviços especializados. 

Para contornar os citados óbices, buscou-se priorizar os investimentos e custeios para as 
operações aéreas, em detrimento das atividades administrativas, bem como realizar estudos com os 
projetos/processos apoiados. 

Destaca-se que a sociedade brasileira foi beneficiada através das missões de proteção do espaço 
aéreo; operações de busca e salvamento; e no transporte de pessoas, de alimentos e medicamentos para 
regiões menos favorecidas, além de estabelecer um estoque com nível de segurança para atendimentos 
de urgência nas missões humanitárias ou de paz. 

Finalizando, espera-se para o próximo período a obtenção do crédito suficiente para atender às 
demandas do COMAER e mitigar as dificuldades enfrentadas no presente exercício através das 
melhorias nos processos. 

 
Meta: 0149 Adestrar 28.000 Militares 
De 2012 a 2014, proporcionou adestramento de 22.157 militares por meio do treinamento nas 

Operações Ágata 4, 5, 6, 7 e 8, Operação Cruzex C2, Operação Amazônia, FAEX XII, Operação 
Combinada Laçador, “Cruzex Flight 2013”, Reuniões de Aviação Operacional, Operação 
BVR2/Sabre, Exercício Operacional Transportex 2014 e Exercício Operacional CSAR 2014. 

De janeiro a dezembro de 2015, proporcionou adestramento de 6.185 militares por meio do 
treinamento nas Operações Carranca, Caiçara, CSAR 2015, Ágata 9, BVR-1, COLBRA, PERBRA, 
Zarabatana VI, Orunganitas II, UNITAS e vários outros nos Esquadrões de voo. 

Na Operação Ágata 9, a presença do Estado brasileiro é intensificada junto à faixa de fronteira, 
nos estados de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná, contribuindo para o combate de 
ações ilegais como contrabando, tráfico de drogas, de pessoas, de armas, entre outros. 

As Operações COLBRA e PERBRA são resultado de dois Acordos de Cooperação Mútua 
assinado entre os Governos do Brasil/Colômbia e Brasil/Peru, respectivamente, que visam estabelecer 
procedimentos específicos de coordenação voltados para a defesa aérea na região, no intuito de 
aprimorar o combate aos voos ilícitos. 

Na Operação UNITAS, caças da FAB e da Marinha dos Estados Unidos treinaram juntos em 
combates aéreos simulados, que envolveu também militares das Forças Armadas do Chile, México, 
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Peru e Reino Unido. 

O fator que dificultou o alcance da meta anual foi o atraso na aprovação do orçamento de 2015. 

A consequência do não atingimento da meta física no ano de 2015 ocasionou a falta de 
capacitação e manutenção operacional de alguns militares.  

Existe a previsão de serem realizadas Manobras Operacionais, Reuniões de Aviação 
Operacional, Treinamento em Simulador de Voo no País e no Exterior, Capacitação de Equipagens de 
Aeronave de Asas Rotativas, de Caça, de Patrulha, de Transporte e de Busca e Salvamento, no ano de 
2016, para mitigar o não alcance da meta em 2015. 

De 2012 a dezembro de 2015, os militares da FAB também tiveram suas capacitações 
incrementadas com recursos alocados às Organizações Militares, por meio dos Planos de Missões de 
Ensino (PLAMENS), no Brasil e no Exterior, a exemplo de cursos técnicos específicos na área de 
manutenção de aeronaves, de radares e logística de suprimento de aviação. 

Para a manutenção da operacionalidade da FAB, de 2012 a dezembro de 2015, foram realizadas 
missões previstas nos PLAMTAX, visando ao adestramento do efetivo, com vistas à operação de 
equipamentos e aeronaves adquiridas no exterior, realizado por meio do treinamento em simuladores 
de voo e formação especializada, além de intercâmbios com países estrangeiros para realização de 
Operações Aéreas Conjuntas. 

De 2012 a dezembro de 2015, a FAB também realizou treinamentos em simuladores de voo no 
Brasil, permitindo a preparação de tripulações para atuarem tanto em situações normais como em 
emergências. 

O impacto mais relevante verificado no PPA 2012-2015 foi a modificação de mensuração dos 
adestramentos, passando-se a considerar somente os militares diretamente adestrados, isto é, os que 
participaram pessoalmente de curso, treinamento ou manobra operacional.  

Observação Importante: No ano 2012, o critério de mensuração utilizado considerou todos os 
militares adestrados, diretamente e indiretamente, totalizando 55.040 militares adestrados. A partir do 
ano 2013, o critério de mensuração dos adestramentos foi modificado para considerar somente os 
militares diretamente adestrados. Neste novo critério, a meta do PPA totalizou 28.761 militares de 
janeiro de 2012 a dezembro de 2015. 

 
Meta: 014B Capacitar anualmente 20% do efetivo por meio das atividades de ensino para 

o emprego operacional e de apoio. 
No Exercício de 2015, foram realizadas a formação, a capacitação, o aperfeiçoamento e a 

especialização de 14.654 alunos em diversas áreas de interesse do Comando da Aeronáutica. 

Essas atividades de ensino foram executadas pelas Organizações de Ensino da estrutura do 
DEPENS, em modo presencial e semipresencial e, também, por outras que não estão subordinadas ao 
DEPENS mas que compõem o Sistema de Ensino do COMAER, tais como: ILA, ITA, IPEV, 
CPORAER-SJ, GITE e SERENS, em um esforço conjunto visando à devida capacitação do efetivo do 
Comando da Aeronáutica. 

As atividades ocorreram no 1º e/ou 2º semestre, sendo que os principais cursos ministrados 
foram: 

- Curso de Formação de Oficiais Aviadores, Intendentes e Infantes; 

- Curso de Política e Estratégia Aeroespaciais; 

- Curso de Comando e Estado-Maior; 

- Curso Preparatório de Cadetes-do-Ar; 

- Curso de Formação de Médicos, Dentistas e Farmacêuticos;  

- Curso de Formação de Sargentos; 

- Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento;  
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- Estágio de Adaptação de Oficiais Temporários;  

- Curso de Tática Aérea para Oficiais e Graduados;  

- Curso de Formação de Cabos;  

- Curso de Especialização de Soldados;  

- Curso de Especialização em Logística; 

- Curso Básico de Manutenção para Oficiais; 

- Curso de Padronização de Instrutores; 

- Curso de Negociação de Contratos Internacionais e Acordos de Compensação; e 

- Curso de Mestrado Profissional em Ciências Aeroespaciais. 

Dos cursos citados é importante destacar a formação de Oficiais feita pela  Academia da Força 
Aérea, com um corpo discente de 707 alunos, os quais 485 Aviadores, 150 Intendentes e 72 Infantes, 
divididos em quatro séries. 

O Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica realizou os Cursos de Formação de 
Médicos, Dentistas e Farmacêuticos, o Estágio de Adaptação ao Oficialato e o Curso de Formação de 
Oficiais Especialistas, quando 363 oficiais foram capacitados/formados. 

A Escola de Especialistas de Aeronáutica obteve pleno êxito na capacitação de 1.463 sargentos 
em diversas especialidades. 

A Escola Preparatória de Cadetes do Ar – esteve composta por 471 alunos, os quais estavam 
divididos em três séries. 

Foi determinante o bom uso dos recursos para a aquisição de material de expediente, de 
informática; de manutenção (aplicados nos alojamentos e salas de aulas), e na contratação de serviços 
de manutenção da infraestrutura, tudo isso visando ao aprimoramento do ensino e a continuidade da 
qualidade dos cursos ministrados. 

Os valores alocados pelo Estado-Maior da Aeronáutica no Plano de Ação de 2015 permitiram o 
alcance das metas, mesmo com a aprovação tardia do Orçamento e a liberação por completo dos 
créditos apenas ao longo do ano. Assim, muitas atividades e melhorias ocorreram no segundo 
semestre, fazendo com que as Organizações de Ensino encontrassem soluções econômicas e mais 
adequadas à atual conjuntura do País. 

Em uma visão prospectiva, para o Exercício  de 2016, estão programados os mesmos cursos 
mencionados anteriormente,  que demandarão a aplicação de igual monta de recursos em serviços e 
aquisição de materiais para suporte à instrução. Com a liberação dos recursos do Orçamento de 2016, 
os gerentes dos cursos poderão por em prática seus planejamentos. Há que se destacar, também, o 
início do processo de conclusão do novo Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, na cidade 
de Lagoa Santa, MG, complexo este que contará com uma infraestrutura moderna e adequada para dar 
continuidade às aplicações das atividades didáticas relativas à formação de oficiais do QOAP, CFOE, 
QOCON, CAMAR, CADAR e CAFAR. 

Dessa forma, o Departamento de Ensino da Aeronáutica formou, capacitou e aperfeiçoou os 
seguintes percentuais do efetivo da Força Aérea Brasileira. Em 2012: 14,61%; em 2013: 22,25%; em 
2014: 24,56%; e em 2015: 18,87%. 

Os índices alcançados no decorrer do período do PPA de 2012-2105 são resultados da 
otimização dos recursos recebidos, utilizados com parcimônia e critério pelos Gestores do COMAER, 
da busca pela melhoria do ensino e por uma capacitação cada vez maior de nossos profissionais. Com 
isso buscou-se atingir um alto nível na elevação da capacidade operativa da Força Aérea Brasileira, 
com a finalidade de que nossos militares, mais bem formados e adestrados, levassem a cabo a missão 
constitucional de “defender a Pátria; garantir os poderes constitucionais; e garantir a lei e a ordem, por 
iniciativa de qualquer dos poderes constitucionais”. 
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Meta: 014D Realizar 32 operações aéreas. 
Durante o ano de 2015, a FAB realizou treze Operações Aéreas no que se refere ao Preparo e 

Emprego Técnico-Operacional: Operação SIGMA, REAL THAW, ÁGATA, PATNAV ATLÂNTICO, 
PERBRA, PORTEIRA FECHADA, ANGEL DE LOS ANDES, ARCANJO, ATLÂNTICO IV, 
COLBRA, CRUPIÊ, SÃO LOURENÇO e TANGARÁ. 

A Operação SIGMA teve por objetivo a certificação de novos instrumentos de voo e sua 
integração às aeronaves F-5EM e F-5FM em fase de modernização na EMBRAER. Operação de muita 
importância no sentido de validar conceitos tecnológicos e produtos aeroespaciais do interesse da 
Defesa Nacional, de modo a contribuir para a manutenção do elevado nível de prontidão da FAB e 
para o alcance da independência tecnológica necessária no que se refere a Sistemas de Defesa. 

A Força Aérea participou na Operação REAL THAW com o objetivo de conhecer o modo de 
operação das Forças Portuguesas em operações multinacionais e avaliar o emprego conjunto dos 
sensores de reconhecimento e designação laser. 

A Operação ÁGATA contribui para a redução dos delitos na Faixa de Fronteira e o aumento de 
atendimentos sociais à população. A FAB executou ações de Vigilância e Controle do Espaço Aéreo, 
Reconhecimento Aéreo, Transporte Aéreo Logístico e Ações Cívico Sociais. 

Na Operação PATNAV / ATLÂNTICO a FAB atua, de maneira permanente, contra tráfegos 
marítimos ilícitos e desconhecidos nas Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), em coordenação com os 
Distritos Navais. 

Utilizando Medidas de Policiamento do Espaço Aéreo, a Operação PORTEIRA FECHADA 
atua contra todos os tipos de voos ilícitos, com ênfase nos envolvidos no tráfico de drogas, armas, 
munições e passageiros ilegais, agindo em coordenação com organismos de fiscalização competentes. 

A Operação PERBRA proporciona o aumento do conhecimento mútuo e integra os militares 
que trabalham nos sistemas de Defesa Aérea do Peru e do Brasil. 

O exercício ANGEL DE LOS ANDES aprimora a cooperação entre o Brasil e a Colômbia, 
aumenta o nível de padronização de métodos e desenvolve/experimenta as mais eficientes técnicas de 
resgate em ambiente hostil.  

A Operação ARCANJO teve como finalidade a execução de voos de verificação funcional e de 
integridade estrutural do míssil PYTHON-4, versão TP4 na aeronave F-5M. 

A Operação ATLÂNTICO IV teve os seguintes objetivos de adestramento: testar a capacidade 
logística das forças envolvidas, avaliar a disponibilidade dos meios para atender às tarefas das Forças 
Componentes, avaliar a coordenação do espaço aéreo, treinar a Doutrina Militar de Defesa Cibernética 
e, ainda, realizar Patrulha Naval, Controle Aéreo Avançado com aeronave P-3AM e esclarecimento 
com ARP. 

A Operação COLBRA teve o objetivo de treinar os procedimentos de coordenação para as 
Ações de Defesa Aérea entre o Brasil e a Colômbia. 

A Operação CRUPIÊ visa dar prosseguimento aos ensaios de certificação da aeronave A-1M 
para tiro aéreo e dos sistemas de autodefesa. 

Durante a Operação SÃO LOURENÇO estava previsto o lançamento e rastreio de um foguete 
VS-40 para ensaiar o voo da Plataforma Orbital Recuperável – SARA, porém, devido a problemas 
técnicos não houve sucesso no procedimento de ignição do motor foguete. 

A Operação TANGARÁ realizou o lançamento e o rastreio de um Foguete de Treinamento 
Intermediário – FTI. 

É pertinente esclarecer que em 2012, quando foi estabelecida a Meta de 32 Operações, a FAB 
computava apenas as Operações Aéreas de preparo e emprego da Força que estavam focadas na 
atividade aérea militar, sendo que a média anual era de 8 Operações Aéreas. Consequentemente, em 
quatro anos, teríamos as 32 Operações Aéreas. Entretanto, não foram consideradas na época, para fins 
de cômputo de preparo e emprego, as operações aéreas ligadas à área Espacial. A partir de 2013, as 
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operações aéreas ligadas à área espacial da Força passaram a ser consideradas para fins de preparo e 
emprego, em face de sua importância estratégica para a FAB e para o País, prevista inclusive na 
Estratégia Nacional de Defesa. Assim, o que aparentemente possa parecer um aumento significativo 
das Operações Aéreas, em verdade, o que houve foi o cômputo das Operações Aéreas associadas à 
atividade espacial, as quais até 2012 não eram consideradas. 

Considerando que de 2012 até o final de 2014 foram realizadas 47 Operações e que no ano de 
2015 ocorreram mais treze, totalizam-se 60 Operações até o encerramento do PPA 2012-2015. 

Para o COMAER a superação da Meta inicialmente estabelecida no PPA, contribuiu para 
manter a operacionalidade e a capacidade de pronta resposta da Força Aérea, de acordo com as 
necessidades do País. 

 
Objetivo: 0463 - Promover o desenvolvimento e capacitação tecnológica da Aeronáutica e 

da indústria aeroespacial nacional, visando a ampliação da capacidade de defesa aérea. 
Para que o Poder Militar garanta a soberania da Nação Brasileira, há a necessidade de 

independência tecnológica no desenvolvimento e produção de meios que suportem as atividades 
militares. No caso da Força Aérea Brasileira, essa independência tecnológica está focada na área 
aeroespacial. O objetivo 0463 visa ampliar a capacidade de defesa aérea nacional, por meio do 
desenvolvimento e da capacitação tecnológica da Aeronáutica e da Indústria Aeroespacial Nacional. 
Os resultados alcançados em 2015 serão descritos a seguir. 

O Projeto KC-X encontra-se na 4ª e última fase, a de Projeto Detalhado e Certificação da 
Aeronave. Já estão em vigor os contratos com os fornecedores de sistemas estratégicos e os de 
parcerias com a Argentina, Portugal e República Tcheca, cujas participações permitiram reduzir o 
custo total do desenvolvimento. A primeira Aeronave Protótipo já foi produzida e realizou o seu 
primeiro voo em 3 de fevereiro de 2015. Foram realizadas mais de 40 horas de voo de ensaios, em que 
a aeronave vem confirmando a sua qualidade de voo conforme projetado. A segunda Aeronave 
Protótipo está na linha de produção, com 60% da produção comprovados. O projeto experimentou 
também a fase de participação em concorrência internacional, confirmando a potencialidade de 
exportação do produto, com todas as suas repercussões em termos de empregos e divisas para o Brasil. 
Repete-se a dotação insuficiente de recursos pela LOA-2015, em relação aos compromissos 
originalmente autorizados e assumidos por meio dos contratos, devido à alta da moeda norte-
americana e à indisponibilidade de numerário. Apenas 20% do contrato de fornecimento de 
equipamentos de categoria estratégica foram realizados. Foi finalizada a negociação dos contratos, 
visando alongar a execução física, aumentando o prazo de execução e os custos para a manutenção do 
equilíbrio econômico e financeiro. 

O projeto FOGTREIN encontra-se em sua quinta e última etapa, com entrega prevista para o 
período de 18 a 23 de dezembro de 2015. Nessa etapa recebe-se o último lote de 14 (quatorze) foguetes 
de treinamento, sendo 7 (sete) para o CLA e 7 (sete) para o Centro de Lançamento Barreira do Inferno 
(CLBI). 

Com relação aos projetos do IEAv, serão apresentadas a seguir a situação atual. 

No projeto TERRA foi emitido o relatório executivo do primeiro conceito do núcleo do 
microreator rápido, sendo recebida a patente da turbina passiva multi-fluido. Com relação ao projeto 
PASIL foram finalizados os experimentos em deslocamento isotópico do disprósio e as medições do 
deslocamento isotópico do neodímio na região do visível. No projeto PROPHIPER foi desenvolvido 
“in house” software para anteprojeto (sem camada limite, gás perfeito), e  foi realizado com sucesso a 
investigação experimental da injeção de combustível hidrogênio com queima (14-X waverider) no 
túnel T4 do laboratório de hipersônica. Já no projeto PITER foram obtidas imagens e dados de voo por 
meio de Veículo Aéreo não Tripulado, em trabalhos de cooperação com o ITA, INPE, UNIFEI, 
UFMG, a empresa XMobots e UNIVAP, para testar os algoritmos de processamento de imagens e 
estimação de posição, e foi desenvolvido o trabalho “Classificação de Imagens Aéreas Obtidas por 
VANT com uso de Atributos Haar-like e Redes Neurais Artificiais”. 
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A Meta de Desenvolver 4 Projetos de Sistemas Bélicos continua com a execução de 25% do 
previsto e não foi contemplada com recursos orçamentários, cuja previsão era de R$ 176.650.000,00 o 
que, aliado às necessidades tecnológicas e processuais que envolvem a condução de projetos de alta 
tecnologia, comprometem o cronograma proposto nos contratos firmados, exigindo a negociação de 
Termos Aditivos, adiando os prazos de conclusão e majorando os custos iniciais. O projeto Bomba de 
Penetração (BPEN) foi concluído em 2012 e estão em desenvolvimento os projetos Míssil Antirradar 
(MAR-1), o Míssil Ar-Ar de 5ª Geração (A-DARTER) e o Míssil Ar-Ar (MAA-1B). 

A Meta de Desenvolver cargueiros táticos militares faz parte do Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC 2 - e atingiu 85,69% do previsto, mantendo-se a expectativa de atingir os 100% da 
meta em 2018, com a certificação do projeto, viabilizada por meio dos voos de ensaios dos protótipos 
e validação da linha de produção. O projeto é estratégico não apenas para garantir maior mobilidade 
militar mas também para consolidar o desenvolvimento da indústria nacional de defesa. O projeto já 
tem 60 intenções de compra e conta com um mercado estimado de 700 aeronaves. A expectativa é que 
a construção do avião de carga deva atingir cerca de U$$ 20 bilhões em exportações. 

A Meta Realizar 4 pesquisas na área de Tecnologia Aeroespacial atingiu 100% do previsto em 
2014. O resultado alcançado antes do final do PPA foi fruto do fato das pesquisas terem recebido 
contribuições de outros projetos e atividades da Ação 20XB, cujos resultados ou conhecimentos 
influenciaram direta ou indiretamente no ritmo das investigações, acelerando-lhes os resultados 
pretendidos. 

A medida adotada para mitigar as consequências das dificuldades técnicas e do corte de 
recursos dos Projetos de Sistemas Bélicos foi a negociação de Termos Aditivos, obrigando a um 
realinhamento dos prazos e renegociação junto a parceiros e fornecedores no desenvolvimento de 
tecnologias. 

O público beneficiado com as realizações alcançadas no período é a Indústria Aeroespacial 
Nacional e a própria Nação Brasileira, pois as tecnologias aplicadas ao setor militar podem ser 
utilizadas no dia-a-dia dos cidadãos comuns, contribuindo para o desenvolvimento do país. 

Esse objetivo promove, também, a ampliação da capacidade de defesa aérea nacional, com o 
desenvolvimento de mísseis e bombas, imprescindíveis à autonomia de um país no campo bélico. 
Salienta-se, ainda, que a dependência de tecnologia estrangeira enfraquece sobremaneira a defesa 
nacional e, no presente caso, a aeroespacial mais especificamente, pois se o fornecedor estrangeiro 
decidir não mais se relacionar com o Brasil, todo o equipamento disponível, de origem externa, ficará 
obsoleto rapidamente, deixando o espaço aéreo vulnerável a ações hostis. 

O que se pode prever para o resultado final do objetivo é um retardamento na execução das 
atividades planejadas. 

Os marcos/impactos mais relevantes verificados ao longo de todo o PPA 2012-2015 foram os 
seguintes:  

•conclusão em 2012 do projeto da Bomba de Penetração, categoria 1.000 kg (BPEN-1000) e 
500 kg (BPEN-500) para emprego contra alvos de alta resistência estrutural;  

•realizadas mais de 40 horas de voo de ensaios na primeira Aeronave Protótipo KC-X, 
confirmando a potencialidade de exportação do produto, que trará divisas para o Brasil;  

•desenvolvimento da manta absorvedora de micro-ondas com resina epóxi usando aditivo 
MnO-MgO-Fe203, que trouxe benefícios ao Setor Aeroespacial, especificamente na blindagem de 
equipamentos eletrônicos, quando usada em forma de resina e na blindagem de cabines de aeronaves e, 
ao Setor Civil, na fabricação de celulares, paredes de hospitais e presídios (bloqueio de celulares);  

•transferência de tecnologia do “Sistema Portátil de Aquisição de Dados Meteorológicos e 
Dispositivo Plataforma Portátil” entre o IAE e a empresa Campbell Scientific do Brasil Ltda, sendo a 
primeira licença de tecnologia e transferência para o mercado da Força Aérea Brasileira na vigência da 
Lei de Inovação (Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004), e o primeiro produto em instrumentação 
meteorológica da FAB com pedido de patente depositado no Instituto Nacional da Propriedade 
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Industrial para fins de desenvolvimento, produção e comercialização, com concessão de licença para 
uso e exploração de tecnologia em caráter exclusivo;  

•pesquisadores da Universidade do Vale do Paraíba (Univap) e do ITA desenvolveram um 
equipamento capaz de produzir filmes à base de carbono, altamente resistentes ao desgaste, para o 
revestimento de peças hospitalares, automotivas e aeronáuticas;  

•formação de 402 engenheiros nas especialidades Aeronáutica, Eletrônica, Mecânica-
Aeronáutica, Civil-Aeronáutica, da Computação e Aeroespacial, 204 doutores, 443 mestres e 330 
mestres profissionais pelo ITA. 

 
Meta: 014F Desenvolver 4 projetos de sistemas bélicos. 
Com vistas a atingir a Meta do Objetivo 0463, o DCTA utiliza os recursos para o 

desenvolvimento de 04 (quatro) sistemas bélicos: os mísseis MAR-1, MAA-1B e A-Darter e a bomba 
de penetração (BPEN). Por meio desses desenvolvimentos, o DCTA contribui para o aumento da 
capacidade operacional da FAB, para o alcance da independência tecnológica e para o fortalecimento 
da indústria nacional de Defesa. 

Os contratos dos mísseis estão sendo conduzidos pela COPAC. 

O montante de recursos planejado e necessário, em 2015, para possibilitar o desenvolvimento 
dos sistemas bélicos listados foi estimado em R$ 176.650.000,00. Entretanto, os mísseis não 
receberam recursos orçamentários. 

Este fator, aliado aos atrasos decorrentes dos riscos associados ao desenvolvimento de sistemas 
de alta complexidade, comprometem o cronograma proposto nos contratos firmados, exigindo a 
negociação de termos aditivos, que adiam os prazos de conclusão e majoram os custos iniciais. 

Diante do exposto, serão apresentadas as principais realizações em 2015: 

Projeto MAR-1: evolução na elaboração dos Modelos de Ensaio Ambiental dos subsistemas 
Atuador e do Motor Foguete; realização de um estudo comparativo entre as características esperadas 
pelo MAR-1 e as características dos mísseis antirradiação existentes, com o objetivo de analisar se os 
requisitos estavam adequados à realidade/razoabilidade ou deveriam ser alterados para atender aos 
aspectos doutrinários de emprego estabelecidos pela FAB; e celebração do 3º Termo Aditivo ao 
contrato de despesa 001/DCTA-COPAC/2010, com o objetivo de proporcionar o tempo necessário 
para as tratativas a respeito da continuação do desenvolvimento do míssil MAR-1; o maior desafio 
para a conclusão do desenvolvimento do míssil é o teste do subsistema autodiretor com alvos que 
emitam de forma pulsada e que apresentem características de Contra-Medidas Eletrônicas. O término 
do projeto está previsto para 2019. 

Projeto A-DARTER: o Contrato nº 006/CTA-SDDP/2008 com a Opto Eletrônica foi encerrado 
e foram recebidos os Modelos Funcionais e de Ensaios do IRSA (sistema alternativo de conjunto 
infravermelho); houve a assinatura do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/CTA-SDDP/2006; e 
iniciou-se a Execução dos Contratos de Desenvolvimento da Industrialização. O término do projeto 
está previsto para 2017.  

Projeto MAA-1B: foi negociado o 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 025/CTA/S-2004, de 
extensão de vigência para 09 de agosto de 2016, a fim de permitir as tratativas de redefinição de prazos 
e reajustes financeiros em função da necessidade de reprojeto de subsistemas e inclusão de etapas de 
engenharia de sistemas, uma vez que a Empresa MECTRON informou que a execução do Projeto está 
inviabilizada por diversos fatores técnicos, financeiros e administrativos. 

Projeto BPEN: O projeto da Bomba de Penetração - BPEN foi concluído em 2012. 

Esta meta atingiu 25% do previsto e os marcos/impactos mais relevantes verificados ao longo 
de todo o PPA 2012-2015 foram: a conclusão em 2012 do projeto da Bomba de Penetração, categoria 
1.000 kg (BPEN-1000) e 500 kg (BPEN-500) para emprego contra alvos de alta resistência estrutural; 
o desenvolvimento de 71,8% de um míssil tático antirradiação (MAR-1), que será capaz de neutralizar 
os sistemas de vigilância e rastreio de aeronaves, para aumentar a eficiência bélica da FAB num 
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possível cenário de conflito armado; o desenvolvimento, em conjunto com a África do Sul, de 86% de 
um míssil ar-ar de curto alcance de 5ª Geração, tecnicamente muito à frente dos atuais mísseis em 
desenvolvimento no Brasil, de 3ª geração, que irá proporcionar grandes benefícios à FAB e ao Parque 
Industrial e Aeroespacial Brasileiro; e o desenvolvimento de 38% de um míssil ar-ar de curto alcance, 
com guiamento infravermelho, que será capaz de operar em duas faixas de frequências, sucessor do 
MAA-1A, e com capacidade de discriminação entre alvos e despistadores pirotécnicos. 

 
Meta: 014G Desenvolver cargueiro tático militar (Projeto KC-X) 
O Projeto KC-390 encontra-se na 4ª e última fase, a de Projeto Detalhado e Certificação da 

aeronave e faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2. O avanço do processo de 
desenvolvimento da aeronave alcançou, no Exercício Financeiro de 2015, 85,69% de execução física.  

Destacam-se como grande marco da execução física ocorrida na expansão da planta industrial 
de Gavião Peixoto – SP, no Exercício Financeiro de 2015: 

A realização do voo inaugural do primeiro protótipo, em 3 de fevereiro de 2015;  

Foram realizadas mais de 40 horas de voo de ensaios, em que a aeronave vem confirmando a 
sua qualidade de voo conforme projetado;  

A segunda Aeronave Protótipo está na linha de produção, com 60% da produção comprovados; 
e 

Expressiva receptividade do sucesso na realização dos voos de ensaios.  

O projeto experimentou também a fase de participação em concorrência internacional, 
confirmando a potencialidade de exportação do produto, com todas as suas repercussões em termos de 
empregos e divisas para o Brasil. 

•Fatores intervenientes:  

Repete-se a dotação insuficiente de recursos pela LOA-2015, em relação aos compromissos 
originalmente autorizados e assumidos por meio dos contratos, devido à alta da moeda norte-
americana e da indisponibilidade de numerário, apenas 20% do contrato de fornecimento de 
equipamentos de categoria estratégica foram realizados.  

Fruto da impossibilidade de utilização dos créditos da Ação 14XJ, também devido à 
indisponibilidade de numerário, uma parte dos créditos daquela Ação foi transferida para a Ação 123B 
para serem utilizados no contrato nacional, permitindo a reprogramação da meta para 85,69%. 

Foi finalizada a negociação dos contratos, visando alongar a execução física, aumentando o 
prazo de execução e dos custos para a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro, como 
consequência da diminuição do ritmo dos trabalhos. 

Neste segundo semestre de 2015, constata-se o avanço do Projeto até 85,69%. 
 
Meta: 014H Realizar 4 pesquisas na área de tecnologia aeroespacial. 
A Meta atingiu 100% do previsto. No período, durante a Operação São Lourenço, o modelo 

WRF foi novamente utilizado para apoiar as atividades de Meteorologia e de Segurança de Voo. Uma 
análise mais detalhada dos resultados obtidos (tanto com os dados da Operação Raposa realizada em 
2014, quanto da Operação São Lourenço realizada em 2015) está em andamento, comparando os 
valores simulados com os observados por meio de métricas estatísticas (viés e erro médio quadrático).  

Dentre as diversas pesquisas de tecnologia aeroespacial realizadas pelo DCTA, destacam-se as 
quatro seguintes: 

1) Em 2012 o IAE certificou o subsistema de recuperação do Sara Suborbital com a realização 
do ensaio de abertura dinâmica dos paraquedas. Foi a campanha final de um longo processo que se 
iniciou em 2008. Uma característica importante foi o descarte de atuadores de separação pirotécnicos 
em prol de componentes pneumáticos e elétricos, o que constituiu uma inovação em relação ao 
“design” clássico desse tipo de conjunto.  
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2) Em 2013 foi concluído o processo de fabricação da manta absorvedora de micro-ondas com 
resina epóxi usando aditivo MnO-MgO-Fe203, que será utilizado para blindagem de ruídos eletrônicos 
que venham prejudicar o funcionamento dos sistemas em operação. A composição com os aditivos 
citados são uma inovação desses componentes na classe de materiais absorventes. As aplicações desses 
materiais concentram-se no setor da indústria de telecomunicações e aeronáutica, podendo se 
relacionar: revestimentos de câmara anecoica para ensaios eletromagnéticos; blindagem de ambientes 
com fontes intensas de Rádio Frequências danosas ao tecido humano; antenas de alto desempenho; 
controle de interferência eletromagnética; redução da seção reta radar (“radar-cross-section”) de 
aeronaves e artefatos; e proteção em salas para ensaios eletromagnéticos aplicados no setor 
aeroespacial. 

3) No início de junho de 2014 foram realizados ensaios a quente do Gerador de Gás do Motor 
L75, executados com êxito no banco de ensaios da Divisão de Propulsão Espacial, com o apoio 
financeiro da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa. O Gerador de Gás é uma parte importante do 
Motor L75, pois serve para acionar a turbina que movimenta as bombas de propelentes líquidos, etanol 
e oxigênio líquido. Esses ensaios serviram para verificar a sequência de partida e desligamento, o 
processo de combustão e validar os modelos termodinâmicos adotados no projeto, cujo regime de 
funcionamento é muito diferente daqueles usuais em motores a líquido. Ensaios semelhantes não 
haviam sido realizados ainda no país e não são conhecidos similares que funcionem com o par 
oxigênio líquido e etanol. 

4) A quarta pesquisa, também realizada em 2014, visa garantir a segurança das atividades de 
lançamento de foguetes, em particular no Centro de Lançamento de Alcântara, onde há a necessidade 
de se prever o comportamento do vento com uma antecedência de 6 a 12 horas (previsão de 
nowcasting) para simular a trajetória que o veículo fará na atmosfera e para prever o ponto de impacto, 
visando o resgate de carga útil (quando necessário). Foi utilizado o modelo atmosférico Weather and 
Range Forecasting – WRF, que necessita de dados de vento e de temperatura, e de algumas 
informações do local (por exemplo, das condições de topografia, do uso do solo, etc). A Divisão de 
Ciências Atmosféricas desenvolveu estudos para adaptar o modelo WRF ao CLA, por meio de análises 
de validação das saídas do modelo em comparação com dados observados (perfis verticais do vento).  

Tendo em vista que a 4ª pesquisa estimulou outra investigação, já se iniciou o estudo da 
dispersão de gases liberados pela combustão do propelente sólido dos veículos e/ou foguetes de 
sondagem lançados no CLA. Este modelo foi o assunto de um mestrado acadêmico concluído no ITA 
em abril/2015 e de dois trabalhos científicos publicados em revistas especializadas. Esse estudo é de 
longa duração, possui 2 alunos (1 de mestrado e 1 de doutorado, ambos do ITA) e tem a previsão de 
término ao final de 2016 ou início de 2017.  

O que contribuiu para o alcance da meta antes do final do PPA foi o fato de que as pesquisas 
elencadas receberam contribuições de outros projetos e atividades da Ação 20XB, cujos resultados ou 
conhecimentos já alcançados influenciaram direta ou indiretamente no ritmo das pesquisas, 
acelerando-lhes os resultados pretendidos. 

Os marcos/impactos mais relevantes verificados ao longo de todo o PPA 2012-2015 e que 
trouxeram ganho para a sociedade e para a Força Aérea estão relacionados ao processo de fabricação 
da manta absorvedora de micro-ondas com resina epóxi, usando aditivo MnO-MgO-Fe203, que trouxe 
benefícios ao Setor Aeroespacial, especificamente na blindagem de equipamentos eletrônicos, quando 
usada em forma de resina e na blindagem de cabines de aeronaves e, ao Setor Civil, na fabricação de 
celulares, paredes de hospitais e presídios (bloqueio de celulares). 

 
Objetivo: 0464 - Adequar os meios operacionais da Força Aérea Brasileira para assegurar 

a capacidade de defesa aeroespacial. 
O Objetivo ora analisado contribui diretamente para o cumprimento da missão constitucional 

da FAB que, de maneira sintética, se traduz em “Manter a Soberania do Espaço Aéreo Nacional com 
vistas à Defesa da Pátria”. 
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Para cumprir esse objetivo, o COMAER, durante a vigência do Plano Plurianual (PPA) 2012-
2015, teve como meta a aquisição de helicópteros e de aeronaves de “Combate”, de “Busca e 
Salvamento”, de “Inspeção em Voo”, de “Transporte Militar e Reabastecimento em Voo” e de 
“Aeronaves Remotamente Pilotadas” (ARP) – também conhecidas como VANT: Veículo Aéreo Não 
Tripulado. 

Outra meta desse objetivo foi a modernização de aeronaves já em operação na FAB. Foram 
desenvolvidos projetos para a revitalização de aeronaves de “Combate”, de “Patrulha Marítima” e de 
“Controle e Alarme em Voo” com o fito de prolongar a vida em operação de sistemas que já equipam 
a frota brasileira. 

Adicionalmente, o COMAER promoveu ações para implantar novos sistemas bélicos tais 
como: Mísseis Ar-Ar e Ar-Superfície, Bombas Guiadas e equipamentos de Reconhecimento, de 
Designação Laser e de Contra Medidas Eletrônicas. 

Durante o ano de 2015, os seguintes fatos se destacaram: 

a) O Projeto CL-X2, trata da Aquisição de Aeronaves de Busca e Salvamento – SAR (Search 
and Rescue). Devido às restrições orçamentárias, não foi possível o recebimento das etapas contratuais 
programadas ocasionando repactuações para acomodar, em anos futuros, a execução físico-financeira 
não contemplada em 2015; 

b) O Projeto I-X (denominado inicialmente de Projeto VU-Y), que visa a aquisição de seis 
Aeronaves Laboratório e Inspeção em Voo, não pode ser contemplado com recursos durante 2015 por 
conta de restrições orçamentárias, impactando o recebimento de algumas etapas contratuais. Em 2016 
será necessário celebrar um Termo Aditivo ao contrato para adequar a cadência de entrega das 
aeronaves às previsões orçamentárias; 

c) Com relação aos VANT, todas as aeronaves foram recebidas em exercícios anteriores e já se 
encontram em operação na FAB. Em 2015 trabalhou-se nos estudos que visam permitir a comunicação 
via satélite entre os veículos aéreos e estações de terra. Em 2016 esse estudo será finalizado e então o 
Projeto seguirá para a etapa que trata da implantação desse tipo de comunicação; 

d) Os helicópteros russos Mi-35 previstos para o Projeto AH-2 foram todos recebidos em 
exercícios anteriores e em 2015 foram cumpridas etapas de recebimento do simulador de voo. O 
término desse recebimento está previsto para 2016; 

e) Para o Projeto F-5, esperava-se concluir os serviços de modernização em duas, das onze 
aeronaves previstas. Essa marca não foi atingida uma vez que a aprovação tardia do orçamento federal 
exigiu que várias atividades previstas fossem postergadas para o segundo semestre, impossibilitando a 
execução total dos serviços contratados para o ano de 2015;  

f) No Projeto P-3 BR, não foi possível atingir a totalidade do planejamento, que se resume no 
fornecimento de materiais e suporte logístico, pois, o contrato de revitalização foi celebrado em moeda 
estrangeira e a desvalorização cambial tornou os recursos disponíveis insuficientes para liquidar todas 
as etapas planejadas para o ano;  

g) No Projeto C-95, devido ás restrições orçamentárias, foi possível modernizar somente 10 
aeronaves, duas são do modelo P-95 (versão voltada para Patrulha Marítima) e oito do modelo C-95 
(versão voltada para transporte de carga e pessoal);  

h) O Projeto H-50, que trata da modernização do helicóptero utilizado na instrução básica, foi 
alterado no início de 2015 para modernizar apenas uma, das doze aeronaves que seriam necessárias 
para o período. Essa modificação teve o fito de compatibilizar o projeto à disponibilidade orçamentária 
vislumbrada à época, contudo, as restrições orçamentárias impediram sua execução.  

i) No processo de aquisição dos equipamentos de Contra Medidas Eletrônicas (POD CME 
Skyshield), foram executados os cursos de manutenção e de programação do equipamento. Como o 
Skyshield será instalado na aeronave A-1M, a integração e certificação final do produto depende do 
andamento do projeto de modernização da aeronave. A conclusão dessa integração está prevista para 
março de 2016; 
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j) Para a modernização das Aeronaves E-99 de alerta e controle (Projeto E-99M) faz-se 
necessária a aquisição e a integração de novos sensores e equipamentos aero embarcados, regidos por 
cinco contratos interdependentes e em moedas distintas. As restrições orçamentárias aliadas à 
significativa variação cambial ocorrida em 2015 impediram o alcance dos resultados pretendidos e 
provocou a necessidade de renegociar os contratos em andamento, visando diluir a cadência de 
modernização em um período mais longo. Com isso, não houve entrega no ano de 2015; 

k) Para o Projeto H-X BR, aquisição de Helicópteros de Médio Porte de Emprego Geral (EC-
725), as restrições orçamentárias enfrentadas impediram que fossem realizados desembolsos e 
recebimentos de etapas contratuais, principalmente no primeiro semestre. Embora os recursos 
disponibilizados em 2015 tivessem sido aquém das necessidades contratuais, foram recebidas sete 
aeronaves (02 FAB, 02 EB e 03 MB); 

l) Dos Sistemas inicialmente contemplados na Implantação de Novos Sistemas Bélicos, 
ressalvas orçamentárias permitiram executar somente os seguintes: 1) Aquisição do míssil HARPOON 
– houve o pagamento de etapa financeira; 2) Bomba Guiada a Laser - recebido de 20 kits de 
guiamento; 3) POD Reccelite e Litening - contratação do suporte logístico; 

m) O Projeto KC-X2 destina-se à Aquisição de Aeronaves de Transporte Militar e de 
Reabastecimento em Voo, essencial para que a FAB retome a capacidade de executar missões que 
demandem raio de alcance global e/ou grande capacidade de carga. Por conta de contingenciamento e 
cortes, as atividades de negociação foram suspensas em 2013 e retomadas em 2014. Atividades de 
2015 restringiram-se à definição e elaboração da minuta do contrato, o qual não pode ser firmado por 
não ter sido possível alocar créditos suficientes para o projeto, portanto, o mesmo foi postergado para o 
PPA 2016-2019;  

n) A aquisição de Aeronaves de Caça e Sistemas Afins (Projeto F-X2) com vistas a ampliar a 
capacidade de defesa aeroespacial do País teve seu contrato de financiamento assinado em agosto de 
2015. Portanto, o contrato de aquisição entrou em eficácia em setembro, suscitando a necessidade de 
se efetivar os pagamentos iniciais (downpayment). Limitações orçamentárias impediram a realização 
de tais pagamentos, ocasionando uma renegociação contratual, sendo então firmado o 1º Termo 
Aditivo em dezembro, com o objetivo de reorganizar o cronograma físico-financeiro, bem como 
possibilitar o parcelamento do downpayment; 

o) O Projeto VC-X2 trata da aquisição de uma aeronave pesada de transporte especial, cuja 
missão precípua é transportar o Chefe do Poder Executivo em viagens de longa duração. O projeto 
encontra-se suspenso, já que o COMAER não pode alocar recursos para a sua execução em função de 
restrições orçamentárias; 

p) A aquisição de Cargueiros Táticos Militares de 10 a 20 Toneladas (KC-390) faz parte do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2). Como a aeronave encontra-se ainda em 
desenvolvimento, as ações de aquisição referentes corresponderam ao pagamento de itens que 
requerem um longo ciclo de fabricação na indústria e que deverão estar disponíveis para compor as 
aeronaves que entrarão em linha de produção futuramente. A execução da meta física ficou aquém do 
esperado por conta de restrições orçamentárias, sendo um dos contratos fortemente afetado pela 
elevação do câmbio da moeda norte-americana. Somente o contrato em moeda nacional foi 
parcialmente executado; e 

q) O Projeto A-1M visa a Adequação, Revitalização e Modernização da Aeronave caça-
bombardeiro-reconhecedor A-1 (antigo projeto AM-X). No exercício de 2015, os recursos 
orçamentários disponibilizados para o A-1M ficaram abaixo dos compromissos contratuais outrora 
firmados, reduzindo a cadência de execução das etapas e, consequentemente, provocando aumento dos 
custos.  

É importante ressaltar que as restrições orçamentárias, citadas nesse texto, decorrentes dos 
cortes e contingenciamentos realizados pelo Governo no orçamento de 2015, ocasionaram o 
replanejamento feito pelo COMAER. 
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Numa análise geral das metas pretendidas para o PPA 2012-2015, verificou-se um alcance 
moderado do Objetivo de “Adequar os meios operacionais da Força Aérea Brasileira para assegurar a 
capacidade de defesa aeroespacial”. As restrições orçamentárias sofridas por meio de 
contingenciamentos e cortes nas LOA, obrigou o COMAER a redefinir a priorização de projetos em 
andamento e dificultou o início de novos projetos essenciais para o bom cumprimento da missão da 
FAB. Além do impacto na operacionalidade de FAB, vislumbra-se que a diluição de prazos e reduções 
de escopos dos projetos também repercute negativamente na Base Industrial de Defesa, que corre o 
risco de perder investimentos em produtos que estão sujeitos à volatilidade das aquisições e no 
desenvolvimento de profissionais capacitados. 

Os Projetos constantes desse Objetivo possuem contrapartidas comerciais, tecnológicas e 
industriais (OFFSET), conforme legislação em vigor no âmbito do Comando da Aeronáutica. Portanto, 
os Projetos realizados por empresas estrangeiras executam contrapartidas para realizar trabalhos no 
Brasil e transferem tecnologia de interesse para a nossa indústria.  

Nesse contexto, é importante clarificar que esse Objetivo proporciona à Base Industrial de 
Defesa a geração de empregos e o conhecimento de tecnologias de ponta, que podem ser usadas em 
outros setores da sociedade. 

 
Meta: 014I Adquirir 45 aeronaves. 
No período de janeiro a dezembro de 2015, no que diz respeito à aquisição de aeronaves, foram 

recebidas duas unidades de helicópteros H-36 (EC-725) da FAB. Toda a execução orçamentária e 
financeira deste período é relativa a etapas contratuais previstas em 2015. 

Em 2012: foram recebidas quatro aeronaves de caça leve, modelo AL-X Super Tucano, 
fabricados pela EMBRAER S/A. 

Em 2013: foi recebida uma aeronave de asa rotativa denominada CH-60 - Black Hawk, 
fabricada pela empresa norte-americana Sikorsky Aircraft Corporation, duas aeronaves de transporte 
leve modelo C-98 Caravan, fabricado pela também norte-americana Cessna Aircraft Company, e duas 
VANT fabricadas pela israelense Elbit Systems, totalizando cinco aeronaves. 

Em 2014: foram recebidas uma VANT, modelo Hermes 900, da Empresa AEL Systems 
(subsidiária da israelense Elbit Systems), três helicópteros AH-2 Sabre (MI-35), e cinco helicópteros 
H-36 (EC-725) da FAB, totalizando nove aeronaves.   

Assim sendo, de Janeiro de 2012 a dezembro de 2015 foram incorporadas ao acervo do 
Comando da Aeronáutica vinte aeronaves. 

A repriorização de Projetos realizada pelo Comando da Aeronáutica, em função das restrições 
orçamentárias impostas pelo Governo Federal, tem impactado a execução dos contratos nacionais e 
internacionais de aquisição na referida ação orçamentária. Para contornar esta redução dos recursos 
orçamentários, as gerências dos projetos estão sendo levadas a ter que renegociar cláusulas contratuais 
e cronogramas físico-financeiros por meio de Termos Aditivos aos Contratos. 

A meta estabelecida para o período do PPA não será atingida devido às postergações da escolha 
da empresa vencedora para o fornecimento de 36 aeronaves de combate (Projeto F-X2). Soma-se ao 
fato os constantes cortes orçamentários impostos ao Ministério da Defesa no período 2012-2015. 

Dentre os impactos decorrentes dos contingenciamentos e cortes cita-se o atraso na cadência de 
entrega das aeronaves, a diminuição da capacidade de defesa do espaço aéreo com a sobrecarga dos 
meios existentes. Não é possível dimensionar os impactos causados por estas reduções nas empresas 
contratadas e suas subcontratadas. As restrições impostas ao longo do período comprometeram de 
forma irreversível o planejamento inicialmente concebido. 

 
Meta: 014N Modernizar 20 aeronaves. 
No período de janeiro a dezembro de 2015, no que diz respeito à  modernização de aeronaves, 

foram recebidas oito aeronaves de transporte de carga/tropa modelo C-95 Bandeirante e duas 
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aeronaves de patrulha marítima modelo P-95.  

Em 2012: foram modernizadas cinco aeronaves de patrulha marítima denominada P-3BR, 
fabricada pela empresa norte-americana Lockheed Martin e modernizada pela empresa espanhola 
EADS-CASA.  

Em 2013: foram entregues à Força Aérea Brasileira mais três aeronaves de patrulha P-3BR 
modernizadas, onze aeronaves de transporte leve modelo C-95 Bandeirante, uma aeronave de patrulha 
marítima modelo P-95 e uma aeronave de ataque ar-superfície A-1M, todos de fabricação nacional – 
EMBRAER S/A, totalizando dezesseis aeronaves modernizadas no ano de 2013. 

Em 2014: foram recebidas doze aeronaves de transporte de carga/tropa modelo C-95 
Bandeirante, duas aeronaves de combate modelo A-1M (Projeto AM-X), uma aeronave de combate 
modelo F-5, biposto, e a última aeronave de patrulha P-3BR, totalizando dezesseis aeronaves 
modernizadas no ano de 2014. 

Assim sendo, de janeiro de 2012 a dezembro de 2015 foram modernizadas quarenta e sete 
aeronaves. As restrições orçamentárias foram um fator que impactou severamente a condução dos 
Projetos F-5M, Link BR2 e E-99. 

Assim como ocorre na Meta 014I do Objetivo 0464, os impactos decorrentes dos 
contingenciamentos e cortes afetaram diretamente a capacidade de defesa do espaço aéreo brasileiro 
com consequente aumento de carga dos outros meios aéreos. Não é possível dimensionar os impactos 
causados no parque industrial brasileiro (empresas contratadas e suas subcontratadas). 

A meta estipulada para o período considerado extrapolou o inicialmente planejado devido ao 
baixo custo de modernização no Projeto C-95/P-95, que sozinho foi responsável pela entrega do 
grande número de aeronaves, embora existam projetos com execução abaixo do planejado. O Projeto 
A-1M, por exemplo, teve um contingenciamento financeiro que provocou a desaceleração de sua 
cadência. Ressalta-se que o montante despendido para modernizar e ou revitalizar uma aeronave 
depende de vários fatores tais como: tipo de aeronave, tempo de operação da aeronave, complexidade 
do serviço a ser executado, disponibilidade de componentes, boletins técnicos entre outros. 

 
Meta: 03YK Implantar 70% dos novos sistemas bélicos desenvolvidos até 2015. 
Conforme pode ser verificado na análise situacional da Iniciativa 01IK - Implantação de novos 

sistemas bélicos, também pertencente ao Objetivo 0464 e vinculada a Meta objeto da presente análise, 
objetivando assegurar sua capacidade efetiva de realizar sua missão constitucional, o COMAER 
planejou, inicialmente, a implantação de 8 sistemas bélicos, sendo esses: 1) Míssil A-Darter 
(integração); 2) Míssil A-Darter (aquisição); 3) Míssil MAR-1 (aquisição); 4) Equipamento de 
Guiagem Laser para bombas de fins gerais (aquisição); 5) Armamento Terrestre (aquisição); 6) 
Armamento da aeronave P-3AM (aquisição); 7) Suporte logístico dos Pod Reccelite e Litening; e 8) 
Conjunto de Guiagem GPS para bombas de fins gerais (aquisição). Contudo, por restrições 
orçamentárias, foram contemplados somente 3 desses sistemas, que corresponde a 37,5% dos projetos. 
Os projetos atendidos foram Armamento do P-3, Bomba Guiada a Laser e Suporte Logístico para os 
Pod Reccelite e Litening. 

Considerações: A aquisição do míssil A-Darter, MAR-1 e o Sistema de Guiagem GPS, não tem 
impactos quantificáveis por dependerem da conclusão do desenvolvimento. Aquisição de Armamento 
Terrestre houve redução da quantidade substituída do armamento empregado pela tropa. 

 
Objetivo: 0971 - Adequar a infraestrutura de suporte aos meios operativos da Força 

Aérea Brasileira. 
Durante o PPA 2012-2015 o Comando da Aeronáutica em consonância com a Estratégia 

Nacional de Defesa, a qual contempla um ciclo de reaparelhamento da Força Aérea Brasileira- FAB, 
formulou estratégias organizacionais no qual se buscou a inserção da organização e de sua missão no 
ambiente em que ela está atuando através do PEMAER. 
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Ao longo dos anos de 2012 e 2013, a fim de adequar a infraestrutura de suporte aos meios 
operativos da Força Aérea Brasileira diversas obras foram concluídas e novas obras foram iniciadas de 
forma a “adequar o Poder Aeroespacial brasileiro às necessidades de Defesa do País, pela 
modernização e renovação de sua infraestrutura, com a finalidade de guarnecer as suas equipagens, 
capacitar o efetivo, garantir o desenvolvimento da tecnologia de uso aeroespacial e defender o espaço 
aéreo, visando garantir a soberania nacional”, atendidos por meio das Ações 20S9 e 13D8. 

Ao longo de 2014, as ações 20S9 e 13D8 sofreram cortes e contingenciamentos que 
ocasionaram reprogramação de meta para a ação 20S9 e correção de 47para 48 na meta prevista para a 
ação 13D8. 

Foi possível atender com as obras de construção e adequação de instalações do Comando da 
Aeronáutica as áreas de ciência e tecnologia, infraestrutura na área de ensino, comando e 
assessoramento, apoio logístico, apoio à gestão de recursos humanos e infraestrutura na área de 
operações aéreas. Com relação a ação 13D8, foi possível atender através da construção de próprios 
nacionais residenciais a militares e seus familiares nas regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste do país. 

Todas as obras que foram suportadas pelas ações 20S9 e 13D8, as quais contribuem para o 
objetivo 0971, são acompanhadas de relatórios mensais que acompanham a execução físico e 
financeira permitindo o mensuramento final da instalação militar adequada, o qual somente é 
computado após a entrega das obras. 

Ao longo do PPA 2012-2015 as obras suportadas pelas ações 20S9 e 13D8, as quais buscam o 
alcance do objetivo 0971, propiciaram e continuam propiciando resultados intermediários como a 
geração de empregos nas regiões em que ocorrem/ocorreram. 

Em 2015 para enfrentar os óbices mencionados anteriormente, a administração replanejou e 
priorizou obras de infraestrutura de menor valor e maior impacto de acordo com a importância para o 
COMAER. 

O principal fator que dificultou o alcance das metas foi a restrição orçamentária nos anos 
anteriores, o que causou a reprogramação das metas e o adiamento de obras para os anos subsequentes. 

Em detrimento das dificuldades orçamentárias ocorridas de 2012 a 2015 as obras suportadas 
pelas ações 20S9 e 13D8 buscaram sempre atingir as metas planejadas. Em benefício do Estado 
Brasileiro e da FAB as ações que compõem o objetivo 0971 procuraram atender as Políticas Públicas 
de Infraestrutura e também Social, atendimento este realizado por meio da execução de obras de 
construção e adequação de instalações do Comando da Aeronáutica nas áreas de ciência e tecnologia, 
infraestrutura na área de ensino, comando e assessoramento, apoio logístico, apoio à gestão de recursos 
humanos e infraestrutura na área de operações aéreas.  

Permitiu, ainda, a construção de imóveis chamados de Próprios Nacionais Residenciais. Os 
resultados práticos para o PPA 2012-2015 foram o atendimento de militares e seus familiares nas 
diversas regiões do país. 

Cabe ressaltar que, para atender as Políticas Públicas de Infraestrutura as obras suportadas pelas 
ações que compõem o objetivo 0971, propiciaram e continuam propiciando, nas diversas regiões do 
país, resultados intermediários como a geração de empregos nas regiões em que ocorrem/ocorreram 
contribuindo também para a Política Social de Trabalho, Emprego e Renda do Governo Federal. 

Ao final de 2015, foi possível o atendimento das obras suportadas pelas ações que compõem o 
objetivo 0971 (20S9 e 13D8), as quais permitiram contemplar 410 militares e suas respectivas famílias 
com novos próprios nacionais residenciais, bem como, cerca de outros militares do COMAER 
pertencentes às diversas organizações, os quais usufruíram/usufruirão dos benefícios operacionais em 
decorrência da adequação das infraestruturas de suporte aos meios operativos da Força Aérea 
Brasileira ao término do PPA 2012-2015. 

A previsão de realização para o próximo período do PPA 2016-2019 é que se possa dar 
continuidade às obras de infraestrutura do COMAER. 
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Meta: 03LJ Construir 530 Próprios Nacionais Residenciais. 
Ao longo  do ano de 2015, buscando atingir a meta de construir 530 Próprios Nacionais 

Residenciais –PNR constante do objetivo 0971, o Comando da Aeronáutica emitiu diretrizes 
estratégicas para o ano de 2015, as quais resultaram na elaboração do Programa de Trabalho Anual 
(PTA), o qual norteará as ações, tarefas e atividades a serem implementadas durante o exercício 
corrente para a consecução da meta em questão. 

Particularmente em relação à meta supracitada, em 2015 o COMAER realizou arranjos de 
gestão de forma que a ação orçamentária que suporta a construção de 530 PNR possa contornar os 
fatores contrários advindos dos cortes e contingenciamentos da LOA 2015. 

Com relação às obras de construção atreladas à meta em comento, sua execução é 
acompanhada por meio de relatórios trimestrais, os quais permitem avaliar a situação de execução das 
atuais obras nas localidades de Lagoa Santa (MG), Manaus (AM) e Brasília (DF), localidades 
identificadas como de maior déficit habitacional dentro do COMAER. 

Como visão geral da Meta 03LJ, ao logo do PPA 2012-2015, tivemos o seguinte: 

No ano de 2012, os recursos creditícios permitiram avançar na meta de construção de PNR, 
com os quais foi possível finalizar 4 Blocos e dar continuidade nas demais obras em andamento. 

Em 2013, com os recursos destinados à Ação 13D8 foram finalizadas duas obras localizadas 
em Porto Velho – RO, as quais permitiram a entrega de 36 PNR para Oficiais e 60 PNR para 
Graduados. Também foi dado continuidade as demais obras do Comando da Aeronáutica, em Manaus, 
Construção de 48 PNR, e outra em Brasília-DF, Construção de 72 PNR. 

Em 2014, na ação 13D8 a meta foi reprogramada para 48, não sendo possível atingir a meta, 
pois as obras apenas serão contabilizadas quando do término das mesmas. 

Em 2015 tivemos a seguinte situação: 

Lagoa Santa (MG)- 160 apartamentos com 100% do cronograma físico realizado, estando a 
obra com recebimento provisório, aguardando recebimento definitivo em janeiro de 2016;  

Manaus (AM) 48 apartamentos com 4% do cronograma físico realizado e término previsto para 
novembro de 2016; e 

Brasília (DF) -72 apartamentos com 48,4 % do cronograma físico realizado e término previsto 
para janeiro de 2017. 

Podemos citar como fator que dificultou a realização da meta ao longo do PPA 212-2015 , as 
restrições orçamentárias ocorridas, as quais tiveram como impacto a postergação da entrega das obras 
planejadas no âmbito do COMAER.  

Ao final de 2015, cumulativamente, já foram construídas 410 unidades habitacionais, cabendo 
ressaltar que na construção em blocos de apartamentos existem blocos em estágio avançado de 
construção e alguns em fase inicial. Os contratos não preveem a entrega parcial, apenas da totalidade 
dos apartamentos ao final da construção, sendo levado em consideração, para efeito de cálculo da 
meta, a entrega de todas as unidades habitacionais ao COMAER. 

Ao final do monitoramento do PPA 2012-2015 as construções planejadas de PNR nas 
localidades de Lagoa Santa foram concluídas, restando as obras na localidade de Manaus e Brasília 
que tem previsão de entrega em 2016 e 2017, respectivamente. 

A previsão de realização para o próximo período do PPA 2016-2019 é que se possa dar 
continuidade às obras de infraestrutura do COMAER no que se refere aos Próprios Nacionais 
Residenciais. 

 
Meta: 03LK Construir 5 instalações militares. 
Ao longo do PPA 2012-2015, foi possível a realização das obras de adequação da infraestrutura 

de suporte aos meios operativos da Força Aérea Brasileira constantes da Meta 03LK pertencente ao 
Objetivo 0971.  
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Como visão geral da meta em comento, ao término do período do PPA 2012-2015, foram 
possíveis as seguintes realizações “construções” relatadas a seguir: 

Em 2012, a meta de construção de 5 instalações militares foi atingida, o que a princípio nos 
remete a um possível subdimensionamento da referida meta. Porém o sucesso atingido, resultou em 
mais esforços empreendidos pela Força Aérea que, com dedicação e profissionalismo, se empenhou 
em cumprir a missão delegada.  

Em 2013, foi alcançado o índice de 6 instalações militares. 

Em 2014, foi alcançado o índice de 19 instalações militares.  

Em 2015, houve novamente superação da Meta, em decorrência dos ajustes realizados pela 
administração, o que possibilitou o atendimento de 30 obras/serviços, restando apenas algumas obras 
que continuarão em 2016. 

Embora tenham ocorrido restrições orçamentárias por meio cortes e contingenciamentos nas 
LOA que contemplaram o PPA 2012- 2015, as quais ocasionaram dificuldades na execução das 
atividades planejadas da Meta, a administração adotou medidas para início e continuidade das obras, as 
quais possibilitarão o alcance ou superação da Meta ao longo dos quatro anos do PPA 2012-2015. 

A previsão de realização da meta 03LK para o próximo período do PPA 2016-2019 é que se 
possa dar continuidade às obras de infraestrutura do COMAER. 

 
Meta: 03LL Implantar Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica em Lagoa 

Santa-MG. 
A implantação do CIAAR teve seu início no ano de 2009, com conclusão planejada em 30 

(trinta) meses. Considerando os atrasos ocorridos, foram pactuados Termos Aditivos visando 
introduzir correções de projeto e repactuação do prazo de execução. Durante o ano de 2014, o avanço 
físico foi de 25%, totalizando, em dezembro, 80% do total da obra. 

A empreiteira responsável pelas obras tem apresentado uma performance abaixo da esperada, o 
que vem provocando atrasos no cronograma e consequente dilatação dos prazos contratuais. Por 
consequência dos atrasos, sanções previstas em contrato têm sido aplicadas à empresa. 

Em 29/12/2014 foi aprovado na área jurídica o 5º Termo Aditivo que a expectativa a época era 
de ser formalizado em janeiro de 2015. Com o ritmo das obras, a expectativa de conclusão das obras e 
de início da operacionalização do novo Centro, era no segundo semestre de 2015. 

Concomitante às atividades construtivas, a administração está preparando todos os Processos 
Administrativos para a aquisição de mobiliário e equipamentos a serem instalados quando terminadas 
as obras. 

Até a presente data, o atraso não causou impacto ao Comando da Aeronáutica, tendo em vista 
que as instalações do atual Centro ainda têm suportado as demandas de formação deste Comando. 

Atualmente, o projeto está paralisado, devido à rescisão unilateral do contrato com a empresa 
Schahin Engenharia S/A. O empreendimento encontra-se com um índice geral de conclusão de cerca 
de 79% (setenta e nove por cento). O principal impacto decorrente da paralisação do projeto é a 
degradação e o desgaste que os serviços sofrerão em razão da ação do tempo durante o período em que 
a obra estiver interrompida. Os arranjos de gestão adotados, ou seja, as medidas administrativas 
tomadas para poder contornar tal situação foram todas no sentido de iniciar, o mais rapidamente 
possível, o processo para contratação da empresa que concluirá a obra. Seguindo orientação da 
Consultoria Jurídica da União do Estado do Rio de Janeiro, atualmente, estão sendo confeccionadas as 
planilhas de custo unitário necessárias para início da nova licitação, que deve ocorrer até o final do 
mês de agosto de 2016. O prazo previsto para conclusão da obra é de 16 meses, a contar da data de 
assinatura do respectivo instrumento contratual. Em relação ao ano anterior, não houve alteração de 
cenário, uma vez que a obra foi paralisada e o contrato foi rescindido no primeiro trimestre de 2015, 
sem que tenha havido qualquer pagamento à contratada no ano passado. Em relação à evolução da 
Meta ao longo de todo o período do PPA 2012-2015, ressalta-se que: 
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a) 2012: a CISCEA assumiu a condução do contrato para construção do novo CIAAR, na 
cidade de Lagoa Santa – MG, em 13/08/2012. Em decorrência da expedição do Acórdão nº 1620/2012 
– Plenário do TCU, ficou determinada a reavaliação do avanço físico em relação ao avanço financeiro 
da obra. Dessa forma, o montante financeiro executado, previsto na LOA 2012, foi equivalente a 0% 
(zero por cento). No entanto, com a continuidade das obras e a utilização dos recursos inscritos em 
Restos a Pagar, houve um avanço físico do empreendimento que atingiu cerca de 52% (cinquenta e 
dois por cento do contrato); 

b) 2013: dando continuidade à execução do contrato assumido no ano anterior, ao término de 
2013, o avanço físico do empreendimento atingiu a marca de 55% (cinquenta e cinco por cento); 

c) 2014: o avanço físico do empreendimento no ano de 2014 foi na ordem de 24% (vinte e 
quatro por cento), o que levou o empreendimento ao índice de execução física aproximado de 79% 
(setenta e nove por cento). Ao término do ano, com a iminência de assinatura do 5º Termo Aditivo, 
previa-se a conclusão da obra em 31/05/2015; e 

d) 2015: conforme já relatado no presente documento, em 27/03/2015, houve a rescisão 
unilateral do contrato para a obra do novo CIAAR, sem que houvesse avanço físico e financeiro 
durante o exercício, razão pela qual não foram utilizados os recursos inscritos em Restos a Pagar no 
ano anterior. 
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2.2.2 Execução Física e Financeira das Ações da Lei Orçamentária Anual de Responsabilidade da Unidade   
Quadro A2.2.2 – Execução Física e Financeira 

Ação Governo 
Iniciativa 

Ação 
Objetivo 

Programa 
Unidade 

Orçamentária 
Localizador Gasto 

Dotação 
Inicial 

Dotação 
Final 

Despesa 
Empenhada 

Despesa 
Liquidada 

Despesa 
Paga 

Restos a 
Pagar do 

exercício - 
Processados 

Restos a 
Pagar do 

exercício - 
Não 

Processados 

Restos a 
Pagar Não 

processados 
- Valor em 1º 

janeiro 

Restos a 
Pagar Não 

processados 
- Valor 

Liquidado 

Restos a Pagar 
Não 

processados - 
Valor Cancelado 

123B 

DESENVOLVIMENTO 
DE CARGUEIRO 

TATICO MILITAR DE 
10 A 20 TONEL 

01HR 0463 52111 
COMANDO DA 
AERONAUTICA 

123B0001 

DESENVOLVIMENTO 
DE CARGUEIRO 

TATICO M - 
NACIONAL 

770.958.654,00 860.382.897,00 863.776.833,77 863.776.833,74 465.476.218,93 398.300.614,81 0,03 0,00 0,00 0,00 

14N3 
CODIGO 

INEXISTENTE NO 
SIAFI 

-9 -9 52111 
COMANDO DA 
AERONAUTICA 

14N30101 
CODIGO 

INEXISTENTE NO 
SIAFI 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.517.539,00 2.517.539,00 0,00 

14T0 

AQUISICAO DE 
AERONAVES DE 

CACA E SISTEMAS 
AFINS - PROJETO 

FX 

04E6 0464 52111 
COMANDO DA 
AERONAUTICA 

14T00001 

AQUISICAO DE 
AERONAVES DE 
CACA E SIST - 

NACIONAL 

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.297.060.288,96 195.240.000,00 195.240.000,00 0,00 1.101.820.288,96 0,00 0,00 0,00 

14T06500 

AQUISICAO DE 
AERONAVES DE 
CACA E SIST - 

NACIONAL 
(CREDITO EX 

0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14T2 

IMPLANTACAO E 
ADEQUACAO DA 

DEFESA ANTIAEREA 
NA FORCA AEREA B 

04E8 0461 52111 
COMANDO DA 
AERONAUTICA 

14T20001 

IMPLANTACAO E 
ADEQUACAO DA 

DEFESA ANT - 
NACIONAL 

3.000.000,00 3.000.000,00 950.463,82 319.075,39 310.944,39 8.131,00 631.388,43 1.192.587,40 1.228.013,00 0,00 

14TH 

IMPLANTACAO E 
MODERNIZACAO DE 
SISTEMAS BELICOS 

E EQUIPAMENTO 

01IK 0464 52911 
FUNDO 

AERONAUTICO 
14TH0001 

IMPLANTACAO E 
MODERNIZACAO DE 

SISTEMA - 
NACIONAL 

50.000.000,00 50.000.000,00 18.699.324,05 15.871.715,96 15.871.715,96 0,00 2.827.608,09 9.937.481,97 14.519.792,11 0,00 
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Ação Governo 
Iniciativa 

Ação 
Objetivo 

Programa 
Unidade 

Orçamentária 
Localizador Gasto 

Dotação 
Inicial 

Dotação 
Final 

Despesa 
Empenhada 

Despesa 
Liquidada 

Despesa 
Paga 

Restos a 
Pagar do 

exercício - 
Processados 

Restos a 
Pagar do 

exercício - 
Não 

Processados 

Restos a 
Pagar Não 

processados 
- Valor em 1º 

janeiro 

Restos a 
Pagar Não 

processados 
- Valor 

Liquidado 

Restos a Pagar 
Não 

processados - 
Valor Cancelado 

14VX 

IMPLANTACAO DO 
CENTRO DE 

INSTRUCAO E 
ADAPTACAO DA 

AERONAUTIC 

044X 0971 52111 
COMANDO DA 
AERONAUTICA 

14VX0031 

IMPLANTACAO DO 
CENTRO DE 

INSTRUCAO E  - NO 
ESTADO DE MINAS 

G 

45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.897.703,48 3.117,00 0,00 

14XJ 

AQUISICAO DE 
CARGUEIRO TATICO 
MILITAR DE 10 A 20 

TONELADAS 

04GP 0464 52111 
COMANDO DA 
AERONAUTICA 

14XJ0001 
AQUISICAO DE 

CARGUEIRO TATICO 
MILITAR - NACIONAL 

400.000.000,00 310.575.757,00 150.575.757,00 145.149.908,13 39.107.439,10 106.042.469,03 5.425.848,87 0,00 0,00 0,00 

156K 
AQUISICAO DE 
AERONAVES 

01I0 0464 52111 
COMANDO DA 
AERONAUTICA 

156K0001 
AQUISICAO DE 
AERONAVES                
- NACIONAL 

183.538.998,00 195.426.870,00 46.181.321,09 12.493.689,41 12.493.689,41 0,00 33.687.631,68 0,00 0,00 0,00 

156L 
OBTENCAO DOS 

MEIOS DA 
AERONAUTICA 

01I1 0464 52911 
FUNDO 

AERONAUTICO 
156L0001 

OBTENCAO DOS 
MEIOS DA 

AERONAUTICA     - 
NACIONAL 

3.922.824,00 3.922.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2048 

MANUTENCAO E 
SUPRIMENTO DE 

MATERIAL 
AERONAUTICO 

01HO 0462 

52111 
COMANDO DA 
AERONAUTICA 

20480001 

MANUTENCAO E 
SUPRIMENTO DE 

MATERIAL A - 
NACIONAL 

477.005.655,00 477.005.655,00 379.399.465,58 292.321.733,74 227.919.651,62 64.402.082,12 87.077.731,83 149.744.509,21 177.887.269,16 4.146.757,67 

52911 
FUNDO 

AERONAUTICO 
20480001 

MANUTENCAO E 
SUPRIMENTO DE 

MATERIAL A - 
NACIONAL 

60.631.845,00 60.631.845,00 53.912.610,39 47.489.596,74 47.334.069,06 155.527,68 6.423.013,65 0,00 0,00 0,00 
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Ação Governo 
Iniciativa 

Ação 
Objetivo 

Programa 
Unidade 

Orçamentária 
Localizador Gasto 

Dotação 
Inicial 

Dotação 
Final 

Despesa 
Empenhada 

Despesa 
Liquidada 

Despesa 
Paga 

Restos a 
Pagar do 

exercício - 
Processados 

Restos a 
Pagar do 

exercício - 
Não 

Processados 

Restos a 
Pagar Não 

processados 
- Valor em 1º 

janeiro 

Restos a 
Pagar Não 

processados 
- Valor 

Liquidado 

Restos a Pagar 
Não 

processados - 
Valor Cancelado 

20IH 

MODERNIZACAO E 
REVITALIZACAO DE 

AERONAVES E 
SISTEMAS 
EMBARCA 

01I0 0464 52111 
COMANDO DA 
AERONAUTICA 

20IH0001 
MODERNIZACAO E 
REVITALIZACAO DE 
AERON - NACIONAL 

255.437.104,00 255.437.104,00 174.082.154,69 146.804.766,98 132.803.143,99 14.001.622,99 27.277.387,71 107.849.641,31 134.455.943,67 3.279.306,21 

20II 

AMPARO A 
POPULACAO 
INDIGENA EM 

AREAS ISOLADAS 

-9 -9 52111 
COMANDO DA 
AERONAUTICA 

20II0001 

AMPARO A 
POPULACAO 
INDIGENA EM 

AREAS  - NACIONAL 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.212,18 0,00 25.303,10 

20S9 

ADEQUACAO DE 
ORGANIZACOES 
MILITARES DA 
AERONAUTICA 

044X 0971 52111 
COMANDO DA 
AERONAUTICA 

20S90001 

ADEQUACAO DE 
ORGANIZACOES 

MILITARES D - 
NACIONAL 

31.796.300,00 31.796.300,00 17.506.693,41 7.994.297,20 5.585.097,42 2.409.199,78 9.512.396,21 30.221.761,76 27.568.092,83 686.615,16 

20SA 

MANUTENCAO E 
ADEQUACAO DOS 

SISTEMAS 
MILITARES DA 
AERONAUTICA 

044Y 0971 52911 
FUNDO 

AERONAUTICO 
20SA0001 

MANUTENCAO E 
ADEQUACAO DOS 

SISTEMAS M - 
NACIONAL 

15.000.000,00 15.000.000,00 11.274.484,74 6.763.609,64 6.763.609,64 0,00 4.510.875,10 3.927.685,10 2.797.839,75 1.088.444,20 

20X4 

MANUTENCAO DO 
SISTEMA DE 

PROTECAO DA 
AMAZONIA - SIPAM 

020H 0533 52111 
COMANDO DA 
AERONAUTICA 

20X40001 

MANUTENCAO DO 
SISTEMA DE 

PROTECAO DA  - 
NACIONAL 

450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Ação Governo 
Iniciativa 

Ação 
Objetivo 

Programa 
Unidade 

Orçamentária 
Localizador Gasto 

Dotação 
Inicial 

Dotação 
Final 

Despesa 
Empenhada 

Despesa 
Liquidada 

Despesa 
Paga 

Restos a 
Pagar do 

exercício - 
Processados 

Restos a 
Pagar do 

exercício - 
Não 

Processados 

Restos a 
Pagar Não 

processados 
- Valor em 1º 

janeiro 

Restos a 
Pagar Não 

processados 
- Valor 

Liquidado 

Restos a Pagar 
Não 

processados - 
Valor Cancelado 

20X8 

GRADUACAO E 
POS-GRADUACAO 

DO INSTITUTO 
TECNOLOGICO DE 

AERONA 

01HM 0462 52111 
COMANDO DA 
AERONAUTICA 

20X80001 

GRADUACAO E 
POS-GRADUACAO 

DO INSTITUT - 
NACIONAL 

6.800.000,00 6.800.000,00 3.239.574,43 1.117.781,08 952.766,92 165.014,16 2.121.793,35 4.398.760,73 5.016.880,38 28.162,36 

20X9 
CAPACITACAO 

PROFISSIONAL DA 
AERONAUTICA 

01HM 0462 52111 
COMANDO DA 
AERONAUTICA 

20X90001 

CAPACITACAO 
PROFISSIONAL DA 

AERONAUTI - 
NACIONAL 

21.360.000,00 21.360.000,00 18.598.588,59 13.464.708,79 11.436.418,82 2.028.289,97 5.133.879,81 6.623.846,70 6.545.757,24 212.404,90 

20XA 
APRESTAMENTO DA 

AERONAUTICA 
01HO 0462 

52111 
COMANDO DA 
AERONAUTICA 

20XA0001 
APRESTAMENTO DA 

AERONAUTICA           
- NACIONAL 

40.100.000,00 40.100.000,00 32.605.494,83 9.646.203,63 8.330.435,49 1.315.768,14 22.959.291,20 23.913.367,23 22.181.728,02 148.912,03 

52911 
FUNDO 

AERONAUTICO 
20XA0001 

APRESTAMENTO DA 
AERONAUTICA           

- NACIONAL 
28.190.176,00 30.489.867,00 26.979.784,39 13.325.084,15 13.180.133,67 144.950,48 13.654.700,24 5.488.891,53 5.464.029,18 60.629,31 

20XB 

PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO 

NO SETOR 
AEROESPACIAL 

-9 -9 52911 
FUNDO 

AERONAUTICO 
20XB0001 

PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO 

NO SETOR A - 
NACIONAL 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.292.398,30 189.033,73 0,00 

01HZ 0463 

52111 
COMANDO DA 
AERONAUTICA 

20XB0001 

PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO 

NO SETOR A - 
NACIONAL 

5.330.000,00 5.330.000,00 92.749,95 18.841,42 12.942,57 5.898,85 73.908,53 2.732.974,94 3.480.357,56 138.441,64 

52911 
FUNDO 

AERONAUTICO 
20XB0001 

PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO 

NO SETOR A - 
NACIONAL 

33.815.000,00 33.815.000,00 7.339.252,60 2.714.273,26 2.713.688,26 585,00 4.624.979,33 22.687.255,59 3.198.657,00 237.007,84 
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Ação Governo 
Iniciativa 

Ação 
Objetivo 

Programa 
Unidade 

Orçamentária 
Localizador Gasto 

Dotação 
Inicial 

Dotação 
Final 

Despesa 
Empenhada 

Despesa 
Liquidada 

Despesa 
Paga 

Restos a 
Pagar do 

exercício - 
Processados 

Restos a 
Pagar do 

exercício - 
Não 

Processados 

Restos a 
Pagar Não 

processados 
- Valor em 1º 

janeiro 

Restos a 
Pagar Não 

processados 
- Valor 

Liquidado 

Restos a Pagar 
Não 

processados - 
Valor Cancelado 

20XC 
FUNCIONAMENTO 
DOS CENTROS DE 

LANCAMENTO 
-9 -9 52111 

COMANDO DA 
AERONAUTICA 

20XC0001 

FUNCIONAMENTO 
DOS CENTROS DE 

LANCAMEN - 
NACIONAL 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 976.654,36 934.563,25 2.700,93 

20XD 
APOIO DAS FORCAS 

ARMADAS A 
POPULACAO 

01QX 0502 52111 
COMANDO DA 
AERONAUTICA 

20XD0001 

APOIO DAS FORCAS 
ARMADAS A 

POPULACAO  - 
NACIONAL 

2.000.000,00 2.000.000,00 320.801,43 305.094,32 187.891,10 117.203,22 15.707,11 45.420,17 30.999,72 14.420,45 

20XU 

AQUISICAO E 
MODERNIZACAO 
DOS MEIOS DA 
AERONAUTICA 

-9 -9 52911 
FUNDO 

AERONAUTICO 
20XU0001 

AQUISICAO E 
MODERNIZACAO 
DOS MEIOS DA - 

NACIONAL 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.827.266,82 4.545.272,67 376.000,00 

20XV 

OPERACAO DO 
SISTEMA DE 

CONTROLE DO 
ESPACO AEREO 

BRASILEIRO - 

01HF 0461 52911 
FUNDO 

AERONAUTICO 
20XV0001 

OPERACAO DO 
SISTEMA DE 

CONTROLE DO ES - 
NACIONAL 

1.475.318.733,00 1.475.318.733,00 1.425.389.792,47 1.004.481.255,58 1.000.171.868,25 4.309.387,33 420.908.536,88 771.186.510,72 798.135.386,63 ######## 

212H 

PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO 

NAS 
ORGANIZACOES 

SOCIAIS 

01HZ 0463 52111 
COMANDO DA 
AERONAUTICA 

212H0001 

PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO 

NAS ORGANI - 
NACIONAL 

14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

212O 
MOVIMENTACAO DE 

MILITARES 
01HO 0462 52111 

COMANDO DA 
AERONAUTICA 

212O0001 
MOVIMENTACAO DE 
MILITARES             - 

NACIONAL 
172.481.387,00 172.481.387,00 174.995.921,79 170.909.076,69 170.909.076,69 0,00 4.086.845,10 2.188.935,18 3.108.952,42 47.745,86 
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Ação Governo 
Iniciativa 

Ação 
Objetivo 

Programa 
Unidade 

Orçamentária 
Localizador Gasto 

Dotação 
Inicial 

Dotação 
Final 

Despesa 
Empenhada 

Despesa 
Liquidada 

Despesa 
Paga 

Restos a 
Pagar do 

exercício - 
Processados 

Restos a 
Pagar do 

exercício - 
Não 

Processados 

Restos a 
Pagar Não 

processados 
- Valor em 1º 

janeiro 

Restos a 
Pagar Não 

processados 
- Valor 

Liquidado 

Restos a Pagar 
Não 

processados - 
Valor Cancelado 

2865 
MANUTENCAO E 
SUPRIMENTO DE 

FARDAMENTO 
01HO 0462 52111 

COMANDO DA 
AERONAUTICA 

28650001 

MANUTENCAO E 
SUPRIMENTO DE 
FARDAMENTO - 

NACIONAL 

33.495.000,00 33.495.000,00 33.494.944,64 11.312.888,93 7.067.068,75 4.245.820,18 22.182.055,71 7.811.791,48 7.506.098,68 0,00 

2868 
COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES DE 
AVIACAO 

01HO 0462 52111 
COMANDO DA 
AERONAUTICA 

28680001 
COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES DE 
AVIAC - NACIONAL 

463.400.000,00 456.900.000,00 301.583.889,05 278.816.489,39 240.650.170,20 38.166.319,19 22.767.399,65 16.162.989,15 16.353.177,22 0,00 

2890 
MANUTENCAO E 
SUPRIMENTO DE 

MATERIAL BELICO 
-9 -9 52111 

COMANDO DA 
AERONAUTICA 

28900001 

MANUTENCAO E 
SUPRIMENTO DE 

MATERIAL B - 
NACIONAL 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756.293,50 1.111.804,41 0,00 

2913 

INVESTIGACAO E 
PREVENCAO DE 

ACIDENTES 
AERONAUTICOS 

01HH 0461 52911 
FUNDO 

AERONAUTICO 
29130001 

INVESTIGACAO E 
PREVENCAO DE 

ACIDENTES - 
NACIONAL 

11.877.089,00 11.877.089,00 6.914.808,97 4.201.540,87 3.950.526,95 251.013,92 2.713.268,10 5.152.083,28 4.801.497,03 319.156,78 

2916 

INSTRUCAO E 
TREINAMENTO 

TECNICO-
OPERACIONAL DA 

AERONAUTICA 

-9 -9 52111 
COMANDO DA 
AERONAUTICA 

29160001 

INSTRUCAO E 
TREINAMENTO 

TECNICO-OPERA - 
NACIONAL 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.781.333,15 4.120.888,18 59.268,80 

01HN 0462 52911 
FUNDO 

AERONAUTICO 
29160001 

INSTRUCAO E 
TREINAMENTO 

TECNICO-OPERA - 
NACIONAL 

32.300.000,00 32.300.000,00 28.292.188,46 19.391.054,45 19.276.231,90 114.822,55 8.901.134,01 4.866.880,42 5.096.733,27 52.232,85 

2923 

OPERACAO E 
MANUTENCAO DE 
EQUIPAMENTOS E 

SISTEMAS DO 
CONTROLE 

-9 -9 52911 
FUNDO 

AERONAUTICO 
29230001 

OPERACAO E 
MANUTENCAO DE 
EQUIPAMENTOS - 

NACIONAL 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.279,88 125.534,94 155.979,10 
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Ação Governo 
Iniciativa 

Ação 
Objetivo 

Programa 
Unidade 

Orçamentária 
Localizador Gasto 

Dotação 
Inicial 

Dotação 
Final 

Despesa 
Empenhada 

Despesa 
Liquidada 

Despesa 
Paga 

Restos a 
Pagar do 

exercício - 
Processados 

Restos a 
Pagar do 

exercício - 
Não 

Processados 

Restos a 
Pagar Não 

processados 
- Valor em 1º 

janeiro 

Restos a 
Pagar Não 

processados 
- Valor 

Liquidado 

Restos a Pagar 
Não 

processados - 
Valor Cancelado 

3123 
IMPLANTACAO DE 
NOVOS SISTEMAS 

BELICOS 
-9 -9 52911 

FUNDO 
AERONAUTICO 

31230001 

IMPLANTACAO DE 
NOVOS SISTEMAS 

BELICOS - 
NACIONAL 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.951.721,31 2.869.166,99 0,00 

3133 

DESENVOLVIMENTO 
E MODERNIZACAO 

DO SISTEMA DE 
CONTROLE DO ESP 

-9 -9 52911 
FUNDO 

AERONAUTICO 
31330001 

DESENVOLVIMENTO 
E MODERNIZACAO 
DO SIS - NACIONAL 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.211.743,42 18.223.419,53 0,00 

4404 

PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO 

TECNOLOGICO 
AEROESPACIAL NO 

CENTR 

-9 -9 52911 
FUNDO 

AERONAUTICO 
44040001 

PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO 

TECNOLOGIC - 
NACIONAL 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419,63 0,00 616,88 

5261 

DESENVOLVIMENTO 
E IMPLANTACAO DE 

SISTEMAS DE 
TELEMATICA MILI 

-9 -9 52911 
FUNDO 

AERONAUTICO 
52610001 

DESENVOLVIMENTO 
E IMPLANTACAO DE 

SIST - NACIONAL 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.311,44 82.781,76 0,00 

5408 

DESENVOLVIMENTO 
DE PROJETOS DE 

SISTEMAS BELICOS 
E ASSOCIADOS 

-9 -9 52911 
FUNDO 

AERONAUTICO 
54080001 

DESENVOLVIMENTO 
DE PROJETOS DE 

SISTEM - NACIONAL 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.388.271,01 14.534.425,65 0,00 
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Ação Governo 
Iniciativa 

Ação 
Objetivo 

Programa 
Unidade 

Orçamentária 
Localizador Gasto 

Dotação 
Inicial 

Dotação 
Final 

Despesa 
Empenhada 

Despesa 
Liquidada 

Despesa 
Paga 

Restos a 
Pagar do 

exercício - 
Processados 

Restos a 
Pagar do 

exercício - 
Não 

Processados 

Restos a 
Pagar Não 

processados 
- Valor em 1º 

janeiro 

Restos a 
Pagar Não 

processados 
- Valor 

Liquidado 

Restos a Pagar 
Não 

processados - 
Valor Cancelado 

7U72 

ADEQUACAO, 
REVITALIZACAO E 

MODERNIZACAO DA 
FROTA DE 
AERONAVE 

04HU 0464 52111 
COMANDO DA 
AERONAUTICA 

7U720001 

ADEQUACAO, 
REVITALIZACAO E 

MODERNIZAC - 
NACIONAL 

174.223.471,00 174.223.471,00 54.223.471,00 44.584.780,33 2.730.898,01 41.853.882,32 9.638.690,67 0,00 0,00 0,00 

8969 
AQUISICAO DE 
AERONAVES 

-9 -9 52111 
COMANDO DA 
AERONAUTICA 

89690001 
AQUISICAO DE 
AERONAVES                
- NACIONAL 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.656,06 39.048,00 0,00 
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Quadro B2.2.2 – Ações de Destaques 

Ação Governo 
Despesa 

Empenhada 
Despesa 

Liquidada 
Despesa Paga 

Restos a 
Pagar do 
exercício - 

Processados 

Restos a 
Pagar do 
exercício - 

Não 
Processados 

Restos a 
Pagar Não 

processados – 
Valor em 1º 

janeiro 

Restos a 
Pagar Não 

processados – 
Valor 

Liquidado 

Restos a 
Pagar Não 

processados
– Valor 

Cancelado 

0487 
Concessão de Bolsas de Estudos no Ensino 
Superior 

608.517,78 229.137,42 163.359,94 65.777,48 379.380,36 161.611,01 161.610,84 0,17 

123J 
Aquisição de Helicópteros de Médio Porte 
de Emprego Geral (Projeto H-X BR) 

358.720.760,5
4 

92.126.419,02 92.126.419,02 0,00 
266.594.341,5

2 
443.996.623,1

2 
555.291.068,3

1 
0,00 

147F 
Implantação de Sistema de Defesa 
Cibernética para a Defesa Nacional 

1.247.940,77 1.083.393,35 738.529,65 344.863,70 164.547,42 0,00 0,00 0,00 

14SY Apoio a Realização de Grandes Eventos 35.342.171,95 14.973.266,94 12.492.265,96 2.481.000,98 20.368.905,01 37.233.968,61 46.832.765,23 34.628,88 

14TQ 
Implantação de Infraestrutura para os 
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016 

50.970.759,50 13.167.786,79 9.629.619,73 3.538.167,06 37.802.972,71 22.884.814,49 17.921.808,12 12.672,00 

14UC 

Construção, Reforma e Reaparelhamento 
das Infraestruturas Aeronáutica Civil e 
Aeroportuária de Interesse Federal 

51.999.827,37 9.055.674,57 6.715.261,49 2.340.413,08 42.944.152,80 72.933.218,94 69.526.361,55 3.114.168,70 

14VW 
Apoio Logístico às Forças de Segurança 
Pública do Estado do Rio de Janeiro 

26.926.098,62 26.458.436,62 25.872.334,56 586.102,06 467.661,99 6.169.488,49 5.766.479,16 257.705,89 

151D Obtenção de Sistema de Defesa Antiaérea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720.760,27 384.681,81 49.000,00 

151S 
Implantação do Programa Estratégico de 
Sistemas Espaciais 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.342.830,15 3.152.978,27 0,00 

152X 
Ampliação e Reestruturação de Instituições 
Militares de Ensino Superior 

14.000.000,00 6.893.439,93 3.446.221,86 3.447.218,07 7.106.560,07 12.440.983,00 12.440.983,00 0,00 

20D8 

Preparação e Organização dos Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016 e 
Gestão do Legado Esportivo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.095,74 100.895,74 0,00 
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Ação Governo 
Despesa 

Empenhada 
Despesa 

Liquidada 
Despesa Paga 

Restos a 
Pagar do 
exercício - 

Processados 

Restos a 
Pagar do 
exercício - 

Não 
Processados 

Restos a 
Pagar Não 

processados – 
Valor em 1º 

janeiro 

Restos a 
Pagar Não 

processados – 
Valor 

Liquidado 

Restos a 
Pagar Não 

processados
– Valor 

Cancelado 

20I4 
Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento 
em Áreas Básicas e Estratégicas 

16.000.000,00 1.355.220,65 0,00 1.355.220,65 14.644.779,35 26.967.680,00 12.647.036,05 0,00 

20IG 

Apoio das Forças Armadas ao 
Desenvolvimento do Desporto Militar e ao 
Esporte Nacional 

403.917,72 322.242,41 321.484,41 758,00 81.675,32 529.938,62 616.854,33 0,00 

20JP 

Desenvolvimento de Atividades e Apoio a 
Projetos de Esporte, Educação, Lazer , 
Inclusão Social e Legado Social 

1.704.318,32 452.474,82 346.585,31 105.889,51 1.251.843,50 77.111,93 76.651,93 460,00 

20JQ 
Realização e Apoio a Eventos de Esporte, 
Lazer e Inclusão Social 

158.135,19 119.478,50 102.090,91 17.387,59 38.656,69 27.921,22 27.921,22 0,00 

20K7 
Apoio a Modernização do Parque 
Produtivo Industrial da Saúde 

20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 

20RM Exames e Avaliações da Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.553,31 9.553,31 0,00 

20RN 
Avaliação da Educação Superior e da Pós-
Graduação 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.371,06 316.371,06 0,00 

20SW 
Formação e Capacitação de Profissionais 
da Aviação Civil 

1.850.063,27 830.558,12 815.078,75 15.479,37 1.019.505,15 2.716.168,33 2.581.401,76 56.695,06 

20U1 Aperfeiçoamento da Gestão Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 

20UZ 
Desenvolvimento, Manutenção e 
Atualização da Infraestrutura Espacial 

18.095.450,65 7.342.793,62 5.933.723,57 1.409.070,05 10.752.657,03 10.565.553,61 9.960.827,60 365.040,17 

20V0 

Desenvolvimento e Lançamento de 
Foguetes Suborbitais e de Veículos 
Lançadores de Satélites, Com a 
Infraestrutura Associada. 

34.539.726,31 867.458,10 867.272,27 185,83 33.672.268,21 14.696.131,53 14.678.000,06 32.616,48 
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Ação Governo 
Despesa 

Empenhada 
Despesa 

Liquidada 
Despesa Paga 

Restos a 
Pagar do 
exercício - 

Processados 

Restos a 
Pagar do 
exercício - 

Não 
Processados 

Restos a 
Pagar Não 

processados – 
Valor em 1º 

janeiro 

Restos a 
Pagar Não 

processados – 
Valor 

Liquidado 

Restos a 
Pagar Não 

processados
– Valor 

Cancelado 

20VB 
Pesquisa e Desenvolvimento de 
Tecnologias para o Setor Espacial 

2.740.717,90 111.311,88 111.311,88 0,00 2.629.406,02 2.670.818,63 3.162.165,29 0,00 

20WS 
Consolidação do Sistema Penitenciário 
Federal 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.112,10 42.112,10 0,00 

20X1 Participação Brasileira em Missões de Paz 22.094.385,09 18.884.604,28 17.713.795,63 1.170.808,65 3.209.780,80 10.417.538,46 10.520.934,63 158.076,14 

20X3 
Mobilização e Logística para a Defesa 
Nacional 

59.210,79 42.245,27 30.991,17 11.254,10 16.965,52 1.167,98 970,00 197,98 

20X4 
Manutenção do Sistema de Proteção da 
Amazônia - SIPAM 

1.041.703,50 71.416,95 71.416,95 0,00 970.286,55 1.196.655,06 1.295.770,08 142.016,33 

20X5 Comando e Controle de Defesa Nacional 724.614,58 403.724,76 392.761,47 10.963,29 320.889,82 2.702.636,61 2.650.855,43 8.407,06 

20X6 
Desenvolvimento Sustentável da Região 
do Calha Norte 

9.970.125,04 2.173.000,39 2.154.829,27 18.171,12 7.797.124,65 7.492.793,71 6.657.094,91 93.619,95 

20X7 
Emprego Conjunto ou Combinado das 
Forças Armadas 

10.651.525,16 6.943.908,16 4.801.853,00 2.142.055,16 3.707.617,00 3.856.865,83 3.554.154,46 281.268,39 

20XK Logística Militar Terrestre 17.511,69 5.526,62 5.526,62 0,00 11.985,07 0,00 0,00 0,00 

20XN Aprestamento da Marinha 995.659,54 423.316,87 423.316,87 0,00 572.342,67 83.455,80 83.455,80 0,00 

20XR Capacitação Profissional da Marinha 231.079,69 131.796,60 118.174,48 13.622,12 99.283,09 602.145,21 455.522,25 0,00 

20YP 
Promoção, Proteção e Recuperação da 
Saúde Indígena 

3.204.118,77 2.933.038,18 2.813.960,96 119.077,22 271.080,59 354.849,79 354.849,79 0,00 

22BO Ações de Defesa Civil 78.464,76 77.269,89 77.269,89 0,00 1.194,87 848.024,72 842.122,96 2.091,76 

2674 
Representação Judicial e Extrajudicial da 
União e suas Autarquias. 

115.712,75 0,00 0,00 0,00 115.712,75 7.494,38 6.077,54 1,84 
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Ação Governo 
Despesa 

Empenhada 
Despesa 

Liquidada 
Despesa Paga 

Restos a 
Pagar do 
exercício - 

Processados 

Restos a 
Pagar do 
exercício - 

Não 
Processados 

Restos a 
Pagar Não 

processados – 
Valor em 1º 

janeiro 

Restos a 
Pagar Não 

processados – 
Valor 

Liquidado 

Restos a 
Pagar Não 

processados
– Valor 

Cancelado 

2872 
Mobilização para o Serviço Militar 
Obrigatório 

827.961,20 415.898,66 251.275,82 164.622,84 412.062,54 686.513,62 627.692,69 21.955,83 

2B28 
Apoio ao Desenvolvimento de Produtos de 
Defesa 

495.540,69 53.880,31 44.133,91 9.746,40 441.660,38 196.563,82 250.597,65 0,16 

2D55 
Intercâmbio e Cooperação Internacional na 
Área de Defesa 

2.564.961,91 2.020.661,28 1.425.033,00 595.628,28 544.300,63 2.053.417,72 2.319.472,04 31.547,37 

4229 
Operações Militares Combinadas ou 
Conjuntas 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.969,58 1.171,44 238.405,26 

4450 Aprestamento do Exercito 75.963,09 14.806,53 14.806,53 0,00 61.156,56 0,00 0,00 0,00 

6239 
Desenvolvimento de Veículos Lançadores 
de Satélites 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.560.877,22 0,00 0,00 

6557 
Formação Cívico-Profissional de Jovens 
em Serviço Militar - Soldado Cidadão 

528.524,05 284.012,57 177.409,19 106.603,38 244.511,48 189.414,94 171.925,05 16.382,72 

7F40 
Implantação do Centro Espacial de 
Alcântara - CEA 

14.548.966,54 1.417.153,74 1.031.500,48 385.653,26 13.131.812,80 19.893.619,44 16.879.796,65 33.118,26 

8744 
Apoio a Alimentação Escolar na Educação 
Básica  

270.959,20 244.005,30 244.005,30 0,00 26.953,90 140.046,71 135.935,37 4.111,34 

8785 
Gestão e Coordenação do Programa de 
Aceleração do Crescimento - PAC 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.456.619,00 1.318.974,85 108.179,03 

8929 
Apoio a Implantação e Qualificação de 
Equipamentos e Serviço 

1.397.722,61 981.191,98 899.158,81 82.033,17 416.530,63 397.131,56 391.632,66 5.498,90 

8953 

Formação, Aperfeiçoamento e 
Especialização de Militares e Civis da 
Marinha 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.485,82 0,00 13.944,82 
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Ação Governo 
Despesa 

Empenhada 
Despesa 

Liquidada 
Despesa Paga 

Restos a 
Pagar do 
exercício - 

Processados 

Restos a 
Pagar do 
exercício - 

Não 
Processados 

Restos a 
Pagar Não 

processados – 
Valor em 1º 

janeiro 

Restos a 
Pagar Não 

processados – 
Valor 

Liquidado 

Restos a 
Pagar Não 

processados
– Valor 

Cancelado 

8965 
Capacitação Profissional Militar do 
Exército Brasileiro 

35.023,38 35.023,38 35.023,38 0,00 0,00 4.158,09 4.158,09 0,00 

Total 685.258.139,93 212.945.574,48 192.407.802,06 20.537.772,42 472.312.565,45 714.922.399,22 804.224.891,09 5.081.810,48 

Fonte: SEFA 

 

 Quadro C2.2.2 - Ações com Alteração na Identificação, Título ou Código, não sendo mais Previstas no mesmo Formato na Lei Orçamentária do Exercício de 2015 

Ação 
Restos a Pagar do 

exercício - 
Processados 

Restos a Pagar do 
exercício - Não 

Processados 

Restos a Pagar Não 
processados - Valor em 1º 

janeiro 

Restos a Pagar Não 
processados - Valor 

Liquidado 

Restos a Pagar Não processados 
- Valor Cancelado 

20II-Amparo a População Indígena em Áreas 
Isoladas 

0,00 0,00 17.212,18 0,00 25.303,10 

20XC-Funcionamento dos Centros de 
Lançamento 

0,00 0,00 976.654,36 934.563,25 2.700,93 

20XU-Aquisição e Modernização dos Meios da 
Aeronáutica 

0,00 0,00 4.827.266,82 4.545.272,67 376.000,00 

2923-Operação e Manutenção de Equipamentos e 
Sistemas do Controle 

0,00 0,00 217.279,88 125.534,94 155.979,10 

3133-Desenvolvimento e Modernização do 
Sistema de Controle do Esp 

0,00 0,00 14.211.743,42 18.223.419,53 0,00 

4404-Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico 
Aeroespacial no Centro 

0,00 0,00 419,63 0,00 616,88 

5408-Desenvolvimento de Projetos de Sistemas 
Bélicos e Associados 

0,00 0,00 22.388.271,01 14.534.425,65 0,00 

Fonte: SEFA



  

116 

Quadro D2.2.2 – Ação/Subtítulos – OFSS 

Identificação da Ação   

Código  14T2                                                                                         Tipo:  Projeto 

Descrição 

Aquisição, implantação e adequação dos Sistemas de Artilharia Antiaérea de baixa e de média 
altura, que comporão o Sistema de Artilharia Antiaérea de Autodefesa da Força Aérea 
Brasileira com vistas à proteção das infraestruturas do SISDABRA, dos meios da FAB em um 
Teatro de Operações e, quando julgado necessário, das infraestruturas estratégicas do País. 
Envolve aquisição e modernização de materiais, serviços, armamentos, munições, 
equipamentos, softwares e logística; construção de instalações; capacitação de recursos 
humanos; treinamento operacional; modernização de armamentos, munições, equipamentos e 
softwares; desenvolvimento de tecnologia nacional para futuras obtenções ou aquisições de 
novos sistemas e da, consequente, manutenção. 

Iniciativa Implantação e Adequação de Artilharia Antiaérea de Autodefesa 

Objetivo 

Promover a circulação segura e eficiente do tráfego aéreo civil e militar no espaço aéreo sob a 
jurisdição do Brasil, por meio da adequação dos SISDABRA e SISCEAB, visando a ampliar a 
capacidade de defesa aérea, do controle do espaço aéreo, de segurança de voo e o cumprimento 
de seus compromissos internacionais.       Código: 0461 

Programa Política Nacional de Defesa     Código:    2058           Tipo:  Temático 

Unidade Orçamentária  52111 - Comando da Aeronáutica 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X  )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar do 

exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processado
s 

 0001 3.000.000 3.000.000 950.464 319.075 310.944 8.131 631.388 

Execução Física da Ação 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta Unidade de medida 

Meta 

Prevista Reprogramada (*) 
Realizad

a 

00001 
Artilharia antiaérea implantada 

percentual de 
execução física 

1 
 

0 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da 
Meta 

Unidade de medida Realizada 

0001 
1.192.587 1.228.013 0 

Artilharia 
antiaérea 

percentual de execução 0 
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Identificação da Ação 

Código  20XV                                                                                         Tipo:  Atividade 

Descrição 

Aquisição de suprimentos, softwares, equipamentos e periféricos; contratação de profissionais e/ou 
empresas necessários à operação e manutenção dos equipamentos, dos auxílios, dos sistemas e das 
instalações vinculados ao SISCEAB, tais como auxílios à navegação aérea, suporte à navegação e rota, à 
aproximação para pouso e ao pouso e decolagem de aeronaves; prestação de serviços de informações 
aeronáuticas, meteorologia aeronáutica, vigilância e controle radar do espaço aéreo brasileiro, 
telecomunicações do Comando da Aeronáutica, e de manutenção das instalações prediais e de 
infraestrutura; conservação de bens imóveis; serviços de transporte; serviços administrativos gerais; 
assessoria técnica especializada; manutenção, aquisição, modernização e revitalização de aeronaves, bem 
como dos sistemas aeroembarcados, que cumprem missões em benefício do SISCEAB; elaboração, 
atualização e distribuição periódica de cartas de navegação aeronáutica; operação e manutenção de 
Sistemas e Instalações de Busca e Salvamento; formação, pós-formação e atualização de recursos 
humanos; e demais serviços e materiais imprescindíveis ao funcionamento da presente ação, a fim de 
adequar os sistemas de controle do tráfego aéreo, de modo a atender à crescente demanda desse setor por 
maior segurança de voo, bem como garantir a sua participação no crescimento da economia nacional, pela 
adequação do parque tecnológico e da capacidade dos equipamentos de monitoramento do espaço aéreo 
brasileiro, complementares às necessidades surgidas do desenvolvimento e modernização da 
infraestrutura aeroportuária, ampliada pela implementação do PAC, que contempla diversos aeroportos 
brasileiros. Implementação de órgãos técnicos e operacionais, equipamentos e sistemas de vigilância do 
espaço aéreo, de comunicação, de meteorologia, de informações aeronáuticas, de busca e salvamento e de 
auxílios à navegação aérea, incluindo o fornecimento dos meios de apoio ao pessoal engajado no controle 
do espaço aéreo, em consonância com o Plano de Desenvolvimento do Sistema de Controle do Espaço 
Aéreo Brasileiro (PDSCEA), a fim de possibilitar os meios necessários ao aprimoramento da 
infraestrutura de apoio à navegação aérea e às atividades de controle do espaço aéreo, visando à 
circulação segura e eficiente do tráfego aéreo no espaço aéreo sob a jurisdição do Brasil. A 
implementação da ação também busca promover a adequação e modernização do parque e aparato 
tecnológicos utilizados para o gerenciamento e monitoração do espaço aéreo brasileiro, a fim de adequar 
os sistemas de controle do tráfego aéreo, de modo 

a atender à crescente demanda desse setor por maior segurança de voo. 

Iniciativa Desenvolvimento e modernização do SISCEAB 

Objetivo 

Promover a circulação segura e eficiente do tráfego aéreo civil e militar no espaço aéreo sob a 
jurisdição do Brasil, por meio da adequação dos SISDABRA e SISCEAB, visando a ampliar a 
capacidade de defesa aérea, do controle do espaço aéreo, de segurança de voo e o cumprimento 
de seus compromissos internacionais. Código: 0461 

Programa Política Nacional de Defesa     Código:    2058           Tipo:  Temático 

Unidade Orçamentária  52911 - Fundo Aeronáutico 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X  )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar do 

exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

0001 1.475.318.733 1.475.318.733 1.425.389.792 1.004.481.256 1.000.171.868 4.309.387 420.908.537 

Execução Física da Ação 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta Unidade de medida 

Meta 

Prevista Reprogramada (*) Realizada 

00001 Sistema mantido unidade 1 
 

1 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da 
Meta 

Unidade de medida Realizada 

0001 709.741.752 798.135.387 (-11.472.724) Sistema mantido unidade 1 



  

118 

Identificação da Ação 

Código  2913                                                                                         Tipo:  Atividade 

Descrição 
Realização de atividades de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, bem como a 
manutenção de todo o sistema voltado à investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, 
com vistas a garantir a segurança de voo no espaço aéreo sob jurisdição do Brasil. 

Iniciativa Prevenção de acidentes aeronáuticos 

Objetivo 

Promover a circulação segura e eficiente do tráfego aéreo civil e militar no espaço aéreo sob a 
jurisdição do Brasil, por meio da adequação dos SISDABRA e SISCEAB, visando a ampliar a 
capacidade de defesa aérea, do controle do espaço aéreo, de segurança de voo e o cumprimento 
de seus compromissos internacionais. Código: 0461 

Programa Política Nacional de Defesa     Código:    2058           Tipo:  Temático 

Unidade Orçamentária  52911 - Fundo Aeronáutico 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X  )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar do 

exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processado
s 

 0001 11.877.089 11.877.089 6.914.809 4.201.541 3.950.527 251.014 2.713.268 

Execução Física da Ação 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta Unidade de medida 

Meta 

Prevista 
Reprogramada 

(*) 
Realizad

a 

00001 Atividade de prevenção realizada unidade 122 
 

122 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da 
Meta 

Unidade de medida Realizada 

0001 5.121.558 4.801.497 (-319.157) 
Atividade de 

prevenção 
unidade 5 
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Identificação da Ação 

Código  2048                                                                                         Tipo:  Atividade 

Descrição 

Aquisição de equipamentos, suprimentos e materiais de apoio; contratação de serviços de 
manutenção, armazenagem, embalagem e transporte de material aeronáutico e aeronaves; 
aquisição de publicações técnicas de aeronaves e equipamentos de aplicação aeronáutica, com 
a finalidade de suprir e manter a disponibilidade da frota de aeronaves da Força Aérea 
Brasileira. 

Iniciativa Logística operacional da Força Aérea Brasileira 

Objetivo 
Elevar a capacidade operativa da Força Aérea Brasileira para o cumprimento de sua destinação 
constitucional, por meio do seu preparo e emprego. Código: 0462 

Programa Política Nacional de Defesa     Código:    2058           Tipo:  Temático 

Unidade Orçamentária 52111 - Comando da Aeronáutica 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X  )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar do 

exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processado
s 

0001 477.005.655 477.005.655 379.399.466 292.321.734 227.919.652 64.402.082 87.077.732 

Execução Física da Ação 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta Unidade de medida 

Meta 

Prevista 
Reprogramada 

(*) 
Realizad

a 

00001 Aeronave disponibilizada unidade 250 
 

230 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da 
Meta 

Unidade de medida Realizada 

0001 
142.522.702 177.887.269 (-4.146.758) 

Aeronave 
disponibilizada 

unidade 220 
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Identificação da Ação 

Código  20X8                                                                                         Tipo:  Atividade 

Descrição 

Realização de cursos voltados ao ensino de engenharia em áreas de interesse do Comando da 
Aeronáutica, para formar engenheiros militares da ativa e da reserva; realização de cursos de 
pós-graduação nas diversas áreas de ensino relacionadas ao desenvolvimento de estudos, 
projetos e atividades de interesse do Setor Aeroespacial, para desenvolver habilidades e 
competências em oficiais, em particular da Aeronáutica e demais Forças Armadas e, em geral, 
de Civis para o desempenho de atividades de pesquisa, produção e desenvolvimento de 
projetos e de conhecimentos de interesse do Setor Aeroespacial. 

Iniciativa Formação e capacitação de recursos humanos da Força Aérea Brasileira 

Objetivo 
Elevar a capacidade operativa da Força Aérea Brasileira para o cumprimento de sua destinação 
constitucional, por meio do seu preparo e emprego. Código: 0462 

Programa Política Nacional de Defesa     Código:    2058           Tipo:  Temático 

Unidade Orçamentária 52111 - Comando da Aeronáutica 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X  )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar do 

exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processado
s 

0001 6.800.000 6.800.000 3.239.574 1.117.781 952.767 165.014 2.121.793 

Execução Física da Ação 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta Unidade de medida 

Meta 

Prevista 
Reprogramada 

(*) 
Realizada 

0001 Aluno capacitado unidade 2.000 
 

1.431 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da 
Meta 

Unidade de medida Realizada 

0001 4.378.761 5.016.880 (-28.162) Aluno capacitado unidade 0 
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Identificação da Ação 

Código  20X9                                                                                         Tipo:  Atividade 

Descrição 

Realização de cursos voltados à formação, à capacitação, ao aperfeiçoamento e à 
especialização de profissionais, oficiais e civis, de nível superior nas áreas de interesse do 
Comando da Aeronáutica, visando ao desempenho de atividades operacionais e administrativas 
de liderança, comando, assessoramento, gerenciamento, chefia e direção dos diversos 
segmentos da Aeronáutica, bem como à formação, à capacitação, ao aperfeiçoamento e à 
especialização de profissionais, Sargentos e civis, de nível médio nas áreas de interesse do 
Comando da Aeronáutica, visando ao desempenho de atividades operacionais, técnicas e 
administrativas dos diversos segmentos da Aeronáutica; promoção, dentro da política de 
educação continuada, da habilitação de profissionais para o exercício de funções de estado-
maior, cargos de comando, direção e chefia e de assessoramento da alta administração militar, 
por meio de Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia, para desenvolver habilidades e 
competências em oficiais das Forças Armadas e civis, para o desempenho de atividades na alta 
administração militar; realização de curso para formação básica militar e intelectual de 
recursos humanos, mediante o ensino preparatório para o ingresso na academia responsável 
pela formação de oficiais no âmbito de cada Força; e a realização de Cursos de Formação e de 
Especialização de cabos e soldados nas áreas de interesse do Comando da Aeronáutica, para o 
desempenho de atividades operacionais, técnicas, administrativas e de segurança e defesa dos 
diversos segmentos da Aeronáutica. 

Iniciativa Formação e capacitação de recursos humanos da Força Aérea Brasileira 

Objetivo 
Elevar a capacidade operativa da Força Aérea Brasileira para o cumprimento de sua destinação 
constitucional, por meio do seu preparo e emprego. Código: 0462 

Programa Política Nacional de Defesa     Código:    2058           Tipo:  Temático 

Unidade Orçamentária 52111 - Comando da Aeronáutica 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X  )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar do 

exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processado
s 

0001 21.360.000 21.360.000 18.598.589 13.464.709 11.436.419 2.028.290 5.133.880 

Execução Física da Ação 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta Unidade de medida 

Meta 

Prevista 
Reprogramada 

(*) 
Realizada 

0001 Aluno capacitado unidade 7.695 
 

14.654 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da 
Meta 

Unidade de medida Realizada 

0001 6.601.370 6.545.757 (-212.405) Aluno capacitado unidade 0 

 

 

 



  

122 

Identificação da Ação 

Código  20XA                                                                                         Tipo:  Atividade 

Descrição 

Aquisição de materiais, serviços, equipamentos e logística associada à operação e manutenção dos 
estandes de tiro e campo de provas, visando prover a sua operação e manutenção, bem como manter 
as instalações com infraestrutura e segurança adequadas, o que permite o adestramento das 
tripulações das aeronaves e dos combatentes das unidades terrestres na utilização do armamento 
necessário ao cumprimento da destinação constitucional da Aeronáutica, e aumentar, sensivelmente, 
a eficácia operacional do Comando da Aeronáutica previsto em legislação, visando uniformizar a 
tropa e padronizar seu uso; 

Aquisição, manutenção e conservação de materiais, equipamentos e veículos específicos para 
salvamento, prevenção, proteção e apoio em combate a incêndio, manutenção e conservação das 
instalações de apoio e infraestrutura pertinentes, bem como o adestramento de pessoal para a 
execução da atividade, para garantir às OM da Aeronáutica níveis adequados de segurança, de 
prevenção e de meios para o combate a incêndios; 

Aquisição de material de consumo e de equipamentos e contratação e execução de serviços para a 
manutenção preventiva e corretiva dos simuladores e dos equipamentos acessórios, com a finalidade 
de prover o apoio logístico em materiais e serviços de manutenção às Unidades Militares que 
operem simuladores e equipamentos associados; 

Aquisição de itens de suprimento e peças de reposição e contratação de serviços necessários à 
manutenção do material de emprego militar, viaturas e reboques, material de engenharia, 
armamento e instrumentos de observação, direção e controle de tiro, incluindo o treinamento de 
pessoal, inerente à execução das atividades de manutenção acima descritas, para permitir que os 
diversos tipos de material de aplicação militar estejam em condições de serem utilizados pelas 
Organizações Militares, com segurança e funcionalidade ideais; 

Suprimento, estocagem, distribuição e manutenção de materiais e equipamentos médicos 
necessários à prestação de assistência à saúde, a fim de garantir a manutenção e o suprimento de 
materiais e equipamentos necessários ao atendimento médico-hospitalar, voltados à 
operacionalidade da Força Aérea; 

Continuidade das atividades de deslocamento de cargas e pessoas em atividades atinentes às áreas 
administrativa e operacional, para manter e suprir as referidas áreas de transporte logístico de 
superfície nas missões em que haja necessidade do uso de viaturas; e 

Aquisição, confecção, estocagem, distribuição, conservação e manutenção de equipamentos e 
materiais, bem como contratação de serviços, com a finalidade de suprir as Unidades Militares com 
o material de Intendência necessários ao seu funcionamento. 

Fomento e coordenação do complexo industrial aeroespacial brasileiro, abrangendo as empresas das 
áreas aeronáutica, espacial e de defesa, por meio de: transferência de tecnologias desenvolvidas nas 
Organizações Militares do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial; prestação de 
serviços tecnológicos especializados; certificação de produtos aeroespaciais e de infraestrutura 
aeroportuária; certificação de sistemas de gestão da qualidade, normalização e manutenção do 
sistema de metrologia aeroespacial e qualificação técnica de recursos humanos, visando contribuir 
para o desenvolvimento do complexo industrial aeroespacial brasileiro; 

Aquisição de materiais e contratação de serviços relativos à comunicação e eletrônica destinados ao 
uso em operações militares e segurança das instalações da Aeronáutica, visando à manutenção da 
capacidade de segurança e defesa terrestre. 
Aquisição de softwares, de equipamentos e suprimentos de material de tecnologia da informação, 
eletrônico, de telecomunicações e periférico, contratação de profissionais e/ou empresas para o 
treinamento e aperfeiçoamento do pessoal e o desenvolvimento de pesquisas, sistemas e projetos militares 
nas áreas de informática e telecomunicações, com foco na geração, tratamento e transmissão da 
informação. Manutenção e implantação dos meios necessários para armazenar, recuperar, manipular, 
transitar e exibir, de forma segura, as informações sobre os diversos fatores (forças, plataformas, 
armamentos, etc.) envolvidos nas operações militares, bem como para proceder à análise operacional 
voltada ao seu emprego, objetivando acelerar o tempo de resposta e o aumento do controle e da segurança 
e a instituição de conceitos, métodos, processos e procedimentos. 

Iniciativa Logística operacional da Força Aérea Brasileira 

Objetivo 
Elevar a capacidade operativa da Força Aérea Brasileira para o cumprimento de sua destinação 
constitucional, por meio do seu preparo e emprego. Código: 0462 

Programa Política Nacional de Defesa     Código:    2058           Tipo:  Temático 

Unidade Orçamentária 52111 - Comando da Aeronáutica 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X  )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 



  

123 

Identificação da Ação 

Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar do 

exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processado
s 

0001 40.100.000 40.100.000 32.605.495 9.646.204 8.330.435 1.315.768 22.959.291 

Execução Física da Ação 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta Unidade de medida 

Meta 

Prevista 
Reprogramada 

(*) 
Realizada 

0001 Organização militar mantida unidade 322 
 

263 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da 
Meta 

Unidade de medida Realizada 

0001 22.741.449 22.181.728 (-148.912) 
Organização 

militar mantida 
unidade 235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

124 

Identificação da Ação 

Código  212O                                                                                         Tipo:  Atividade 

Descrição 
Custeio decorrente da movimentações de militares incluindo concessão de ajuda de custo, 
destinada à locomoção e instalação, conforme regulamentação em vigor. 

Iniciativa Logística operacional da Força Aérea Brasileira 

Objetivo 
Elevar a capacidade operativa da Força Aérea Brasileira para o cumprimento de sua destinação 
constitucional, por meio do seu preparo e emprego. Código: 0462 

Programa Política Nacional de Defesa     Código:    2058           Tipo:  Temático 

Unidade Orçamentária 52111 - Comando da Aeronáutica 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X  )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar do 

exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processado
s 

0001 172.481.387 172.481.387 174.995.922 170.909.077 170.909.077 0 4.086.845 

Execução Física da Ação 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta Unidade de medida 

Meta 

Prevista 
Reprogramada 

(*) 
Realizada 

0001 Militar atendido unidade 15.337 
 

14.077 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da 
Meta 

Unidade de medida Realizada 

0001 2.188.935 3.108.952 (-47.746) Militar atendido unidade 0 
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Identificação da Ação 

Código  2865                                                                                      Tipo:  Atividade 

Descrição 

 Aquisição, estocagem, distribuição e conservação dos itens de fardamento, aí incluído o 
equipamento individual, destinados aos militares de graduação inferior a 3º sargento, aos 
alunos de tiros de guerra e de escolas de formação e aos cadetes, que possuem direito a 
gratuidade em seu acesso. 

Iniciativa Logística operacional da Força Aérea Brasileira 

Objetivo 
Elevar a capacidade operativa da Força Aérea Brasileira para o cumprimento de sua destinação 
constitucional, por meio do seu preparo e emprego. Código: 0462 

Programa Política Nacional de Defesa     Código:    2058           Tipo:  Temático 

Unidade Orçamentária 52111 - Comando da Aeronáutica 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X  )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar do 

exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processado
s 

0001 33.495.000 33.495.000 33.494.945 11.312.889 7.067.069 4.245.820 22.182.056 

Execução Física da Ação 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta Unidade de medida 

Meta 

Prevista 
Reprogramada 

(*) 
Realizada 

0001 Militar atendido unidade 16.073 
 

4.796 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da 
Meta 

Unidade de medida Realizada 

0001 7.764.992 7.506.099 0 Militar atendido unidade 3.474 
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Identificação da Ação 

Código  2868                                                                                      Tipo:  Atividade 

Descrição 

Aquisição de combustíveis e lubrificantes de aviação; obtenção e manutenção dos 
equipamentos e instalações necessários ao recebimento, perícia, estocagem, guarda, 
conservação e fornecimento de combustíveis e lubrificantes de aviação, em condições ideais e 
previstas pelos órgãos competentes, visando a assegurar a adequada disponibilidade desse 
material para utilização nas aeronaves da frota da Força Aérea Brasileira. 

Iniciativa Logística operacional da Força Aérea Brasileira 

Objetivo 
Elevar a capacidade operativa da Força Aérea Brasileira para o cumprimento de sua destinação 
constitucional, por meio do seu preparo e emprego. Código: 0462 

Programa Política Nacional de Defesa     Código:    2058           Tipo:  Temático 

Unidade Orçamentária 52111 - Comando da Aeronáutica 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X  )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar do 

exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processado
s 

0001 463.400.000 456.900.000 301.583.889 278.816.489 240.650.170 38.166.319 22.767.400 

Execução Física da Ação 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta Unidade de medida 

Meta 

Prevista 
Reprogramada 

(*) 
Realizada 

0001 Combustível adquirido metro cúbico 70.456 
 

106.516 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da 
Meta 

Unidade de medida Realizada 

0001 16.162.989 16.353.177 0 
Combustível 

adquirido 
metro cúbico 3.826 
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Identificação da Ação 

Código  2048                                                                                      Tipo:  Atividade 

Descrição 

Aquisição de equipamentos, suprimentos e materiais de apoio; contratação de serviços de 
manutenção, armazenagem, embalagem e transporte de material aeronáutico e aeronaves; 
aquisição de publicações técnicas de aeronaves e equipamentos de aplicação aeronáutica, com 
a finalidade de suprir e manter a disponibilidade da frota de aeronaves da Força Aérea 
Brasileira. 

Iniciativa Logística operacional da Força Aérea Brasileira 

Objetivo 
Elevar a capacidade operativa da Força Aérea Brasileira para o cumprimento de sua destinação 
constitucional, por meio do seu preparo e emprego. Código: 0462 

Programa Política Nacional de Defesa     Código:    2058           Tipo:  Temático 

Unidade Orçamentária 52911 - Fundo Aeronáutico 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X  )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar do 

exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processado
s 

0001 60.631.845 60.631.845 53.912.610 47.489.597 47.334.069 155.528 6.423.014 

Execução Física da Ação 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta Unidade de medida 

Meta 

Prevista 
Reprogramada 

(*) 
Realizada 

0001 Aeronave disponibilizada unidade 250 
 

230 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da 
Meta 

Unidade de medida Realizada 

0001 0 0 0 
Aeronave 

disponibilizada 
unidade 220 
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Identificação da Ação 

Código  20XA                                                                                      Tipo:  Atividade 

Descrição 

Aquisição de materiais, serviços, equipamentos e logística associada à operação e manutenção dos 
estandes de tiro e campo de provas, visando prover a sua operação e manutenção, bem como manter 
as instalações com infraestrutura e segurança adequadas, o que permite o adestramento das 
tripulações das aeronaves e dos combatentes das unidades terrestres na utilização do armamento 
necessário ao cumprimento da destinação constitucional da Aeronáutica, e aumentar, sensivelmente, 
a eficácia operacional do Comando da Aeronáutica previsto em legislação, visando uniformizar a 
tropa e padronizar seu uso; 

Aquisição, manutenção e conservação de materiais, equipamentos e veículos específicos para 
salvamento, prevenção, proteção e apoio em combate a incêndio, manutenção e conservação das 
instalações de apoio e infraestrutura pertinentes, bem como o adestramento de pessoal para a 
execução da atividade, para garantir às Organizações Militares da Aeronáutica níveis adequados de 
segurança, de prevenção e de meios para o combate a incêndios; 

Aquisição de material de consumo e de equipamentos e contratação e execução de serviços para a 
manutenção preventiva e corretiva dos simuladores e dos equipamentos acessórios, com a finalidade 
de prover o apoio logístico em materiais e serviços de manutenção às Unidades Militares que 
operem simuladores e equipamentos associados; 

Aquisição de itens de suprimento e peças de reposição e contratação de serviços necessários à 
manutenção do material de emprego militar, viaturas e reboques, material de engenharia, 
armamento e instrumentos de observação, direção e controle de tiro, incluindo o treinamento de 
pessoal, inerente à execução das atividades de manutenção acima descritas, para permitir que os 
diversos tipos de material de aplicação militar estejam em condições de serem utilizados pelas 
Organizações Militares, com segurança e funcionalidade ideais; 

Suprimento, estocagem, distribuição e manutenção de materiais e equipamentos médicos 
necessários à prestação de assistência à saúde, a fim de garantir a manutenção e o suprimento de 
materiais e equipamentos necessários ao atendimento médico-hospitalar, voltados à 
operacionalidade da Força Aérea; 

Continuidade das atividades de deslocamento de cargas e pessoas em atividades atinentes às áreas 
administrativa e operacional, para manter e suprir as referidas áreas de transporte logístico de 
superfície nas missões em que haja necessidade do uso de viaturas; e 

Aquisição, confecção, estocagem, distribuição, conservação e manutenção de equipamentos e 
materiais, bem como contratação de serviços, com a finalidade de suprir as Unidades Militares com 
o material de Intendência necessários ao seu funcionamento. 

Fomento e coordenação do complexo industrial aeroespacial brasileiro, abrangendo as empresas das 
áreas aeronáutica, espacial e de defesa, por meio de: transferência de tecnologias desenvolvidas nas 
Organizações Militares do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial; prestação de 
serviços tecnológicos especializados; certificação de produtos aeroespaciais e de infraestrutura 
aeroportuária; certificação de sistemas de gestão da qualidade, normalização e manutenção do 
sistema de metrologia aeroespacial e qualificação técnica de recursos humanos, visando contribuir 
para o desenvolvimento do complexo industrial aeroespacial brasileiro; 

Aquisição de materiais e contratação de serviços relativos à comunicação e eletrônica destinados ao 
uso em operações militares e segurança das instalações da Aeronáutica, visando à manutenção da 
capacidade de segurança e defesa terrestre. 
Aquisição de softwares, de equipamentos e suprimentos de material de tecnologia da informação, 
eletrônico, de telecomunicações e periférico, contratação de profissionais e/ou empresas para o 
treinamento e aperfeiçoamento do pessoal e o desenvolvimento de pesquisas, sistemas e projetos militares 
nas áreas de informática e telecomunicações, com foco na geração, tratamento e transmissão da 
informação. Manutenção e implantação dos meios necessários para armazenar, recuperar, manipular, 
transitar e exibir, de forma segura, as informações sobre os diversos fatores (forças, plataformas, 
armamentos, etc.) envolvidos nas operações militares, bem como para proceder à análise operacional 
voltada ao seu emprego, objetivando acelerar o tempo de resposta e o aumento do controle e da segurança 
e a instituição de conceitos, métodos, processos e procedimentos. 

Iniciativa Logística operacional da Força Aérea Brasileira 

Objetivo 
Elevar a capacidade operativa da Força Aérea Brasileira para o cumprimento de sua destinação 
constitucional, por meio do seu preparo e emprego. Código: 0462 

Programa Política Nacional de Defesa     Código:    2058           Tipo:  Temático 

Unidade Orçamentária 52911 - Fundo Aeronáutico 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X  )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 
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Identificação da Ação 

Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar do 

exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processado
s 

0001 28.190.176 30.489.867 26.979.784 13.325.084 13.180.134 144.950 13.654.700 

Execução Física da Ação 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta Unidade de medida 

Meta 

Prevista 
Reprogramada 

(*) 
Realizada 

0001 Organização militar mantida unidade 1 
 

54 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da 
Meta 

Unidade de medida Realizada 

0001 5.397.247 5.464.029 (-60.629) 
Organização 

militar mantida 
unidade 40 
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Identificação da Ação 

Código  2916                                                                                    Tipo:  Atividade 

Descrição 

Aquisição de materiais, serviços, equipamentos e afins necessários à capacitação técnica, física 
e operacional de todo o efetivo da Força Aérea, contratação de especialistas em áreas de 
interesse, bem como do aparato de apoio à plena proficiência desta Ação, visando garantir altos 

padrões de operacionalidade da Força Aérea Brasileira. 

Iniciativa Instrução militar e adestramento para a capacidade de prontidão da Força Aérea Brasileira 

Objetivo 
Elevar a capacidade operativa da Força Aérea Brasileira para o cumprimento de sua destinação 
constitucional, por meio do seu preparo e emprego. Código: 0462 

Programa Política Nacional de Defesa     Código:    2058           Tipo:  Temático 

Unidade Orçamentária 52911 - Fundo Aeronáutico 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X  )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar do 

exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processado
s 

0001 32.300.000 32.300.000 28.292.188 19.391.054 19.276.232 114.823 8.901.134 

Execução Física da Ação 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta Unidade de medida 

Meta 

Prevista 
Reprogramada 

(*) 
Realizada 

0001 Militar adestrado unidade 7.000 
 

6.185 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da 
Meta 

Unidade de medida Realizada 

0001 4.866.880 5.096.733 (-52.233) Militar adestrado unidade 1.008 
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Identificação da Ação 

Código  123B                                                                                    Tipo:  Projeto 

Descrição 

Desenvolvimento de Cargueiro Tático de 10 a 20 toneladas, em sua versão de reabastecedor 
aéreo (Projeto KC-X), por meio de atividades de pesquisa e desenvolvimento, formação e 
capacitação de recursos humanos dedicados a produtos de alta tecnologia, definição de 
requisitos operacionais, execução de ensaio e atuação em conjunto com as indústrias brasileiras 
da área de Defesa, a fim de suprir necessidades estratégicas e operacionais da FAB. Na sua 
versão civil, destina-se ao atendimento da necessidade de transporte de carga das empresas 
aéreas comerciais nacionais e da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) na 
reformulação da Rede Postal Noturna (RPN). Tem por finalidade promover a capacitação 
tecnológica da Aeronáutica e da indústria aeroespacial brasileira e aumentar a capacidade 
operacional da FAB em missões de transporte (tropa e carga) e de reabastecimento de vôo. 

Iniciativa Desenvolvimento de Cargueiro Tático Militar de 10 A 20 Toneladas (Projeto KC-X) 

Objetivo 
Promover o desenvolvimento e capacitação tecnológica da Aeronáutica e da indústria 
aeroespacial nacional, visando a ampliação da capacidade de defesa aérea. Código: 0463 

Programa Política Nacional de Defesa     Código:    2058           Tipo:  Temático 

Unidade Orçamentária 52111 - Comando da Aeronáutica 

Ação Prioritária (  X  ) Sim      (    )Não      Caso positivo: (   X  )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar do 

exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processado
s 

0001 770.958.654 860.382.897 863.776.834 863.776.834 465.476.219 398.300.615 0 

Execução Física da Ação 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta Unidade de medida 

Meta 

Prevista 
Reprogramada 

(*) 
Realizada 

0001 Aeronave desenvolvida 
percentual de 

execução física 
12 

 
12 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da 
Meta 

Unidade de medida Realizada 

0001 0 0 0 
Aeronave 

desenvolvida 
percentual de execução 0 
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Identificação da Ação 

Código  20XB                                                                                    Tipo:  Atividade 

Descrição 

Aquisição de equipamentos/materiais e contratação de serviços para investigar o 
comportamento dos principais parâmetros meteorológicos (vento, temperatura, precipitação, 
pressão, tempo presente, nebulosidade e umidade), observados nas regiões onde estão 
localizados os Centros de Lançamentos Brasileiros, a fim de executar pesquisas e estudos 
meteorológicos, no DCTA, com aplicação na área espacial, visando aperfeiçoar os 
conhecimentos científicos sobre a atmosfera das regiões dos Centros de Lançamentos; 
Garantia do pleno funcionamento dos órgãos que promovem a pesquisa e o desenvolvimento 
no escopo aeroespacial, dando especial ênfase aos projetos e atividades de pesquisas 
suportados com recursos orçamentários, juntamente com a qualificação profissional dos 
técnicos nas áreas de ciência e tecnologia e da gestão em pesquisa e desenvolvimento, bem 
como a continuidade do fluxo financeiro aos projetos e atividades de pesquisa enquadrados no 
Plano Setorial do DCTA, a fim de ampliar e gerenciar o conhecimento adquirido por meio das 
pesquisas básicas e aplicadas e do desenvolvimento de tecnologias, bem como manter e 
adequar a infraestrutura física dos órgãos que promovem a pesquisa e o desenvolvimento no 
escopo aeroespacial nas unidades subordinadas ao DCTA, em São José dos Campos; 

Execução de pesquisas básicas, pesquisas aplicadas e desenvolvimento de sistemas, 
subsistemas e componentes nas áreas Aeroespacial e de Defesa de interesse das Forças 
Armadas, da Aeronáutica em particular, visando desenvolver projetos na área de Tecnologia 
Aeroespacial e de Defesa, a fim de dotar a Força Aérea Brasileira de equipamentos específicos 
às suas missões e diminuir a dependência externa brasileira em Sistemas de Alta Tecnologia 
ampliando, concomitantemente, a participação do Parque Industrial Nacional nestes projetos 
específicos. 

Iniciativa Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Aeroespacial 

Objetivo 
Promover o desenvolvimento e capacitação tecnológica da Aeronáutica e da indústria 
aeroespacial nacional, visando a ampliação da capacidade de defesa aérea. Código: 0463 

Programa Política Nacional de Defesa     Código:    2058           Tipo:  Temático 

Unidade Orçamentária 52111 - Comando da Aeronáutica 

Ação Prioritária (  ) Sim      (  X  )Não      Caso positivo: (   )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar do 

exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processado
s 

0001 5.330.000 5.330.000 92.750 18.841 12.943 5.899 73.909 

Execução Física da Ação 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta Unidade de medida 

Meta 

Prevista 
Reprogramada 

(*) 
Realizada 

0001 Setor aeroespacial adequado unidade 1 
 

1 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da 
Meta 

Unidade de medida Realizada 

0001 2.732.975 3.480.358 (-138.442) 
Setor 

aeroespacial 
adequado 

unidade 1 
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Identificação da Ação 

Código 212H                                                                                    Tipo:  Atividade 

Descrição 

Execução de atividades por meio de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, 
qualificadas como Organizações Sociais nos termos da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, 
que celebrarem contratos de gestão com órgãos e entidades do Governo Federal, relativas a: 

I) Fomento à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à inovação, e aos estudos 
prospectivos; 
II) Manutenção e custeio da infraestrutura física, laboratorial e pessoal; 

III) Desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas a pesquisa, fomento, fiscalização e 
constituição de acervo nas áreas de cultura, saúde e educação; 
IV) Prestação de serviços nas áreas específicas de atuação das OS, dirigidas ao ensino, à 
pesquisa científica e tecnológica, ao desenvolvimento, à proteção e preservação do meio 
ambiente, à cultura e à saúde. 

As atividades mencionadas serão realizadas nos seguintes temas: educação, florestas, 
desenvolvimento sustentável, tecnologias da informação e comunicação, redes, oceanografia, 
hidrografia, matemática pura e aplicada, disseminação do conhecimento, energia, materiais, 
nanociências, nanotecnologia, biociências e biotecnologia, bioetanol, engenharias, 
transferência de tecnologias, produtos e processos industriais; e temas correlatos. 

Iniciativa Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Aeroespacial 

Objetivo 
Promover o desenvolvimento e capacitação tecnológica da Aeronáutica e da indústria 
aeroespacial nacional, visando a ampliação da capacidade de defesa aérea. Código: 0463 

Programa Política Nacional de Defesa     Código:    2058           Tipo:  Temático 

Unidade Orçamentária 52111 - Comando da Aeronáutica 

Ação Prioritária (  ) Sim      (  X  )Não      Caso positivo: (   )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar do 

exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processado
s 

0001 14.700.000 14.700.000 0 0 0 0 0 

Execução Física da Ação 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta Unidade de medida 

Meta 

Prevista 
Reprogramada 

(*) 
Realizada 

0001 Serviço prestado unidade 1  0 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

0001 0 0 0 Serviço prestado unidade 0 
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Identificação da Ação 

Código  20XB                                                                                    Tipo:  Atividade 

Descrição 

Aquisição de equipamentos/materiais e contratação de serviços para investigar o 
comportamento dos principais parâmetros meteorológicos (vento, temperatura, precipitação, 
pressão, tempo presente, nebulosidade e umidade), observados nas regiões onde estão 
localizados os Centros de Lançamentos Brasileiros, a fim de executar pesquisas e estudos 
meteorológicos, no DCTA, com aplicação na área espacial, visando aperfeiçoar os 
conhecimentos científicos sobre a atmosfera das regiões dos Centros de Lançamentos; 
Garantia do pleno funcionamento dos órgãos que promovem a pesquisa e o desenvolvimento 
no escopo aeroespacial, dando especial ênfase aos projetos e atividades de pesquisas 
suportados com recursos orçamentários, juntamente com a qualificação profissional dos 
técnicos nas áreas de ciência e tecnologia e da gestão em pesquisa e desenvolvimento, bem 
como a continuidade do fluxo financeiro aos projetos e atividades de pesquisa enquadrados no 
Plano Setorial do DCTA, a fim de ampliar e gerenciar o conhecimento adquirido por meio das 
pesquisas básicas e aplicadas e do desenvolvimento de tecnologias, bem como manter e 
adequar a infraestrutura física dos órgãos que promovem a pesquisa e o desenvolvimento no 
escopo aeroespacial nas unidades subordinadas ao DCTA, em São José dos Campos; 

Execução de pesquisas básicas, pesquisas aplicadas e desenvolvimento de sistemas, 
subsistemas e componentes nas áreas Aeroespacial e de Defesa de interesse das Forças 
Armadas, da Aeronáutica em particular, visando desenvolver projetos na área de Tecnologia 
Aeroespacial e de Defesa, a fim de dotar a Força Aérea Brasileira de equipamentos específicos 
às suas missões e diminuir a dependência externa brasileira em Sistemas de Alta Tecnologia 
ampliando, concomitantemente, a participação do Parque Industrial Nacional nestes projetos 
específicos. 

Iniciativa Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Aeroespacial 

Objetivo 
Promover o desenvolvimento e capacitação tecnológica da Aeronáutica e da indústria 
aeroespacial nacional, visando a ampliação da capacidade de defesa aérea. Código: 0463 

Programa Política Nacional de Defesa     Código:    2058           Tipo:  Temático 

Unidade Orçamentária 52911 - Fundo Aeronáutico 

Ação Prioritária (  ) Sim      (  X  )Não      Caso positivo: (   )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar do 

exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processado
s 

0001 33.815.000 33.815.000 7.339.253 2.714.273 2.713.688 585 4.624.979 

Execução Física da Ação 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta Unidade de medida 

Meta 

Prevista 
Reprogramada 

(*) 
Realizada 

0001 Setor aeroespacial adequado unidade 1  1 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

0001 
22.687.256 3.387.691 (-237.008) Setor aeroespacial 

adequado 
unidade 1 
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Identificação da Ação 

Código  14T0                                                                                    Tipo: Projeto 

Descrição 

Aquisição de 36 aeronaves de caça multi-emprego; armamentos; simuladores de voo; logística 
inicial; transferência de tecnologia; serviços de suporte logístico contratado; serviços de 
integração de sistemas e armamentos, a fim de manter a capacidade da Força Aérea Brasileira 
de realizar suas missões constitucionais de defesa do espaço aéreo nacional. 

Iniciativa Aquisição de Aeronaves de Caça e Sistemas Afins - Projeto FX-2 

Objetivo 
Adequar os meios operacionais da Força Aérea Brasileira para assegurar a capacidade de 
defesa aeroespacial. Código: 0464 

Programa Política Nacional de Defesa     Código:    2058           Tipo:  Temático 

Unidade Orçamentária 52111 - Comando da Aeronáutica 

Ação Prioritária ( X ) Sim      (    )Não      Caso positivo: ( X  )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

0001 1.000.000.000 1.010.000.000 1.297.060.289 195.240.000 195.240.000 0 1.101.820.289 

Execução Física da Ação 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta Unidade de medida 

Meta 

Prevista 
Reprogramada 

(*) 
Realizada 

0001 Aeronave adquirida unidade 2  0 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

0001 0 0 0 
Aeronave 
adquirida 

unidade 0 
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Identificação da Ação 

Código  14XJ                                                                                    Tipo: Projeto 

Descrição 

Aquisição de Cargueiro Tático Militar de 10 a 20 toneladas, nacional, a fim de suprir as 
necessidades estratégicas e operacionais da Força Aérea Brasileira, destacando-se as ações de 
transporte aéreo logístico em território nacional e/ou global (tropa e carga), reabastecimento 
em voo, evacuação aeromédica e combate a incêndio em voo, bem como a logística inicial 
associada à aeronave. 

Iniciativa Aquisição de Cargueiros Táticos Militares de 10 a 20 toneladas (KC-390) 

Objetivo 
Adequar os meios operacionais da Força Aérea Brasileira para assegurar a capacidade de 
defesa aeroespacial. Código: 0464 

Programa Política Nacional de Defesa     Código:    2058           Tipo:  Temático 

Unidade Orçamentária 52911 - Fundo Aeronáutico 

Ação Prioritária (  X ) Sim      (    )Não      Caso positivo: ( X  )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar do 

exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processado
s 

0001 400.000.000 310.575.757 150.575.757 145.149.908 39.107.439 106.042.469 5.425.849 

Execução Física da Ação 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta Unidade de medida 

Meta 

Prevista 
Reprogramada 

(*) 
Realizada 

0001 Aeronave adquirida unidade 2  0 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

0001 
0 0 0 Aeronave 

adquirida 
unidade 0 
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Identificação da Ação 

Código  156K                                                                                    Tipo: Projeto 

Descrição 

Renovação, a atualização tecnológica e a ampliação da frota, a fim de recuperar e/ou manter a 
capacidade operacional da Força Aérea Brasileira e, assim, garantir os níveis indispensáveis de 
prontidão operacional e segurança das atividades de controle e defesa aérea, mediante a 
aquisição de aeronaves e da logística associada. 

Iniciativa Adequação da frota de aeronaves militares 

Objetivo 
Adequar os meios operacionais da Força Aérea Brasileira para assegurar a capacidade de 
defesa aeroespacial. Código: 0464 

Programa Política Nacional de Defesa     Código:    2058           Tipo:  Temático 

Unidade Orçamentária 52111 - Comando da Aeronáutica 

Ação Prioritária (   ) Sim      (  X  )Não      Caso positivo: (   )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar do 

exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processado
s 

0001 183.538.998 195.426.870 46.181.321 12.493.689 12.493.689 0 33.687.632 

Execução Física da Ação 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta Unidade de medida 

Meta 

Prevista 
Reprogramada 

(*) 
Realizada 

00001 Aeronave militar adquirida unidade 16 
 

0 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

0001 0 0 0 
Aeronave 
adquirida 

unidade 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

138 

Identificação da Ação 

Código  20IH                                                                                    Tipo:  Atividade 

Descrição 

Modernização e adequação tecnológica e operacional das aeronaves e seus equipamentos 
embarcados, mediante a recuperação de sua capacidade original e/ou de sua ampliação, com 
vistas a manter a necessária operacionalidade da Força Aérea Brasileira, e promoção da 
execução de projetos e instalação de equipamentos atualizados e tecnologicamente compatíveis 
com as arenas de combate do presente, visando a garantir os níveis ideais de prontidão 
operativa, de segurança das atividades aéreas e do nivelamento tecnológico da frota nacional 
em relação ao cenário internacional. 

Iniciativa Adequação da frota de aeronaves militares 

Objetivo 
Adequar os meios operacionais da Força Aérea Brasileira para assegurar a capacidade de 
defesa aeroespacial. Código: 0464 

Programa Política Nacional de Defesa     Código:    2058           Tipo:  Temático 

Unidade Orçamentária 52111 - Comando da Aeronáutica 

Ação Prioritária (   ) Sim      (  X  )Não      Caso positivo: (   )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar do 

exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processado
s 

0001 255.437.104 255.437.104 174.082.155 146.804.767 132.803.144 14.001.623 27.277.388 

Execução Física da Ação 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta Unidade de medida 

Meta 

Prevista 
Reprogramada 

(*) 
Realizada 

0001 Aeronave modernizada unidade 18  9 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

0001 49.346.517 134.455.944 (-3.279.306) 
Aeronave 

modernizada 
unidade 1 
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Identificação da Ação 

Código  7U72                                                                                    Tipo: Projeto 

Descrição 

Adequação, revitalização e modernização tecnológica e operacional das aeronaves de caça-
bombardeiro-reconhecedor ligeiro AM-X (Projeto A-1M), mediante a recuperação de sua 
capacidade original e/ou de sua ampliação, com vistas a manter a necessária operacionalidade 
da Força Aérea Brasileira. A Ação promove a execução de projetos e instalação de 
equipamentos atualizados e tecnologicamente compatíveis com as arenas de combate do 
presente, visando a garantir os níveis ideais de prontidão operativa, de segurança das atividades 
aéreas e do nivelamento tecnológico da frota nacional em relação ao cenário internacional. 
aérea da frota brasileira em relação ao cenário internacional. 

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

Objetivo 
Adequar os meios operacionais da Força Aérea Brasileira para assegurar a capacidade de 
defesa aeroespacial. Código: 0464 

Programa Política Nacional de Defesa     Código:    2058           Tipo:  Temático 

Unidade Orçamentária 52111 - Comando da Aeronáutica 

Ação Prioritária (   ) Sim      (  X  )Não      Caso positivo: (   )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar do 

exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processado
s 

0001 174.223.471 174.223.471 54.223.471 44.584.780 2.730.898 41.853.882 9.638.691 

Execução Física da Ação 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta Unidade de medida 

Meta 

Prevista 
Reprogramada 

(*) 
Realizada 

0001 Frota de aeronaves modernizada 
percentual de 

execução 
106 

 
1 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

0001 0 0 0 Frota de aeronaves 
percentual de 

execução 
0 
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Identificação da Ação 

Código  14TH                                                                                    Tipo:Projeto 

Descrição 

Aquisição, implantação e adequação de novos sistemas bélicos para suprir a Força Aérea 
Brasileira de meios necessários para armazenar, recuperar, manipular, transitar e exibir, de 
forma segura, as informações sobre forças, plataformas, armamentos, sensores, sistemas e 
dispositivos empregados nas operações militares e meios necessários às ações ligadas à análise 
operacional do seu emprego e dos seus equipamentos e sistemas. 

Iniciativa Implantação de novos sistemas bélicos 

Objetivo 
Adequar os meios operacionais da Força Aérea Brasileira para assegurar a capacidade de 
defesa aeroespacial. Código: 0464 

Programa Política Nacional de Defesa     Código:    2058           Tipo:  Temático 

Unidade Orçamentária 52911 - Fundo Aeronáutico 

Ação Prioritária (   ) Sim      (  X  )Não      Caso positivo: (   )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar do 

exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processado
s 

0001 50.000.000 50.000.000 18.699.324 15.871.716 15.871.716 0 2.827.608 

Execução Física da Ação 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta Unidade de medida 

Meta 

Prevista 
Reprogramada 

(*) 
Realizada 

0001 Sistema adequado unidade 3  3 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

0001 9.937.482 14.519.792 0 Sistema adequado unidade 1 
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Identificação da Ação 

Código  156L                                                                                    Tipo: Projeto 

Descrição 

Desenvolvimento de ações destinadas a suprir a Força Aérea Brasileira dos meios de apoio 
necessários ao exercício da atividade militar, envolvendo a aquisição e/ou modernização de 
materiais, equipamentos, viaturas e contratação de serviços para atendimento às diversas 
atividades e organizações militares. 

Iniciativa Adequação dos meios de apoio ao combate 

Objetivo 
Adequar os meios operacionais da Força Aérea Brasileira para assegurar a capacidade de 
defesa aeroespacial. Código: 0464 

Programa Política Nacional de Defesa     Código:    2058           Tipo:  Temático 

Unidade Orçamentária 52911 - Fundo Aeronáutico 

Ação Prioritária (   ) Sim      (  X  )Não      Caso positivo: (   )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar do 

exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processado
s 

0001 3.922.824 3.922.824 0 0 0 0 0 

Execução Física da Ação 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta Unidade de medida 

Meta 

Prevista 
Reprogramada 

(*) 
Realizada 

0001 Meio militar disponibilizado unidade 39  0 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

0001 0 0 0 
Meio militar 

disponibilizado 
unidade 0 
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Identificação da Ação 

Código  14VX                                                                                    Tipo: Projeto 

Descrição 

Construção das instalações físicas, incluindo as obras civis, aquisição de equipamentos e 
mobiliário necessários ao pleno funcionamento do centro de ensino e instrução em Lagoa 
Santa - MG, visando dotar a Força Aérea Brasileira de unidade de ensino destinada à instrução 
e adaptação de seu efetivo. 

Iniciativa Construção e modernização de instalações militares 

Objetivo 
Adequar a infraestrutura de suporte aos meios operativos da Força Aérea Brasileira.      
Código: 0971 

Programa Política Nacional de Defesa     Código:2058           Tipo:  Temático 

Unidade Orçamentária 52111 - Comando da Aeronáutica 

Ação Prioritária (   ) Sim      (  X  )Não      Caso positivo: (   )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar do 

exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processado
s 

0001 45.000.000 45.000.000 0 0 0 0 0 

Execução Física da Ação 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta Unidade de medida 

Meta 

Prevista 
Reprogramada 

(*) 
Realizada 

0001 Centro implantado percentual de execução física 3 
 

0 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

0001 30.897.703 3.117 0 Centro implantado 
percentual de 

execução 
1 
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Identificação da Ação 

Código  20S9                                                                                    Tipo:  Atividade 

Descrição 
Elaboração e execução de projetos voltados para adequação de instalações da Aeronáutica, 
envolvendo obras de ampliação, recuperação e pequenas construções em organizações 
militares existentes a fim de garantir infraestrutura adequada às atividades da Aeronáutica. 

Iniciativa Construção e modernização de instalações militares 

Objetivo 
Adequar a infraestrutura de suporte aos meios operativos da Força Aérea Brasileira.      
Código: 0971 

Programa Política Nacional de Defesa     Código: 2058           Tipo:  Temático 

Unidade Orçamentária 52111 - Comando da Aeronáutica 

Ação Prioritária (   ) Sim      (  X  )Não      Caso positivo: (   )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar do 

exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

0001 31.796.300 31.796.300 17.506.693 7.994.297 5.585.097 2.409.200 9.512.396 

Execução Física da Ação 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta Unidade de medida 

Meta 

Prevista 
Reprogramada 

(*) 
Realizada 

0001 Instalação militar adequada unidade 32  29 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

0001 26.783.074 27.568.093 (-686.615) 
Instalação militar 

adequada 
unidade 19 
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Identificação da Ação 

Código  20SA                                                                                    Tipo:  Atividade 

Descrição 

Adequação, correção evolutiva e desativação de sistemas de tecnologia da informação (TI) 
relativos às áreas operacional, de logística, administrativa e de controle do espaço aéreo. Inclui 
aquisição de suprimentos, softwares, equipamentos de TI e periféricos; contratação de 
profissionais e/ou empresas para treinamento, aperfeiçoamento de pessoal, desenvolvimento de 
pesquisas, sistemas e projetos na área de telecomunicação e de informática; normalizações e 
fiscalizações necessárias aos projetos em desenvolvimento e implantação; e contratação de 
especialistas do setor, cursos e demais serviços e materiais necessários ao atendimento das 
demandas existentes. A finalidade desses sistemas é proporcionar ao COMAER gerenciamento 
e controle adequado e tempestivo de suas atividades, sejam as operacionais ou administrativas. 

Iniciativa Desenvolvimento e implantação de sistemas institucionais 

Objetivo 
Adequar a infraestrutura de suporte aos meios operativos da Força Aérea Brasileira.      
Código: 0971 

Programa Política Nacional de Defesa     Código: 2058           Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária 52911 - Fundo Aeronáutico 

Ação Prioritária (   ) Sim      (  X  )Não      Caso positivo: (   )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar do 

exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

0001 15.000.000 15.000.000 11.274.485 6.763.610 6.763.610 0 4.510.875 

Execução Física da Ação 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta Unidade de medida 

Meta 

Prevista 
Reprogramada 

(*) 
Realizada 

0001 Sistema adequado unidade 12  6 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

0001 1.822.035 2.797.840 (-1.088.444) Sistema adequado unidade 4 
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Identificação da Ação 

Código  20X4                                                                                    Tipo:  Atividade 

Descrição 

Funcionamento e manutenção do SIPAM, responsável pela produção e veiculação de 
informações técnicas pela proteção da Amazônia Legal, por meio da sinergia das ações de 
governo, da articulação, do planejamento, da integração de informações e da geração de 
conhecimento. Gera produtos e serviços de interesse estratégico das instituições 
governamentais e das comunidades amazônicas. Envolve, também o funcionamento do 
Sistema de Vigilância da Amazônia, projeto elaborado pelos órgãos de defesa do Brasil, com a 
finalidade de monitorar o espaço aéreo da Amazônia. 

Iniciativa Proteção, segurança e desenvolvimento regional da Amazônia Legal 

Objetivo 
Modernizar o SIPAM, por meio do aperfeiçoamento dos instrumentos de integração e geração 
de informações, criando condições propícias ao apoio às políticas públicas na região, inclusive 
com ações subsidiárias para o apoio à defesa da Amazônia.  Código: 0533 

Programa Política Nacional de Defesa     Código: 2058           Tipo:  Temático 

Unidade Orçamentária 52111 - Comando da Aeronáutica 

Ação Prioritária (   ) Sim      (  X  )Não      Caso positivo: (   )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar do 

exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

0001 450.000 450.000 0 0 0 0 0 

Execução Física da Ação 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta Unidade de medida 

Meta 

Prevista 
Reprogramada 

(*) 
Realizada 

0001 Sistema mantido unidade 1  1 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

0001 0 0 0 Sistema mantido unidade 1 
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Identificação da Ação 

Código  20XD                                                                                    Tipo:  Atividade 

Descrição 

Aquisição de equipamentos médico-hospitalares-odontológicos, gêneros alimentícios, dentre 
outros, e prestação de serviços de assistência e de cunho social a população situada em áreas 
isoladas, especialmente na Região Norte, visando possibilitar que as comunidades que se 
encontram em localidade de difícil acesso sejam assistidas com o devido atendimento médico, 
social e humano. 

Iniciativa Proteção, segurança e desenvolvimento regional da Amazônia Legal 

Objetivo 
Contribuir para a inclusão social de segmentos carentes ou isolados da população brasileira e 
apoiar o desenvolvimento da infraestrutura nacional.  Código: 0502 

Programa Política Nacional de Defesa     Código: 2058           Tipo:  Temático 

Unidade Orçamentária 52111 - Comando da Aeronáutica 

Ação Prioritária (   ) Sim      (  X  )Não      Caso positivo: (   )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar do 

exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

0001 2.000.000 2.000.000 320.801 305.094 187.891 117.203 15.707 

Execução Física da Ação 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta Unidade de medida 

Meta 

Prevista 
Reprogramada 

(*) 
Realizada 

0001 Pessoa assistida unidade 1.000  160 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

0001 45.420 31.000 (-14.420) Pessoa assistida Unidade 15 

 
Ação 20X9 - Unidade Orçamentária 52111 
Agente Responsável: Vice-Diretor de Departamento de Ensino da Aeronáutica. 
(Portaria nº939/GC4, de 08 de julho de 2015) 

A Ação Orçamentária 20X9 é voltada para a capacitação profissional da Aeronáutica, sendo 
dividida em Planos Orçamentários, todos voltados para as diversas áreas do ensino, e atingindo vários 
níveis de formação.  

No Exercício de 2015, foram realizadas a formação, a capacitação, o aperfeiçoamento e a 
especialização de 14.654 alunos nas áreas de interesse do Comando da Aeronáutica. Este número é 
resultante da soma aritmética dos alunos capacitados em todas as Organizações da estrutura de ensino 
do COMAER. 

As atividades de ensino são executadas pelas Organizações de Ensino da estrutura do DEPENS, 
em modo presencial e semipresencial, e em Organizações que não fazem parte do Departamento, tais 
como: Instituto de Logística da Aeronáutica, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Instituto de 
Pesquisas e Ensaios em Voo, Centro de Preparação de Oficiais da Reserva da Aeronáutica de São José 
dos Campos, Grupo de Instrução Tática e Especializada e Serviços Regionais de Ensino. O conjunto 
de suas ações visa à consecução do objetivo de capacitar o efetivo do Comando da Aeronáutica.  
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Alguns períodos de formação são distintos, havendo formandos no 1º e/ou no 2º semestre, 
sendo que os principais cursos foram: 

- Curso de Formação de Cabos;  
- Curso de Especialização de Soldados;  

- Curso de Especialização de Oficiais 
- Curso de Formação de Sargentos; 

- Curso de Formação de Oficiais Aviadores, Intendentes e Infantes; 

- Curso de Comando e Estado-Maior; 

- Curso de Política e Estratégia Aeroespaciais; 
- Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento;  

- Estágio de Adaptação de Oficiais 
- Curso de Formação de Médicos, Dentistas e Farmacêuticos;  
- Estágio de Adaptação de Oficiais Temporários;  
- Curso de tática aérea para Oficiais e Graduados;  
- Curso de especialização em logística; 
- Curso básico de manutenção para Oficiais; 
- Curso de padronização de instrutores; 
- Curso de negociação de contratos internacionais e acordos de compensação, e 

- Curso de mestrado profissional em ciências aeroespaciais. 

No Orçamento de 2015, os PO 0006 (Capacitação de RH em Ciência e Tecnologia) e PO 0007 
(Capacitação de Especialistas do Setor Espacial) passaram a ser vinculados à Ação 20X9, sendo que, 
anteriormente, estavam vinculados à Ação 20XB. 

Pode-se salientar que, para a capacitação dos 14.654 alunos capacitados mencionados, foi 
determinante o bom uso dos recursos para a aquisição de material de expediente; de informática, de 
manutenção (aplicados nos alojamentos e salas de aulas), e na contratação de serviços na manutenção 
da infraestrutura, tudo isso visando ao aprimoramento do ensino e a continuidade da qualidade dos 
cursos dentro do COMAER.  

Os valores alocados pelo Estado-Maior da Aeronáutica dentro do Plano de Ação de 2015 
permitiram o alcance das metas, não obstante a aprovação tardia do Orçamento, com a liberação por 
completo dos créditos da Ação 20X9 ocorrendo em meados do ano. 

Com a liberação da totalidade dos recursos descentralizados, os gerentes dos cursos colocaram 
em prática seus planejamentos, permitindo a aquisição dos materiais necessários à continuidade das 
aulas e à formação dos militares e civis, e da contratação dos demais serviços. 

Foi possível o alcance e a superação da meta prevista. A superação da meta física (7.695) 
planejada advém de dois fatores relevantes. O primeiro foi a construção da própria meta, que foi 
calculada no primeiro semestre de 2014, ocasião em que se estimava ser este o contingente mínimo 
para os cursos de formação/adaptação/especialização do Comando da Aeronáutica em 2015. Entretanto 
a definição de um quantitativo maior em relação ao planejado ocorreu no segundo semestre de 2014 e 
confirmou-se no início do ano de 2015, possibilitando a revisão dessa meta. O segundo fator para 
superação da meta foi a otimização dos recursos disponibilizados, o que permitiu, com os valores 
recebidos, que se permitisse atender à formação/adaptação/especialização do quantitativo alcançado. 

Acerca da aplicação dos recursos do Orçamento 2015 da Ação 20X9, como amostra, pode-se 
citar a aplicação dos valores na reciclagem de Instrutores, readequação de instalações tanto na parte 
elétrica como de estrutura, contratação de MBA de Política e Estratégia e Saúde para o Curso de 
Política e Estratégia Aeroespaciais (CPEA) e Centro de Coordenação de Estudos da Marinha em São 
Paulo (CCEM-SP), aquisição de mobiliário ergonômico para alunos, realização de simpósios, tudo 
visando ao aprimoramento da instrução e à formação dos alunos, atingindo-se a meta e objetivos 
previstos.  
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No que se refere aos Restos a Pagar não processados, considerando-se que não existe 
repetência em caso de não aproveitamento dos cursos por parte dos alunos, conclui-se que os Restos a 
Pagar não processados resultam zero.  No entanto, as despesas inerentes à capacitação/formação 
passam de um ano para o outro gerando saldo na conta de Restos a Pagar não processados. 

Em uma visão prospectiva, para o exercício seguinte, estão programados os mesmos cursos 
mencionados anteriormente, eventos estes que demandarão a aplicação de igual monta de recursos em 
serviços e aquisição de materiais para suporte à instrução. Com a liberação dos recursos do Orçamento 
de 2016, os gerentes dos cursos poderão por em prática seus planejamentos. Além disso, buscar-se-á 
uma maior qualificação com a reciclagem de instrutores. 

 
Ação 14T2 - Unidade Orçamentária 52111 
Agente Responsável: Comandante do Núcleo de Brigada de Defesa Antiaérea.  
(Portaria nº 939/GC4, de 08 de julho de 2015) 

A meta a ser alcançada inicialmente com esta Ação Orçamentária é que seja implantado “90% 
da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea de Autodefesa (1ª BAAAD) até 2015”, que previa o seguinte 
planejamento inicial: 1- Implantação do 1° Grupo de Defesa Antiaérea (1° GDAAE) com toda sua 
estrutura operacional, na cidade de Canoas - RS; 2 - Implantação do 2° Grupo de Defesa Antiaérea (2° 
GDAAE) com toda sua estrutura operacional, na cidade de Manaus - AM; 3 - Implantação do 3° 
Grupo de Defesa Antiaérea (3° GDAAE) com toda sua estrutura operacional, na cidade de Anápolis – 
GO; e a Implantação da 1ª Brigada de Defesa Antiaérea (1ª BDAAE), na cidade de Brasília – DF.   

O objetivo e a finalidade dos recursos estabelecidos para execução da Ação Orçamentária 
(14T2) referentes ao ano de 2014 foram mantidos nos Restos a Pagar para 2015. Todo o recurso em 
RP foi utilizado na obra de construção do 3º GDAAE em Anápolis.  

Com 70% da meta realizada até o ano de 2015, as metas estabelecidas para a execução 
orçamentária da Ação 14T2 no ano para a aquisição, implantação e adequação dos Sistemas de 
Artilharia Antiaérea de Autodefesa da Força Aérea Brasileira, com vistas à proteção das infraestruturas 
dos SISDABRA, previam o seguinte planejamento: 1- término da construção e da instalação do 3° 
Grupo de Defesa Antiaérea, na cidade de Anápolis-GO; 2 - aquisição de equipamentos, softwares e 
logística para o 3° GDAAE; e 3 - adequação para instalação e implantação da 1ª Brigada de Defesa 
Antiaérea, referente aos 30% restante da meta supramencionada (2015).  

Os óbices orçamentários enfrentados, corte orçamentário na dotação inicial e o 
contingenciamento da Ação, foram prejudiciais ao planejamento motivando a reprogramação de 78,3% 
da meta estabelecida para o ano de 2015 (1- adequação das Instalações da 1ª BDAAE; 2- aquisição de 
bens permanentes para a 1ª BDAAE; 3- aquisição de Rádios Harris Falcom III para o 3º GDAAE; 4- 
aquisição de Radar SABER M-60 para o 3º GDAAE; e 5- aquisição de sistema de curtíssimo alcance 
para o 3º GDAAE. 

Apesar de demonstrar o avanço percentual na referida análise, a meta foi citada como 1 (um) 
numeral e não 1% (um por cento), devido à unidade de medida utilizada pelo sistema (0 ou 1). 

Informo ainda que, o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) referentes à dotação 
inicial não seria suficiente para o planejamento inicial do corrente ano. 

Com isso, o valor total do avanço para o corrente ano foi de 6,5%, tendo sido cumprido com R$ 
950.463,82 (novecentos e cinqüenta mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos), 
referentes ao orçamento de 2015, além de R$ 1.228.013,00 (um milhão, duzentos e vinte e oito mil e 
treze reais), referentes ao RAP Não Processado de 2014.   

Como medida técnica/administrativa tomada pelo NuBDAAE, ressalta-se que foi remetido ao 
Estado-Maior da Aeronáutica o Ofício nº 63/NuBDAAE/11597, NUP: 67200.010194/2015-61, tendo 
ainda como anexos o Ofício nº 9/NuBDAAE/1701, NUP: 67200.001834/2015-41(remetido ao 
Comando-Geral de Apoio), o Ofício nº 10/NuBDAAE/1901, NUP: 67281.000488/2015-21 (remetido 
ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo), o 1º Despacho nº 4/SECDGCEA/4563 (remetido ao 
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Comando-Geral de Operações Aéreas) e o 2º Despacho nº 11/NuBDAAE/3893 (remetido ao Estado-
Maior da Aeronáutica). Todas essas documentações versaram sobre as solicitações de apoio daqueles 
Comandos na aquisição de materiais de emprego militar não adquiridos pela insuficiência de recursos 
para o ano de 2015, e sobre a continuidade do projeto no PPA 2016-2019, pois com o fim da Ação 
14T2 não será alcançada a meta de “Implantar 90% da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea de 
Autodefesa até 2015”, conforme previsão inicial no PPA 2012-2015. 

A metodologia para serem alcançados os objetivos da meta estabelecida está diretamente 
relacionada ao Projeto Estratégico de Defesa Antiaérea da Força Aérea Brasileira (Implantação e 
Adequação de Artilharia Antiaérea de Autodefesa) de conhecimento desse Estado-Maior. 

 
Ação 20XV - Unidade Orçamentária 52911 
Agente Responsável: Vice-Diretor do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA). 
(Portaria nº 939/GC4, de 08 de julho de 2015) 

O Brasil possui um sistema integrado de defesa aérea e de controle do espaço aéreo, provendo 
tanto o controle do tráfego aéreo, quanto a defesa do espaço aéreo, mediante emprego de uma mesma 
infraestrutura. O SISCEAB foi concebido com base em um modelo pioneiro, inicialmente visando à 
economia de meios, mas, com o passar dos anos, mostrou-se também mais eficaz, eficiente e efetivo 
no desempenho de suas funções, assumindo uma posição de destaque no ranking mundial no que 
concerne à proficiência, segundo a Organização de Aeronáutica Civil Internacional. 

O objetivo do Comando da Aeronáutica para os próximos anos é incrementar o nível de 
excelência do Sistema, de forma a torna-lo, efetivamente, um dos melhores e mais eficientes do 
mundo. Para tanto, buscará investir na modernização dos equipamentos que compõem sua estrutura de 
controle do espaço aéreo e, concomitantemente, no aprimoramento do ativo humano que opera o 
Sistema, por meio de sua capacitação técnica, operacional e administrativa. 

Considerando a primordial importância do controle e monitoramento do espaço aéreo para o 
desenvolvimento do país, faz-se fundamental o contínuo investimento no desenvolvimento dos padrões 
de segurança e da eficácia do controle do fluxo do tráfego aéreo, seja este destinado ao transporte de 
passageiros ou de carga. 

É, pois, necessário, manter e ampliar a capacidade de defesa dessa dimensão estratégica do 
território brasileiro por meio de sistemas e equipamentos de detecção sofisticados, que propiciem a 
garantia de nossa soberania, vedando a ocorrência de crimes transnacionais que faça uso do espaço 
aéreo nacional. 

Reveste-se, ainda, de fundamental importância, dotar o sistema de controle do espaço aéreo de 
ferramentas de apoio à navegação, como aquelas voltadas para o gerenciamento do tráfego, para a 
cartografia e para a meteorologia aeronáutica, além de tecnologias modernas de telecomunicações. 
Deve-se ressaltar, ainda, o caráter humanitário do Serviço de Busca e Salvamento (SAR), também de 
sua responsabilidade, associado a compromissos internacionais. Igualmente, é necessário atender às 
necessidades decorrentes do crescimento do tráfego aéreo da aviação doméstica e internacional, 
acompanhando a evolução tecnológica das aeronaves, dos meios de controle do espaço aéreo e das 
comunicações do Comando da Aeronáutica, bem como atender às normas e às recomendações da 
Organização de Aeronáutica Civil Internacional, que sejam de interesse do Brasil. 

Em 2013, foi concluída a implantação do software do STVD denominado de SAGITARIO, nos 
Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo e Serviço Regional de Proteção ao 
Voo, responsáveis pelas diversas regiões que compõem o SISCEAB. 

Na sequência, este software passou a ser implantado nos Centros de Controle de Aproximação 
(APP, na sigla em inglês), que têm como responsabilidade controlar as aeronaves que chegam e saem 
dos aeródromos, fazendo uso do radar ou de outros sistemas de detecção de aeronaves. 

Até o segundo semestre de 2014, foram totalmente finalizadas as implantações nos APP de 
Brasília (DF), Confins (MG), Curitiba (PR), Macaé (RJ), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Belém 
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(PA), Campo Grande (MS) e Porto Alegre (RS), e outros seis APP deverão ser contemplados até o 
segundo semestre de 2016. 

No período 2014/2015, foram modernizados os Sistemas Integrados de Torres de Tráfego 
Aéreo nas localidades de Brasília (DF), Porto Alegre (RS) e Recife (PE), Porto Velho (RO) e Boa 
Vista (RR), Belém (PA), Ponta Pelada (AM), Rio Branco (AC), São José dos Campos (SP) e Maceió 
(AL). 

Em 2015, também foi dada continuidade à modernização e substituição de sistemas de 
climatização, energia e aterramento das Casas de Força instaladas em unidades responsáveis pelo 
Controle de Tráfego Aéreo. 

Na área de Meteorologia, foram substituídas, nos anos de 2012 e 2013, nove Estações 
Meteorológicas de Superfície que se encontravam em fase inicial de obsolescência e, nos anos de 2014 
e 2015, outras dezesseis EMS foram substituídas. 

No período de 2012 a 2015, foram concluídas as substituições de dezoito sistemas de auxílio à 
navegação por rádio "Very High Frequency Omnidirectional Range" pelo mais moderno "Doppler 
Very High Frequency Omnidirectional Range". 

Ainda em relação ao aperfeiçoamento do Sistema de Navegação Aérea, nesses anos de 
execução do Plano, foram instalados os auxílios “Instrument Landing System", nas localidades de 
Campo Grande (MS) e Florianópolis (SC), Vitória (ES), Campina Grande (PB), Joinville (SC), 
Brasília (DF), Galeão (RJ), Foz do Iguaçu (PR), Cachimbo (PA), São José dos Campos (SP), Maceió 
(AL) e Foz do Iguaçu (PR). – O ILS é um equipamento que orienta os pilotos durantes os 
procedimentos de aproximação para pouso em condições de baixa visibilidade. 

Em 2015, foi concluída a implantação da cobertura "Automatic Dependent Surveilla. 

 

Ação 2913 - Unidade Orçamentária 52911 
Agente Responsável: Chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.  
(Portaria nº 939/GC4, de 08 de julho de 2015) 

No ano de 2015, foram realizados 3 fóruns; 3 simpósios; 6 vistorias; e 110 palestras, 
totalizando as 122 ações de prevenção previstas no Planejamento Setorial do CENIPA, alcançando um 
público total de 8.554 participantes. A metodologia empregada para a mensuração dos produtos foi a 
de atividade realizada. 

Além disso, o CENIPA manteve ao longo do ano de 2015 a estrutura de estudo e análise de 
acidentes aeronáuticos com o propósito de prevenir novas ocorrências, via emissão de recomendações 
de segurança aos órgãos competentes. 

A despeito das medidas de cautela adotadas no planejamento e na execução dos trabalhos, a 
incerteza no tocante à definição da dotação para o exercício gerou atrasos em algumas atividades, e o 
corte orçamentário da ordem de 40% obrigou o CENIPA a utilizar estoques, equipamentos e 
instalações de outras Unidades Prestadora de Contas a fim de que a meta fosse plenamente atingida. 

Em relação aos Restos a Pagar, os valores liquidados correspondem à realização de 5 palestras, 
à reposição dos estoques consumidos no ano de 2014 e à manutenção e ampliação da estrutura física 
de apoio aos serviços de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. 

 
Ação 2048 - Unidade Orçamentária 52111 
Agente Responsável: Diretor de Material Aeronáutico e Bélico. 
(Portaria nº 939/GC4, de 08 de julho de 2015) 

O valor realizado de 230 aeronaves disponibilizadas refere-se à dotação do Comando da 
Aeronáutica, da Ação 2048, que somado ao valor realizado de 27 aeronaves com os recursos do Fundo 
Aeronáutico, completa a meta atingida de 257 aeronaves disponibilizadas corresponde à média dos 
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meses de janeiro a dezembro de 2015 (dados extraídos em 29 de dezembro de 2015 do SILOMS - 
Sistema Integrado de Logística de Material e Serviços - Comando da Aeronáutica).  

A alocação dos recursos da Ação 2048 atende a priorização estabelecida pela 
DIRMAB/COMGAP para cada atividade e projeto, utilizando-se a ferramenta de planejamento  MTA 
- Módulo de Trabalho Anual. A sociedade brasileira está sendo atendida, por meio do fornecimento de 
itens e serviços de manutenção para as aeronaves da FAB, que realizam missões de defesa do espaço 
aéreo, operações de busca e salvamento, de transporte de pessoas, de alimentos e de medicamentos 
para áreas menos favorecidas, como na região amazônica, entre outras missões/operações.  

O recebimento de recursos oriundos dos destaques de créditos, no valor total de R$ 
54.742.983,36, contribuiu para o cumprimento do esforço aéreo, atendendo aos projetos, tais como o 
C-130, C-105, C-95, C-97, C-99, H-60, H-34 entre outros, que apoiaram as missões nos mais variados 
eventos (participação brasileira em missões de paz, preparo das aeronaves que farão o apoio aéreo para 
os Jogos Olímpicos 2016, Exames e Avaliações da Educação Básica, Superior e Pós-Graduação, entre 
outros), bem como o recebimento de recursos da Operação e Manutenção de Equipamentos e 
SISCEAB, no valor de R$ 90.000.000,01, para atendimento aos projetos, que cumprem missões em 
favor desse Sistema, tais como inspeção em vôo (IU-93, IC-95) e busca e salvamento (C-130, C-105, 
H-60, H-1H, entre outros).  

Foi mantida a estratégia de celebrar, com as empresas da iniciativa privada, contratos que 
propiciem a melhoria na disponibilidade de alguns projetos (contratos pagos por hora de voo) em 
consonância à Estratégia Nacional de Defesa, por carência do efetivo de mantenedor e visando 
otimizar os processos de obtenção de serviços e materiais, diminuindo o estoque e as perdas pelo 
exíguo tempo de vida útil de alguns equipamentos/peças.  

Os materiais e os serviços referentes aos Restos a Pagar  2014, no valor de R$ 196.967.087,73, 
estão sendo aplicados nas aeronaves da frota, contribuindo para o suporte ao esforço aéreo e no 
aumento da disponibilidade de aeronaves no exercício de 2015. 

 
Ação 20X8 - Unidade Orçamentária 52111 
Agente Responsável: Reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. 
(Portaria nº 939/GC4, de 08 de julho de 2015) 

As principais ações que foram planejadas para serem implementadas no exercício, foram todas 
alcançadas, sendo elas: Matricular 800 alunos de Pós-Graduação; Formar 121 Mestres, Formar 100 
Mestres Profissionais; e Formar 47 Doutores. 

A captação e consolidação das informações utilizadas para mensurar o resultado da meta é 
realizada juntamente Pró-Reitoria de Pós-Graduação, que mantém mensalmente o número de alunos 
matriculados e o número de alunos formados na Pós-Graduação no mês de julho. Além disso a Ação 
suporta mais 350 alunos que são matriculados em matérias isoladas, sem vínculo com os cursos, sendo 
assim, além dos 700 alunos matriculados, existem mais 350 alunos em média fazendo apenas uma ou 
duas matérias no semestre letivo. 

Vários fatores de dificuldade foram enfrentados e superados, em alguns casos, para que a Meta 
pudesse ser alcançada: 

•Alunos militares não puderem usufruir do acordo CAPES-MD para a ida ao exterior na 
qualidade de militares, devido à Lei de Remuneração no Exterior (LRE) e às restrições financeiras;  

•Perda de pessoal, de conhecimento, especialmente no caso de docentes;  

•Apenas 16% do orçamento total do necessário para a Meta foi alocado pela União;  

•Quadro de pessoal reduzido por aposentadorias, mortes, transferências, sem a contrapartida e 
novos concursos (civil e militar);  

•Salas de aulas, infraestrutura laboratorial e predial, inclusive do alojamento sem atualização 
por falta de orçamento ou dificuldades nas licitações; 
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•Orçamento insuficiente para o Apoio Administrativo/Vida Vegetativa; e  

•Falta de Assessoramento Jurídico na Instituição, principalmente para tratar de assuntos ligados 
à área de ensino. 

O ITA realizou diversos arranjos com diversas instituições de ensino no país e exterior, o que 
proporcionou possibilidades de intercâmbio, inclusive para dupla diplomação, garantindo o ensino de 
excelência para seus alunos. Houve também apoio orçamentário do MEC/CAPES, para dar andamento 
as atividades previstas no calendário administrativo. 

Existe uma flutuação muito grande na meta física prevista e realizada, pois os cursos de pós-
graduação não são regulares, sendo que cada aluno determina, dentro de um período máximo, quanto 
tempo levará para se formar. A escolha de créditos, tempo de redação da tese, a defesa de tese, são 
distintos de aluno para aluno. 

 
Ação 20X9 - Unidade Orçamentária 52111 
Agente Responsável: Vice-Diretor de Departamento de Ensino da Aeronáutica. 
(Portaria nº 939/GC4, de 08 de julho de 2015) 

A Ação Orçamentária 20X9 é voltada para a capacitação profissional da Aeronáutica, sendo 
dividida em Planos Orçamentários, todos voltados para as diversas áreas do ensino, e atingindo vários 
níveis de formação.  

No Exercício de 2015, foram realizadas a formação, a capacitação, o aperfeiçoamento e a 
especialização de 14.654 alunos nas áreas de interesse do Comando da Aeronáutica. Este número é 
resultante da soma aritmética dos alunos capacitados em todas as Organizações da estrutura de ensino 
do COMAER. 

As atividades de ensino são executadas pelas Organizações de Ensino da estrutura do DEPENS, 
em modo presencial e semipresencial, e em Organizações que não fazem parte do Departamento, tais 
como: Instituto de Logística da Aeronáutica, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Instituto de 
Pesquisas e Ensaios em Voo, Centro de Preparação de Oficiais da Reserva da Aeronáutica de São José 
dos Campos, Grupo de Instrução Tática e Especializada e Serviços Regionais de Ensino. O conjunto 
de suas ações visa à consecução do objetivo de capacitar o efetivo do Comando da Aeronáutica.  

Alguns períodos de formação são distintos, havendo formandos no 1º e/ou no 2º semestre, 
sendo que os principais cursos foram: 

- Curso de Formação de Cabos;  
- Curso de Especialização de Soldados;  

- Curso de Especialização de Oficiais 
- Curso de Formação de Sargentos; 

- Curso de Formação de Oficiais Aviadores, Intendentes e Infantes; 

- Curso de Comando e Estado-Maior; 

- Curso de Política e Estratégia Aeroespaciais; 
- Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento;  

- Estágio de Adaptação de Oficiais 
- Curso de Formação de Médicos, Dentistas e Farmacêuticos;  
- Estágio de Adaptação de Oficiais Temporários;  
- Curso de tática aérea para Oficiais e Graduados;  
- Curso de especialização em logística; 
- Curso básico de manutenção para Oficiais; 
- Curso de padronização de instrutores; 
- Curso de negociação de contratos internacionais e acordos de compensação, e 

- Curso de mestrado profissional em ciências aeroespaciais. 
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No Orçamento de 2015, os PO 0006 (Capacitação de RH em Ciência e Tecnologia) e PO 0007 
(Capacitação de Especialistas do Setor Espacial) passaram a ser vinculados à Ação 20X9, sendo que, 
anteriormente, estavam vinculados à Ação 20XB. 

Pode-se salientar que, para a capacitação dos 14.654 alunos capacitados mencionados, foi 
determinante o bom uso dos recursos para a aquisição de material de expediente; de informática, de 
manutenção (aplicados nos alojamentos e salas de aulas), e na contratação de serviços na manutenção 
da infraestrutura, tudo isso visando ao aprimoramento do ensino e a continuidade da qualidade dos 
cursos dentro do COMAER.  

Os valores alocados pelo Estado-Maior da Aeronáutica dentro do Plano de Ação de 2015 
permitiram o alcance das metas, não obstante a aprovação tardia do Orçamento, com a liberação por 
completo dos créditos da Ação 20X9 ocorrendo em meados do ano. 

Com a liberação da totalidade dos recursos descentralizados, os gerentes dos cursos colocaram 
em prática seus planejamentos, permitindo a aquisição dos materiais necessários à continuidade das 
aulas e à formação dos militares e civis, e da contratação dos demais serviços. 

Foi possível o alcance e a superação da meta prevista. A superação da meta física (7.695) 
planejada advém de dois fatores relevantes. O primeiro foi a construção da própria meta, que foi 
calculada no primeiro semestre de 2014, ocasião em que se estimava ser este o contingente mínimo 
para os cursos de formação/adaptação/especialização do Comando da Aeronáutica em 2015. Entretanto 
a definição de um quantitativo maior em relação ao planejado ocorreu no segundo semestre de 2014 e 
confirmou-se no início do ano de 2015, possibilitando a revisão dessa meta. O segundo fator para 
superação da meta foi a otimização dos recursos disponibilizados, o que permitiu, com os valores 
recebidos, que se permitisse atender à formação/adaptação/especialização do quantitativo alcançado. 

Acerca da aplicação dos recursos do Orçamento 2015 da Ação 20X9, como amostra, pode-se 
citar a aplicação dos valores na reciclagem de Instrutores, readequação de instalações tanto na parte 
elétrica como de estrutura, contratação de MBA de Política e Estratégia e Saúde para o Curso de 
Política e Estratégia Aeroespaciais  e Centro de Coordenação de Estudos da Marinha em São Paulo, 
aquisição de mobiliário ergonômico para alunos, realização de simpósios, tudo visando ao 
aprimoramento da instrução e à formação dos alunos, atingindo-se a meta e objetivos previstos.  

No que se refere aos Restos a Pagar não processados, considerando-se que não existe 
repetência em caso de não aproveitamento dos cursos por parte dos alunos, conclui-se que os Restos a 
Pagar não processados resultam zero.  No entanto, as despesas inerentes à capacitação/formação 
passam de um ano para o outro gerando saldo na conta de Restos a Pagar não processados. 

Em uma visão prospectiva, para o exercício seguinte, estão programados os mesmos cursos 
mencionados anteriormente, eventos estes que demandarão a aplicação de igual monta de recursos em 
serviços e aquisição de materiais para suporte à instrução. Com a liberação dos recursos do Orçamento 
de 2016, os gerentes dos cursos poderão por em prática seus planejamentos. Além disso, buscar-se-á 
uma maior qualificação com a reciclagem de instrutores. 

 
Ação 20XA - Unidade Orçamentária 52111 
Agente Responsável: Vice-Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica.  
(Portaria nº 939/GC4, de 08 de julho de 2015) 

Os recursos orçamentários aprovados na LOA 2015 para a Ação 20XA propõe atender à meta 
física de 322 Organizações Militares, tanto em quantidade como em qualidade, proporcionando 
suporte de materiais e serviços às diversas Organizações e militares, buscando a elevação da eficiência 
e eficácia operacional, uniformização da tropa e padronização no seu emprego. Para isso, suporta a 
manutenção de instalações, infraestrutura e segurança dos campos de provas de tiro de aviação; atende 
demanda de materiais contra incêndio; necessidades dos simuladores; aquisição de peças e serviços de 
material bélico; suprimentos do kit de Segurança, Salvamento e Sobrevivência (kit SSS); suporte às 
atividades de transporte logístico de superfície; e demanda de materiais de intendência. 
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Levando em consideração a atual conjuntura nacional, caracterizada por fortes limitações de 
gastos governamentais, houve a necessidade de realizar uma reprogramação física, em virtude do corte 
efetivado na dotação inicial.  Diante dos fatos, analisou como indicador o alcance dos produtos 
intermediários, caracterizando como meta principal a análise da evolução “qualitativa”. 

Dessa forma, com os créditos disponibilizados, foram realizados serviços de manutenção dos 
estandes de tiro; pagamento de parcelas dos contratos celebrados para os simuladores; execução de 
manutenções preventivas, corretivas e programadas das Uninterruptible Power Supply (UPS) e dos 
condicionadores de ar utilizados em apoio aos equipamentos de simulação; aquisições de munições; 
itens para utilização em conjuntos de sobrevivência (sinalizadores, paraquedas iluminativos etc.); 
contratos plurianuais de aquisição de bombas, foguetes, alvos aéreos e itens bélicos destinados ao 
emprego do Controle de Distúrbios Civis; firmou contratos entre a Subdiretoria de Abastecimento e as 
empresas fornecedoras de materiais de intendência; e realizado transporte logístico de superfície pelo 
Centro de Transporte Logístico da Aeronáutica (CTLA). 

Diante das ações executadas, tornou-se possível manter qualitativamente e operacionais os 
estandes de tiro; os simuladores com disponibilidade satisfatória dentro dos parâmetros contratuais 
mínimos; complementar o estoque de material bélico destinado ao Programa de Instrução e 
Manutenção Operacional  (PIMO); atingir o indicador de 807 toneladas por quilômetro útil de carga 
transportada; bem como, atendimento de materiais de intendência solicitados. 

Importante destacar que o processo de aquisição foi dificultado, em parte, pela demora na 
aprovação da LOA, bem como na liberação de crédito/numerário para início das atividades 
relacionadas às contratações; a necessidade de revisar especificações técnicas dos materiais de 
intendência; tempo demandado na conclusão dos processos licitatórios; atrasos na entrega de materiais; 
o corte orçamentário aplicado; e complexidade da legislação vigente para contratação de serviços 
especializados. 

Frente aos óbices enfrentados, algumas das medidas administrativas adotadas foi o aumento do 
efetivo nos setores envolvidos na aquisição dos materiais, mediante realocação de recursos humanos 
dentro das próprias organizações militares; realização de um estudo sobre o fluxo processual na 
Subdiretoria de Abastecimento sobre o ciclo de aquisição com adequação ao nível de estoque dos 
materiais de intendência; aplicação de sanções administrativas às empresas com prazo de execução 
contratual expirado; distribuição de materiais em estoque comprados com recursos do exercício 
anterior; e adiamento de um projeto do simulador. 

Entre os impactos decorrentes do não alcance da meta física, observou-se a utilização de 
materiais desgastados pelo tempo de uso; a falta de nível de segurança do estoque físico; aumento na 
demanda de pedidos; dificuldades no treinamento e na capacidade operacional das equipagens da FAB. 

Com a liquidação dos RP não processado, foi dada a devida prioridade no recebimento e 
distribuição dos itens cuja necessidade apresentava-se mais urgente; honrar compromissos junto ao 
Programa Foreign Military Sales – FMS do Departamento de Defesa Americano, referentes à 
aquisição de material bélico destinado à aplicação no PIMO e na recuperação da reserva de guerra; 
continuidade dos contratos celebrados para atender seis simuladores; adquirido materiais de saúde para 
a composição de kit SSS; e realizada a movimentação de 51 toneladas por quilômetro útil, além do 
previsto para o ano. 

Em relação aos Restos a Pagar Não Processados, 84% foram liquidados no corrente ano, 
atingindo como resultado o atendimento à demanda representada pela meta física não alcançada no 
exercício anterior; finalizadas as manutenções programadas dos simuladores no exercício de 2014; 
atendidas as Organizações Militares que prescindiam da substituição de itens do Kit SSS; e prestado 
apoio de transporte em manobras programadas. 

Finalizando, espera-se para o próximo período a obtenção do crédito suficiente para atender às 
demandas da Força, empenhar 100% do orçamento destinado à Ação 20XA e o recebimento dos itens 
pendentes de entrega em 2015, de acordo com os prazos contratuais estipulados. 
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Ação 212O - Unidade Orçamentária 52111 
Agente Responsável: Chefe do Estado-Maior do Comando-Geral do Pessoal. 
(Portaria nº 939/GC4, de 08 de julho de 2015) 

A Ação Orçamentária em comento, destina-se à concessão do Direito Pecuniário previsto na 
Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, devido ao militar para custear despesas com 
Ajuda de Custo, relativas à locomoção e instalação, exceto as de transporte, nas movimentações com 
mudança de sede, bem como as despesas com indenização de transporte, referentes às movimentações 
por interesse do serviço, nelas compreendidas a passagem e a translação da respectiva bagagem, para 
si, seus dependentes e um empregado doméstico, da localidade onde residir para outra, onde fixará 
residência dentro do território nacional. 

No exercício de 2015 foi possível atender 14.077 Ajudas de Custo aos militares, o que 
corresponde a 91,78% da meta física acumulada proposta (15.337). Quanto à análise orçamentária, 
executou-se 99,09% do orçamento previsto para o exercício, o que corresponde a R$ 170.909.076,69 
dos R$ 172.481.387,00. 

Destaca-se que não houve fator superveniente que estivesse relacionado ao não cumprimento 
dos objetivos estabelecidos na proposta da referida ação. A concessão do direito pecuniário previsto 
possibilitou às Organizações Militares do COMAER o alcance dos objetivos estratégicos e 
operacionais de cada ODGSA, bem como a execução do plano de movimentação de pessoal previsto 
para o exercício em comento. 

Em conformidade com o programado, a maior parte da execução dos recursos orçamentários 
destinados à Ação ocorreu no segundo semestre do exercício, tendo em vista que o Plano de 
Movimentação de Pessoal do COMAER, estabelecido pela Diretoria de Administração de Pessoal, 
teve a publicação efetuada a partir do mês de outubro de 2015. 

Como metodologia de cálculo do direito financeiro devido, considerou-se como parâmetros o 
posto ou graduação do militar (em razão da incidência do soldo para cálculo do direito financeiro), a 
distância entre a Organização Militar de destino e origem, metragem cúbica limite para a categoria em 
que o militar faz parte e o translado de veículos, se houver.  

Com os parâmetros citados, após análise criteriosa da Diretoria de Administração de Pessoal, 
são efetuadas as movimentações de modo a atender as necessidades do COMAER para o cumprimento 
das ações estratégicas e Operacionais. Além disso, foram consideradas as conclusões dos Cursos de 
Formação das escolas Militares e demais Cursos de Carreira com desligamento de sede. 

Os Restos a Pagar não processados e Pagos foram executados pela Comissão Aeronáutica 
Brasileira em Washington e pela Comissão Aeronáutica Brasileira na Europa, nos montantes de, 
respectivamente, R$ 1.544.133,79 e R$ 1.563.818,63. Isso corresponde a 96,63% dos créditos total 
inscrito, que totalizaram R$ 3.216.417,92. Salienta-se que deste montante, R$ 60.719,64 corresponde 
ao saldo de RP Não Processado a Liquidar, e R$ 47.745,86 como RP Não Processado Cancelado. Dos 
resultados obtidos, foi possível pela Comissão Aeronáutica Brasileira em Washington honrar 
compromissos com as empresas Omega World Travel e Dumonde Travel, contatadas para a realização 
de transporte e bagagem de militares e dependentes em missão no exterior, relativas às obrigações do 
contrato vigente com as licitantes. 

Salienta-se, ainda, que não houve a utilização de recursos orçamentários não alinhados aos 
objetivos definidos no Plano de Metas para a Ação Orçamentária 212O - Movimentação de Militares. 

Por fim, cabe considerar que no exercício de 2015 não ocorreram óbices que viessem a 
dificultar o cumprimento das missões de ordem estratégica e operacional no COMAER, uma vez que o 
orçamento destinado possibilitou o cumprimento de todas, no país e no exterior. 
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Ação 2865 - Unidade Orçamentária 52111 
Agente Responsável: Diretor de Intendência. 
(Portaria nº 939/GC4, de 08 de julho de 2015) 

As principais realizações em 2015 visaram atender ao objetivo de adquirir fardamentos de 
distribuição gratuita ao efetivo da Força Aérea, mantendo um estoque para três anos de 10°, 9°, 8°, 7° 
e 6° uniformes, com vistas a suprir as demandas programadas das Unidades Apoiadoras do COMAER 
nos itens mais requisitados. 

Dos recursos previstos para 2015, 48% foram empenhados já no primeiro semestre e 51,7% no 
segundo semestre do exercício, totalizando 99,7% de empenhos efetuados com o crédito 
disponibilizado. Do montante empenhado, 30% já foi executado (material recebido, liquidado, 
distribuído/armazenado). Tal realização resultou no reabastecimento do estoque de calçados, 
uniformes de educação física, camuflados, dentre outros. Os 70% que aguardam liquidação retratam 
materiais em trâmites de recebimento no Depósito Central de Intendência (DCI) ou em processo de 
confecção pelos fornecedores contratados. 

Em relação aos Restos a Pagar Não Processados, 92,3% foram efetivamente liquidados de 
janeiro a dezembro, atingindo como resultado o atendimento à demanda de 3.474 dos 3.726 militares 
representados pela meta física não alcançada no exercício anterior. Após solicitações de antecipação de 
entrega dos materiais pela SDAB, dados os prazos contratuais vigentes no período, foi dada a devida 
prioridade no recebimento e distribuição imediata dos itens cuja necessidade apresentava-se mais 
urgente aos Almoxarifados da Força Aérea. Nos campos "Liquidado Efetivo" e "Pago", os valores 
correspondem à soma dos Restos a Pagar oriundos de empenhos do ano de 2014 e 2013 (reinscrito). 
Contudo, no campo "Liquidado a Pagar" somente constam empenhos do ano de 2014, visto que o 
único empenho reinscrito de 2013 (2013NE800498 - R$ 46.799,56) já foi liquidado e pago em 2015. 

A metodologia de cálculo utilizada foi a contabilização numérica dos militares apoiados pelo 
Sistema de Provisões, extraída do SILOMS e SIGPES, realizando-se uma proporção entre grandezas 
diretamente proporcionais, a fim de apurar o resultado da meta física de acordo com os dados da 
execução orçamentária coletados no SIAFI. Para a demanda de uniformes é considerada a previsão de 
militares a serem incorporados somada ao efetivo atual existente, multiplicada pela quantidade de 
peças por militar prevista na tabela de Distribuição Gratuita de Fardamento (DGF), subtraindo a 
quantidade de fardamento já existente em estoque. 

Dentre os fatores que dificultaram o avanço da meta física, podemos citar: a) necessidade de 
revisar as especificações técnicas dos fardamentos com detalhamento técnico dos desenhos; b) tempo 
demandado na conclusão dos processos licitatórios;  c) atraso nas entregas de uniformes por parte dos 
fornecedores. 

Frente aos óbices enfrentados, as medidas administrativas adotadas foram o aumento do efetivo 
dos setores envolvidos na aquisição de fardamentos, mediante realocação de recursos humanos dentro 
da própria Unidade, a fim de agilizar os processos licitatórios, as revisões das especificações técnicas e 
análises laboratoriais. Foi realizado ainda um estudo sobre o fluxo processual na Subdiretoria de 
Abastecimento, e um grupo de trabalho sobre o ciclo de aquisição com adequação ao nível de estoque, 
havendo redução nos prazos de entrega contratual que se encontravam em elaboração. Os fiscais de 
contrato foram orientados a solicitar antecipação na entrega dos itens já empenhados, bem como a 
aplicação de multas a fornecedores inadimplentes em execuções contratuais. Foi feito contato com as 
Unidades Apoiadoras, sendo solicitada uma reanálise do planejamento efetuado, havendo um corte nas 
necessidades apresentadas pelos Gestores de Almoxarifados. Houve ainda uma revisão, em conjunto 
com algumas Organizações Militares, sobre o quantitativo de os fardamentos gratuitos previstos para 
distribuição (DGF), diminuindo-se o número de peças a serem fornecidas por militar e aumentado o 
tempo de sua renovação. 
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Entre os impactos decorrentes do não alcance da meta física conforme planejamento, pode ser 
observada a falta de estoque físico de alguns itens para o atendimento total aos militares da Força 
Aérea, e a consequente utilização continuada de uniformes já desgastados pelo seu tempo de uso. 

A expectativa para o próximo período é empenhar 100% do orçamento destinado à Ação 2865 
e liquidar pelo menos 60% dos valores empenhados, tendo em vista que outros itens de processos 
licitatórios iniciados em 2015 serão homologados pela Divisão de Aquisições, além de novas licitações 
que serão publicadas, possibilitando a compra de diversos uniformes pelo SISPROV para posterior 
distribuição. Ademais, serão recebidos os itens pendentes de entrega em 2015 pelos fornecedores, de 
acordo com os prazos contratuais estipulados pela Subdiretoria de Abastecimento (SDAB). 

 
Ação 2868 - Unidade Orçamentária 52111 
Agente Responsável: Diretor de Material Aeronáutico e Bélico (DIRMAB). 
(Portaria nº 939/GC4, de 08 de julho de 2015) 

A meta realizada de 106.516 m³ de combustível de aviação corresponde ao consumo dos meses 
de janeiro a dezembro de 2015. Cumpriu-se um esforço aéreo de 129.098 horas, o equivalente a 
98,97% do planejado. A necessidade de recursos para apoiar o esforço aéreo anual planejado 
inicialmente (155.000 horas) era de R$ 485.511.885,60. Entretanto, tendo em vista o 
contingenciamento, houve necessidade de refazer um planejamento para um esforço aéreo de 130.000 
horas. 

Dessa forma, faz-se necessário um orçamento de R$ 381.492.756,78. 

Foi recebido, até 29 de dezembro de 2015, para fins de ressarcimento de missões aéreas 
indenizáveis referentes à atividade de aquisição de combustíveis de aviação, destaques de crédito de 
outra Unidade Orçamentária, no valor total de R$ 4.440.703,89, correspondentes à seguintes ações: 

14VW (PO 002) – 4ª etapa – Apoio Logístico às Forças de Segurança Pública do Estado do Rio 
de Janeiro, no valor total de R$ 419.731,04; 

14VW PO (003) – 5ª etapa - Apoio Logístico às Forças de Segurança Pública do Estado do Rio 
de Janeiro, no valor total de R$ 3.276.436,73; 

20X6  PO (003) – Desenvolvimento sustentável da região calha norte – logística operacional 
para apoio às atividades do Calha Norte, no valor total  de R$ 216.281,00; e 

14VW PO (003) – 5ª etapa - Apoio Logístico às Forças de Segurança Pública do Estado do Rio 
de Janeiro, no valor total de R$ 528.255,12. 

Em função da realização de apoio às aeronaves que executaram missões em favor do DECEA, 
foi recebido também, no primeiro semestre, recurso da Ação 20XV – SISCEAB – no valor de R$ 
17.583.144,00, da Unidade Orçamentária 52911, com a finalidade de ressarcimento relativo à 
atividade de aquisição de combustível de aviação. 

Metodologia de cálculo da meta – A partir do esforço aéreo distribuído, conforme a ICA 55-66 
(PROGAMA ANUAL DE ATIVIDADES AÉREAS), multiplicam-se as horas pelo fator de consumo 
das aeronaves, obtendo-se o consumo total de cada Projeto. 

Tendo em vista as restrições orçamentárias houve a necessidade de refazer a distribuição do 
esforço aéreo para cada Projeto. 

Com relação ao RAP 2014, os recursos foram empregados para o pagamento de aquisição de 
3.826 m³ de combustível de aviação, referentes ao planejamento de 2014. 
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Ação 2048 - Unidade Orçamentária 52911 
Agente Responsável: Diretor de Material Aeronáutico e Bélico. 
(Portaria nº 939/GC4, de 08 de julho de 2015) 

O valor realizado de 27 aeronaves disponibilizadas refere-se à dotação do Fundo Aeronáutico, 
da Ação 2048, que somado ao valor realizado de 230 aeronaves com os recursos do Comando da 
Aeronáutica, completa a meta atingida de 257 aeronaves disponibilizadas corresponde à média dos 
meses de janeiro a dezembro de 2015 (dados extraídos em 29 de dezembro de 2015 do SILOMS - 
Sistema Integrado de Logística de Material e Serviços - Comando da Aeronáutica). A alocação dos 
recursos da Ação 2048 atende a priorização estabelecida pela DIRMAB/COMGAP para cada atividade 
e projeto, utilizando-se a ferramenta de planejamento - Módulo de Trabalho Anual. A sociedade 
brasileira está sendo atendida, por meio do fornecimento de itens e serviços de manutenção para as 
aeronaves da FAB, que realizam missões de defesa do espaço aéreo, operações de busca e salvamento, 
de transporte de pessoas, de alimentos e de medicamentos para áreas menos favorecidas, como na 
região amazônica, entre outras missões/operações. Foi mantida a estratégia de celebrar, com as 
empresas da iniciativa privada, contratos que propiciem a melhoria na disponibilidade de alguns 
projetos (contratos pagos por hora de voo) em consonância à Estratégia Nacional de Defesa, por 
carência do efetivo de mantenedor e visando otimizar os processos de obtenção de serviços e materiais, 
diminuindo o estoque e as perdas pelo exíguo tempo de vida útil de alguns equipamentos/peças. 

 
Ação 20XA - Unidade Orçamentária 52911 
Agente Responsável: Vice-Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica. 
(Portaria nº 939/GC4, de 08 de julho de 2015) 

Os recursos orçamentários aprovados na LOA 2015 para a Ação 20XA propõe atender à meta 
física de Organizações Militares, tanto em quantidade como em qualidade, com materiais e serviços, 
buscando a elevação da eficiência e eficácia operacional, uniformização da tropa e padronização no 
seu emprego. Para isso, suporta a demanda de materiais contra incêndio; de fardamento disponível nos 
postos de fornecimento; e fomento ao desenvolvimento industrial, modernização e aquisição de 
equipamentos de comunicação, eletrônica e telemática militar. 

Considerando a disponibilidade de recursos, a meta física sofreu uma reprogramação para 54 
Organizações apoiadas, considerando a meta física anterior ter sido subestimada. Dessa forma, passou 
a considerar como indicador o alcance dos produtos intermediários, caracterizando como meta 
principal a análise de sua evolução “qualitativa”. 

Nesse contexto, foi possível empenhar os itens de fardamento necessários para 2016, com 
expectativa de atendimento de 20.000 militares, além de promover a capacitação de militares frente ao 
novo Sistema a ser empregado no ciclo de planejamento e controle das atividades operacionais; 
modernização e adequação de equipamentos; realização de serviços de Tecnologia de Informação e 
Comunicação (TIC); ações voltadas à capacitação de militares no Módulo de Acesso Seguro (MAS) e 
no Sistema de Planejamento de Comando e Controle 2 (SPA-C2); pagamento parcial do contrato do 
Projeto Hércules 2; certificação de produto aeroespacial; prestadas assessorias relacionadas às análises 
e prospecção de projetos; processados novos pedidos de Proteção de Criações Intelectuais; mantidas 
criações intelectuais das ICT do Comando da Aeronáutica; registro de marcas e registro de software; 
realização de auditorias metrológicas; realização de comparações interlaboratoriais para a manutenção 
da confiabilidade metrológica aeroespacial em “Padrões Metrológicos”; realização de pesquisas para 
garantia da segurança de voo; adequação da infraestrutura existente destinada ao emprego nas 
operações militares. Foi possível, também, custear os contratos previstos de TIC, sem necessidade de 
suplementação orçamentária. Na área de suporte ao desenvolvimento industrial foram realizados 3.091 
dos 3.500 serviços planejados. 

Considerou-se como fatores que dificultaram o alcance da meta: o atraso na aprovação da 
LOA, que consequentemente dificultou os processos de licitação, empenho, liquidação e pagamento; a 
morosidade dos processos administrativos; dificuldade de adesão em atas de registro de preços; 
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incertezas sobre as restrições orçamentárias; e impossibilidade de realizar visita técnica aos PRVF por 
escassez de recursos para pagamento de diárias, ajuda de custo ou transporte. 

Visando contornar os óbices, procurou-se prosseguir na abertura dos processos licitatórios, para 
que, quando os créditos fossem liberados, todo o planejamento de aquisição estivesse pronto para ser 
efetivado; realocação dos créditos para unidades com capacidade de compra e aquisição de material; 
melhorar os serviços de tecnologia da informação; priorização dos investimentos e custeios para as 
operações aéreas, em detrimento das atividades administrativas. 

Como impactos negativos, observou-se que algumas aquisições necessárias para 2015 passaram 
para 2016; as necessidades operacionais da aeronáutica no que diz respeito ao suprimento de 
equipamentos de comunicação e eletrônica, não foram atendidas em sua plenitude; e aumento das 
necessidades em investimentos em infraestrutura de TIC nas unidades não envolvidas com Jogos 
Olímpicos 2016. 

Com os recursos dos restos a pagar - RAP foi recebido e liquidado itens importantes para o 
estoque de fardamento, com atualização de algumas peças devido à mudança do Regulamento de 
Uniformes - RUMAER. 

Ressalta-se que a expectativa para 2016 gira em torno do recebimento de 100% do crédito 
solicitado para atender os serviços relacionados às atividades de Suporte ao Desenvolvimento 
Industrial; otimizar a logística militar e divulgar as potencialidades das indústrias nacionais para 
usuários no Brasil e no exterior; proteger as criações intelectuais; adequação dos ambientes, serviços e 
sistemas voltados às ações de telemática militar; como recebimento de todo o material e serviço 
empenhado. 

 
Ação 2916 - Unidade Orçamentária 52911 
Agente Responsável: Chefe da Primeira Subchefia (1SC) do Estado-Maior da Aeronáutica. 
(Portaria nº 939/GC4, de 08 de julho de 2015) 

Foi planejado, para o ano 2015, o cumprimento do PLAMTAX, o cumprimento do Plano de 
Missões de Ensino, no Brasil e no Exterior, a aquisição de planadores para a Academia da Força 
Aérea, a aquisição de cartas de navegação, manobras operacionais, reuniões das aviações operacionais, 
treinamento de simulador no país e aquisição de equipamento SSS. 

A metodologia de cálculo baseia-se no número de atividades que serão realizadas no ano e na 
quantidade de pessoal adestrado em cada atividade gerando a meta final anual. 

O fator que dificultou o alcance da meta anual foi o atraso na aprovação do orçamento de 2015. 

Os principais impactos gerados foram os cancelamentos de alguns cursos e manobras 
operacionais, os quais tiveram que ser planejados e transferidos para o ano de 2016, no intuito de 
realizar o treinamento. 

A consequência do não atingimento da meta física no ano de 2015 ocasionou a falta de 
capacitação e manutenção operacional de alguns militares, visando minimizar tal óbice será realizado 
adestramento de militares, no ano 2016, com recursos de Restos a Pagar não Processados. 

No período de janeiro a dezembro de 2015, a FAB proporcionou instrução e treinamento 
técnico-operacional ao efetivo em diversas áreas de atuação. 

Os militares tiveram suas capacitações implementadas com recursos alocados às Organizações 
Militares, por meio do Plano de Missões de Ensino, no Brasil e no Exterior, possibilitando o 
treinamento em Organizações nacionais e estrangeiras, a exemplo de cursos técnicos específicos na 
área de manutenção de aeronaves, de radares e logística de suprimento de aviação. 

Para a manutenção da operacionalidade da FAB, também foram realizadas missões previstas no 
PLAMTAX, visando ao adestramento do efetivo, com vistas à operação de equipamentos e aeronaves 
adquiridas no exterior, realizado por meio do treinamento em simuladores de voo e formação 
especializada, além de intercâmbios com países estrangeiros. 
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Quanto ao alcance dos resultados oriundos de RAP não processado, a meta física alcançada foi 
em função da execução de missões do PLAMENS, no Brasil e no Exterior, missões do PLAMTAX, 
Reuniões de Aviação Operacional e Manobras Operacionais. 

Existe a previsão de serem realizadas Manobras Operacionais, Reuniões de Aviação 
Operacional, Treinamento em Simulador de Voo no País e no Exterior, Capacitação de Equipagens de 
Aeronave de Asas Rotativas, de Caça, de Patrulha, de Transporte e de Busca e Salvamento, no ano de 
2016. 

 
Ação 123B - Unidade Orçamentária 52111 
Agente Responsável: Presidente da Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de 
Combate.  
(Portaria nº 939/GC4, de 08 de julho de 2015) 

O desenvolvimento da Aeronave KC-X faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento – 
PAC 2. A meta física para o exercício financeiro de 2015 foi reprogramada para 12,27%, após 
assinatura de termo aditivo ao contrato de desenvolvimento, em moeda nacional, aproveitando a 
suplementação de crédito equivalente a R$89.424.243,00, transferidos da Ação 14XJ. Neste escopo 
estão incluídas as entregas de ferramentais, a realização de parte dos voos de ensaios com o 1º 
protótipo e parte da produção do 2º protótipo.  

A mensuração dos bens e serviços ofertados à sociedade, oriundo desta ação orçamentária é 
obtida por meio do percentual de execução física da aeronave em desenvolvimento. Tal produto e 
unidade de medida atende perfeitamente a métrica para determinar o alcance da meta, pois o 
desenvolvimento da aeronave está diretamente ligado à liquidação das despesas ao longo do exercício 
corrente que é mensurada da seguinte forma:  

Fórmula utilizada para o Cálculo da Meta Física 
Meta Física (%) = Etp atual / Etp total  

Onde: 

Etp atual = Valor financeiro (R$) equivalente ao somatório das etapas relativas ao exercício 
financeiro atual 

Etp total = Valor financeiro (R$) equivalente ao somatório de todas as etapas previstas para a 
execução de 100% do projeto 

O Projeto KC-X encontra-se na 4ª e última fase, correspondente à fase de Projeto Detalhado e 
de Certificação da aeronave. O mesmo faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2. 
O avanço do processo de desenvolvimento da aeronave, nesta segunda fase do Exercício Financeiro de 
2015 foi de 12,27% de execução física. 

Destacam-se como marcos da execução física ocorrida na expansão da planta industrial de 
Gavião Peixoto – SP, no Exercício de 2015: o início e a sequência de realizações dos ensaios em voo; 
o avanço na linha de produção da segunda Aeronave Protótipo e a expressiva qualidade de voo da 
aeronave, confirmada em mais de 40 horas de ensaio voadas, desde o voo inaugural do primeiro 
protótipo, ocorrido em 3 de fevereiro de 2015. 

O projeto experimentou também a fase de participação em concorrência internacional, 
confirmando a potencialidade de exportação do produto, com todas as suas possibilidades em termos 
de empregos e divisas para o Brasil. 

Por outro lado, a despeito da dotação suplementar de créditos para esta Ação 123B (créditos 
transferidos da Ação 14XJ), ocorreu, durante o presente exercício financeiro de 2015, que os recursos 
planejados para suportar um dos contratos foram fortemente afetados pela elevação do câmbio da 
moeda norte-americana, impedindo a maior parte de sua realização. As negociações dos termos 
aditivos aos contratos foram concluídas. As etapas contratuais foram reprogramadas para os Exercícios 
Financeiros de 2016, 2017 e 2018, com aumento dos prazos de execução e vigência dos contratos. 
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Como principal consequência temos o adiamento do desenvolvimento da aeronave e aumento do custo, 
consequência da diminuição do ritmo de trabalho. 

 
Ação 20XB - Unidade Orçamentária 52111 
Agente Responsável: Vice-Diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. 
(Portaria nº 939/GC4, de 08 de julho de 2015) 

Esta Ação tem promovido a Pesquisa e o Desenvolvimento Tecnológico Aeroespacial no 
DCTA, por meio de: pesquisas em meteorologia aeroespacial, resultando em publicações técnico-
científicas e desenvolvimento de sistemas, subsistemas e componentes na área Aeroespacial e de 
Defesa. 

No período de avaliação cumpriu a Meta Física de manter o Setor Aeroespacial Adequado, 
apesar do recurso descentralizado ter sofrido um corte de 94% do previsto para o ano.  

A metodologia utilizada para apuração do resultado no período consiste na verificação da 
execução, com base nos valores liquidados. Para o próximo período serão envidados esforços para se 
manter e aperfeiçoar a capacidade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico aeroespacial no DCTA e 
espera-se que os recursos orçamentários sejam descentralizados, conforme definidos no PLOA 2016. 

Esta Ação é composta por um projeto (PO0007) e uma atividade (PO0003). Para o Projeto do 
Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada (PSARP MD) havia previsão de recursos no valor de 
cinco milhões de reais, que foi totalmente cortado, ou seja, não recebeu qualquer recurso para o seu 
desenvolvimento. Para a atividade de Pesquisa e Desenvolvimento da Meteorologia Aeroespacial 
foram destinados trezentos e trinta mil reais, como definido no Plano de Ação. 

Dentre as realizações citamos: O Projeto PSARP MD encontra-se em Fase de Definição. 
Portanto, nenhum contrato, convênio ou acordo foi firmado; foram realizados os estudos preliminares 
de viabilidade e encaminhado ao EMAER para apreciação, e encontra-se em fase final a atividade de 
definição dos Requisitos Técnicos, Logísticos e Industriais (RTLI), os quais foram preliminarmente 
apreciados e endossados pelos Estados-Maiores das três Forças; e Os RTLI ainda deverão ser 
submetidos à apreciação e ratificação do Ministério da Defesa, via EMAER. Somente a partir de então, 
a COPAC poderá trabalhar no sentido de tornar público o processo de contratação por meio da emissão 
do Request for Proposal (RFP).  

A atividade de Pesquisa e Desenvolvimento realizou: a implementação do modelo Weather and 
Range Forecasting (WRF)  para simulação do tempo no CLA, com a calibração e validação do modelo 
para uso operacional, bem como, sua aplicação em estudos da dispersão de gases; análises de dados de 
Monitoramento do Campo Elétrico; e análises da variação interanual de precipitação no CLA, por 
meio de pesquisa que mostra o acoplamento da convecção da Amazônia e sua influência (de forma 
indireta) no posicionamento da Zona de Convergência Intertropical, que demonstrou a existência de 
chuvas mais intensas no CLA. 

O principal fator que dificultou a execução da Meta Física é de ordem financeira, uma vez que 
a descentralização de crédito (com corte e contingenciamento) ocorreu ao final do primeiro semestre. 
Como agravante à situação supracitada, a ausência de previsão orçamentária para o custeio do PSARP 
MD no PLOA 2016, impõe uma incerteza quanto à viabilidade do Projeto. Neste sentido, o corte dos 
recursos no exercício de 2015 e a ausência de previsão no PLOA 2016 provocarão um atraso de pelo 
menos dois anos para a assinatura do contrato de despesa, que abrigará o desenvolvimento deste 
projeto. 

A Pesquisa, Capacitação e Desenvolvimento no Setor Aeroespacial contribuem com a 
soberania nacional no setor aeroespacial e os investimentos precisam ser priorizados para que o Brasil 
não tenha uma capacitação tecnológica deficiente para absorver as tecnologias bem como para 
desenvolvê-las, tornando o país dependente de produtos complexos a serem importados, produtos estes 
que sofrem embargos comerciais e cerceamento tecnológico. 
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Ação 212H - Unidade Orçamentária 52111 
Agente Responsável: Reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. 
(Portaria nº 939/GC4, de 08 de julho de 2015) 

O planejamento para a Ação, consequentemente sua meta física não foi atingida, porque não 
houve alocação orçamentária. 

 
Ação 20XB - Unidade Orçamentária 52911 
Agente Responsável: Vice-Diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. 
(Portaria nº 939/GC4, de 08 de julho de 2015) 

Esta Ação tem promovido a Pesquisa e o Desenvolvimento Tecnológico Aeroespacial no 
DCTA, por meio de pesquisa e desenvolvimento de projetos. 

No período de avaliação cumpriu a Meta Física de manter o Setor Aeroespacial Adequado, 
apesar do recurso descentralizado ter sofrido um corte de 72,6% do previsto para o ano 

A metodologia utilizada para apuração do resultado no período consiste na verificação da 
execução, com base nos valores liquidados. Para o próximo período serão envidados esforços para se 
manter e aperfeiçoar a capacidade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico aeroespacial no DCTA e 
espera-se que os recursos orçamentários sejam descentralizados, conforme definidos no PLOA 2016. 

Dentre as realizações citamos: Projeto MAR-1: Celebrou o 3º Termo Aditivo ao contrato de 
despesa 001/DCTA-COPAC/2010, com o objetivo de proporcionar o tempo necessário para as 
tratativas a respeito da continuação do desenvolvimento do míssil MAR-1; O subsistema autodiretor 
não foi testado com alvos que emitam de forma pulsada e que apresentem características de Contra-
Medidas Eletrônicas, sendo este o maior desafio para a conclusão do desenvolvimento do míssil. 
Projeto A-DARTER: O Contrato nº 006/CTA-SDDP/2008 com a Opto Eletrônica foi encerrado e 
foram recebidos os Modelos Funcionais e de Ensaios do IRSA; Houve a assinatura do 5º Termo 
Aditivo ao Contrato nº 001/CTA-SDDP/2006; e Iniciou-se a Execução dos Contratos de 
Desenvolvimento da Industrialização. Projeto MAA-1B: Foi negociado o 5º Termo Aditivo ao 
Contrato nº 025/CTA/S-2004 de extensão de vigência para permitir as tratativas de redefinição de 
prazos e reajustes financeiros em função da necessidade de reprojeto de subsistemas e inclusão de 
etapas de engenharia de sistemas. Projeto PASIL: Foram formados 3 estudantes de mestrado e 1 de 
doutorado; Estão instalados e operacionais os sistemas de lasers para o processo de fotoionização 
seletiva dos isótopos para a realização da espectroscopia e da ablação dos elementos terras-raras, 
neodímio, disprósio, érbio e itérbio; Foram finalizados os experimentos em deslocamento isotópico do 
disprósio; e Concluído e documentado os experimentos de medições do deslocamento isotópico do 
neodímio na região do visível. Projeto PROPHIPER: Como marcos importantes alcançados em 2015 
temos o desenvolvimento “in house” de software para ante-projeto (sem camada limite, gás perfeito), e 
o sucesso da investigação experimental da injeção de combustível Hidrogênio com queima (14-X 
waverider) no túnel T4 do laboratório de hipersônica. Projeto TERRA: Após o término da primeira 
fase da pesquisa, foi emitido relatório executivo do primeiro conceito do núcleo do microrreator 
rápido; e Foi recebida a patente da turbina passiva multi fluido, TPMF. Projeto PITER: Foram 
realizados testes e ajustes de parâmetros no algoritmo de reconhecimento de marcos em imagens 
aéreas; Foi desenvolvido o trabalho “Classificação de Imagens Aéreas Obtidas por VANT com uso de 
Atributos Haar-like e Redes Neurais Artificiais”; e Foram realizados testes com imagens termais 
obtidas com o VANT do 1º/10º para identificação do local sobrevoado. Foram utilizadas técnicas de 
redes neurais artificiais e cálculo do índice de correlação.  O resultado obtido pela metodologia foi 
totalmente satisfatório, pois tendo como referência um ponto real na imagem, o algoritmo conseguiu 
estimar sua posição exata. Projeto FOGTREIN: O projeto encontra-se em sua quinta e última etapa, 
com entrega prevista para o período de 18 a 23/12/2015. Nesta etapa recebe-se o último lote de 
quatorze foguetes de treinamento, sendo sete para o CLA e sete para o CLBI. Projeto Alvo Aéreo Não 
Manobrável: Recebimento dos protótipos para o primeiro ensaio em voo; Conclusão do Projeto 
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Preliminar do Subsistema de Ignição e de Recuperação e confecção dos respectivos Projetos Básicos 
para fabricação.  

Os principais fatores que dificultaram a execução da Meta Física são de ordem financeira, uma 
vez que a descentralização de crédito (com corte e contingenciamento) ocorreu ao final do semestre e 
tecnológica, onde os riscos do trato da complexidade tecnológica aeroespacial estão presentes. Uma 
das formas de vencer as dificuldades apresentadas é a busca de recursos junto às Agências de 
Fomento, a alteração do escopo do projeto e o replanejamento do cronograma.  

A Pesquisa, Capacitação e Desenvolvimento no Setor Aeroespacial, contribuem com a 
soberania nacional no setor aeroespacial e os investimentos precisam ser priorizados para que o Brasil 
não tenha uma capacitação tecnológica deficiente para absorver as tecnologias, bem como para 
desenvolvê-las, tornando o país dependente de produtos complexos a serem importados, produtos estes 
que sofrem embargos comerciais e cerceamento tecnológico. 

 
Ação14T0 - Unidade Orçamentária 52111 
Agente Responsável: Presidente da Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de 
Combate.  
(Portaria nº 939/GC4, de 08 de julho de 2015) 

A ação orçamentária em foco trata da aquisição de aeronaves de caça e sistemas afins (Projeto 
F-X2), com vistas a ampliar a operacionalidade da Força Aérea Brasileira com o consequente aumento 
da capacidade de defesa aeroespacial do País.  

A meta física reprogramada para o exercício de 2015 foi inicialmente de 6,15%, entretanto, 
com a assinatura do 1º Termo Aditivo ao Contrato 003/DCTA-COPAC/2014, em 03 de dezembro de 
2015, a meta atual foi para 6,83% no ano de 2015, referente ao pagamento das etapas contratuais desde 
o início da eficácia contratual, considerando o pagamento integral das etapas. 

Para a correta mensuração dos bens e serviços oriundos desta ação orçamentária, foi necessário 
readequar o produto e a unidade atual, de modo a permitir que o valor financeiro executado 
correspondesse ao físico utilizado como métrica para meta. O produto especificado anteriormente não 
demonstrava de forma efetiva o alcance da meta, pois a referida ação envolve o desenvolvimento e a 
aquisição das aeronaves e tais aquisições em si não estão diretamente ligadas à liquidação das despesas 
ao longo do exercício corrente.  

A aquisição de aeronaves está relacionada a uma etapa contratual específica dentre todas as 
demais etapas previstas. Desta forma, a métrica correta a ser utilizada para mensuração da meta é a 
entrega de etapas contratuais, pois ela está diretamente ligada à liquidação de despesas ao longo do 
exercício corrente que é mensurada da seguinte forma:  

 

Fórmula utilizada para o Cálculo da Meta Física 

Meta Física (%) = Etp atual / Etp total  

Onde: 

Etp atual = Valor financeiro (R$) equivalente ao somatório das etapas relativas ao exercício 
financeiro atual 

Etp total = Valor financeiro (R$) equivalente ao somatório de todas as etapas previstas para a 
execução de 100% do projeto. 

No que tange as realizações, até o momento (31 Dez 15) foi realizado 100% do previsto para 
2015, entretanto aguardando os trâmites processuais para a liquidação e pagamento da etapa já 
apresentada em dez 2015.  

As principais dificuldades foram as atuais restrições orçamentárias do país. Apesar da alocação 
de créditos orçamentários no valor de R$ 1.000.000.000,00, que foi empenhado no Projeto F-X2, 
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houve a limitação para pagamento no valor de R$ 200.000.000,00 no exercício financeiro de 2015, 
gerando a possível necessidade de pagamento da diferença nos anos subsequentes. 

  Em virtude destes limites orçamentários impostos no projeto F-X2, a COPAC negociou e 
firmou o 1º Termo aditivo ao contrato, com o fito de promover os ajustes necessários no cronograma 
físico-financeiro, mantendo-se os prazos previstos inicialmente, após a redistribuição das atividades 
contratadas que refletiu num incremento nos valores financeiros a serem desembolsados ao longo do 
período de execução contratual. 

 
Ação14XJ - Unidade Orçamentária 52111 
Agente Responsável: Presidente da Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de 
Combate. 
(Portaria nº 939/GC4, de 08 de julho de 2015) 

A aquisição das Aeronaves KC-390 faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento – 
PAC 2 e é a continuidade natural do desenvolvimento requerido pelo projeto KC-X.  A meta física 
planejada para o exercício financeiro de 2015 de acordo com a metodologia de cálculo utilizada para 
este projeto foi de 5,26% e não de duas aeronaves como previsto inicialmente na LOA 2015. Este 
percentual de avançamento refere-se a parcela do pagamento de itens que requerem um longo ciclo de 
produção na indústria, sendo necessários para compor as aeronaves a serem entregues nas datas 
acordadas no contrato de despesa.  

Para a correta mensuração dos bens e serviços ofertados à sociedade, oriundo desta ação 
orçamentária é necessário que se faça uma readequação do produto e unidade de medida atual de modo 
a permitir que o valor financeiro executado corresponda ao físico utilizado como métrica para a meta. 
O produto especificado atualmente não demonstra de forma efetiva o alcance da meta, pois a entrega 
da aeronave em si não está diretamente ligada à liquidação das despesas ao longo do exercício 
corrente. A entrega de aeronaves está relacionada a uma etapa contratual específica. Desta forma, a 
métrica correta a ser utilizada para mensuração da meta é a entrega de etapas contratuais, pois ela está 
diretamente ligada à liquidação de despesas ao longo do exercício corrente que é mensurada da 
seguinte forma:  

Fórmula utilizada para o Cálculo da Meta Física 
Meta Física (%) = Etp atual / Etp total  

Onde: 

Etp atual = Valor financeiro (R$) equivalente ao somatório das etapas relativas ao exercício 
financeiro atual 

Etp total = Valor financeiro (R$) equivalente ao somatório de todas as etapas previstas para a 
execução de 100% do projeto 

Não foi possível realizar todas as etapas previstas para o Exercício de 2015, pois houve corte 
nos créditos orçamentários para a Ação 14XJ, assim como limitação de numerário. O resultado obtido 
no Exercício de 2015 foi de 5,07% do previsto, sendo que R$ 106.042.469,03 aguardam o pagamento. 
Com o saldo de empenho de R$ 5.425.848,87 para o exercício de 2016, correspondentes aos 0,19% 
restantes da meta física reprogramada para 2015. 

O fator que mais dificultou a execução da meta física da referida ação foi a não liberação de 
recursos orçamentários. Assim, foram iniciadas gestões junto à contratada para harmonizar as 
obrigações aos limites de recursos da Ação 14XJ. Essa frustração no alcance da meta física estipulada 
para a ação orçamentária causa diversos impactos negativos como: o adiamento das entregas de etapas 
contratuais referentes às aeronaves; a perda do ritmo e do aprendizado alcançado com a produção dos 
protótipos na fase de desenvolvimento. 
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Ação156K - Unidade Orçamentária 52111 
Agente Responsável: Diretor do Centro de Logística da Aeronáutica. 
(Portaria nº 939/GC4, de 08 de julho de 2015) 

Todas as aeronaves BlackHawk (H-60L), VANT e os helicópteros russos MI-35 (AH-2) foram 
recebidas em exercícios anteriores, cumprindo desta forma a meta física da Ação Orçamentária. A 
metodologia utilizada para a execução das metas físicas é a entrega da aeronave. Os valores de restos a 
pagar estão relacionados a etapas financeiras previstas no cronograma, referentes à suportabilidade dos 
sistemas das aeronaves.  

 
Ação 20IH - Unidade Orçamentária 52111 
Agente Responsável: Presidente da Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de 
Combate. 
(Portaria nº 939/GC4, de 08 de julho de 2015) 

A presente ação orçamentária trata da Modernização e Revitalização de Aeronaves e Sistemas 
Embarcados, com vistas a ampliar a operacionalidade da Força Aérea Brasileira. A meta física 
planejada para o exercício financeiro de 2015 de acordo com a LOA 2015 foi de 18 aeronaves e esta 
meta foi reprogramada para 15 aeronaves.  

Para a correta mensuração dos bens e serviços ofertados à sociedade, oriundo desta ação orçamentária 
é necessário que se faça uma readequação do produto e unidade de medida atual de modo a permitir 
que o valor financeiro executado corresponda ao físico utilizado como métrica para a meta. 

O produto desta Ação Orçamentária está atrelado ao somatório de todos os produtos obtidos na 
mensuração das metas físicas de vários Planos Orçamentários que são medidos de forma 
individualizada. O produto especificado atualmente não demonstra de forma efetiva o alcance da meta, 
pois os referidos Planos Orçamentários adotam uma metodologia com base no recebimento de etapas 
contratuais e não de entrega de aeronaves modernizadas. 

No período de janeiro a dezembro de 2015, no que diz respeito à modernização de aeronaves, foram 
recebidas oito aeronaves de transporte de carga/tropa modelo C-95 Bandeirante e duas aeronaves de 
patrulha marítima modelo P-95, sendo que uma das aeronaves foi modernizada com recursos de restos 
a pagar de 2014. 

Os impactos decorrentes dos contingenciamentos e cortes afetaram diretamente a capacidade de 
defesa do espaço aéreo brasileiro com consequente aumento de carga dos outros meios aéreos. Não é 
possível dimensionar os impactos causados no parque industrial brasileiro (empresas contratadas e 
suas subcontratadas). Foram adotados arranjos de gestão dentro de cada Plano Orçamentário 
respectivamente para contornar as diversas dificuldades impostas ao programado andamento de cada 
projeto. Os principais impactos foram na modernização de aeronaves como o F-5, P-3, E-99 e o 
sistema LINK-BR 2. 

A frustração da meta física estipulada para o período considerado depende de vários fatores 
intrínsecos a cada Plano Orçamentário. Ressalta-se que o montante despendido para modernizar e ou 
revitalizar uma aeronave depende de vários fatores tais como: tipo de aeronave, tempo de operação da 
aeronave, complexidade do serviço a ser executado, disponibilidade de componentes, boletins técnicos 
entre outros. 

 
Ação 7U72 - Unidade Orçamentária 52111 
Agente Responsável: Agente Responsável: Presidente da Comissão Coordenadora do Programa 
Aeronave de Combate. 
(Portaria nº 939/GC4, de 08 de julho de 2015)  

A presente ação orçamentária trata da modernização e adequação tecnológica e operacional do 
caça-bombardeiro-reconhecedor ligeiro AM-X, mediante a recuperação de sua capacidade original e 
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de sua ampliação, com vistas a manter a necessária operacionalidade da Força Aérea Brasileira. A 
disponibilidade dos recursos orçamentários na LOA 2015, foi possível realizar um planejamento de 
15,80% de execução física, que correspondem ao reprogramado para as metas físicas, estando prevista 
a realização de entrega de componentes de aeronave, componentes de radar e atividades de 
desenvolvimento na modernização. 

Para a mensuração dos bens e serviços ofertados à sociedade, oriundo desta Ação, é necessário 
que se faça uma adequação do produto e unidade de medida atual, de modo a permitir que o valor 
financeiro executado corresponda ao físico utilizado como métrica para a meta. 

O produto especificado atualmente não demonstra de forma efetiva o alcance da meta, pois o 
referido desenvolvimento envolve a modernização de várias aeronaves e tais modernizações em si não 
estão diretamente ligadas à liquidação das despesas ao longo do exercício corrente. A modernização de 
aeronaves está relacionada a uma etapa contratual específica dentre todas as demais etapas previstas. 
Desta forma, a métrica correta a ser utilizada para mensuração da meta é a entrega de etapas 
contratuais, pois ela está diretamente ligada à liquidação de despesas que é mensurada da seguinte 
forma: 

Fórmula utilizada para o Cálculo da Meta Física 
Meta Física (%) = Etp atual / Etp total 

Onde: 

Etp atual – Valor financeiro (R$) equivalente ao somatório das etapas relativas ao exercício 
financeiro atual; e 

Etp total = Valor financeiro (R$) equivalente ao somatório de etapas de todas as etapas 
previstas para a execução de 100% do projeto. 

O Projeto A-1M, que envolve o desenvolvimento e a produção de 43 aeronaves AM-X 
modernizadas, encontra-se na Fase de Produção, Subfase Execução e na Fase de Utilização, Subfase de 
Operação, de acordo com a Diretriz do Comando da Aeronáutica que versa sobre o ciclo de vida de 
sistemas e materiais da aeronáutica. Houve avanço do processo de desenvolvimento da aeronave, ao 
final da Segunda Fase do Exercício Financeiro de 2015, podendo-se destacar os ensaios do POD 
SKYSHIELD (“jamer”), radar SCP-01 e do Sistema de Guerra Eletrônica da aeronave. 

Em virtude de contingenciamento financeiro, as atividades do Projeto A-1M no Exercício de 
2015 restringiram-se a atividade de gerenciamento dos contratos já colocados – realizando, portanto o 
percentual de 1,14% da meta prevista para o ano de 2015. Tal situação adversa decorre desde o 
segundo semestre de 2014, uma vez que os recursos disponibilizados ficaram muito abaixo dos 
compromissos contratuais outrora firmados.  

Para minimizar essa situação, ações foram feitas junto ao Estado-Maior da Aeronáutica, que 
determinou estudos para analisar não só as implicações contratuais provenientes da citada situação 
orçamentária, como a possibilidade de suportabilidade da frota de aeronaves A-1 até o final do seu 
ciclo de vida.  

Após análise dos resultados do citado estudo, o EMAER autorizou o DCTA a iniciar as 
tratativas com as empresas contratadas de maneira a reduzir o número de aeronaves a serem 
modernizadas. Para tanto, levou-se em consideração não só os aspectos financeiros, como também 
outros fatores como as realidades operacionais, logísticas de emprego e suporte da referida aeronave na 
Força Aérea Brasileira. 

As atividades do segundo semestre de 2015 se restringiram ao gerenciamento dos contratos já 
colocados. Para honrar os compromissos contratuais assumidos, o Alto Comando da Aeronáutica vem 
realizando diversas reuniões com os partícipes envolvidos neste Projeto para gerir e dar 
prosseguimento às negociações de termos aditivos aos contratos em andamento. 

Como fato relevante, cabe registrar que a meta física estabelecida para o projeto de 
modernização está muito aquém daquilo que foi planejado em 2003. Os escassos recursos 
disponibilizados para o Projeto ao longo desses anos propiciou o início das tratativas da citada redução 
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de escopo, bem como o alongamento do cronograma de entrega das últimas aeronaves modernizadas 
para 2018, atrasando o atendimento das necessidades operacionais do Comando da Aeronáutica. 
 
Ação 14TH - Unidade Orçamentária 52911 
Agente Responsável: Diretor de Material Aeronáutico e Bélico. 
(Portaria nº 939/GC4, de 08 de julho de 2015)  

Para o Exercício de 2015 foi prevista, inicialmente, a adequação de 8 sistemas bélicos, sendo 
esses: 1) Míssil A-Darter (integração) – pagamento inicial do contrato; 2) Míssil A-Darter (aquisição) 
– pagamento inicial do contrato; 3) Míssil MAR-1 (aquisição) – pagamento inicial do contrato; 4) 
Equipamento de Guiagem Laser para bombas de fins gerais (aquisição); 5) Armamento Terrestre 
(aquisição) – pistolas 9 mm e fuzis 5,56 mm; 6) Armamento da aeronave P-3AM (aquisição) – 
recebimento do 1° lote de mísseis HARPOON e pilones e porta-bombas; 7) Suporte logístico dos Pod 
Reccelite e Litening; e 8) Conjunto de Guiagem GPS para bombas de fins gerais (aquisição) – 
pagamento inicial do contrato. Contudo, por restrições orçamentárias foi necessário que a DIRMAB 
readequasse a proposta inicial. Assim, foram priorizados os projetos com contrato em vigor, conforme 
segue abaixo:  

a)Armamento do P-3AM – Aquisição de míssil Harpoon e Aquisição de pilones e porta-
bombas, este projeto teve início em novembro de 2014, com a assinatura do “Case” BR-P-ASP, junto 
ao programa FMS do Governo Americano, no valor de USD 52,543,207.00. O contrato contempla o 
fornecimento de 16 mísseis reais e 4 de treinamento, além do fornecimento da logística associada e 
assistência técnica. O prazo para encerramento é 15 de dezembro de 2020 e as etapas de entrega estão 
previstas para ocorrerem entre 2016 a 2020. Em 2015 foi efetuado o pagamento de etapa do 
cronograma físico-financeiro, de modo a manter a programação contratual. 

b)Bomba Guiada a Laser – Aquisição de kits de guiagem a laser, este projeto teve início em 
2013 com a assinatura do contrato 01/PAMB/2013, no valor total de USD 8,060,000.00, para 
fornecimento de 120 kits de guiagem. O projeto foi dividido em 5 etapas, com encerramento previsto 
para 1º de novembro de 2015. Entretanto, atrasos no processo de transporte do material, bem como 
restrições financeiras ensejaram a elaboração de termo aditivo para postergar seu encerramento para 1º 
de novembro de 2016. No ano de 2015 foi recebido o material da 3ª etapa, constante de 20 kits de 
guiagem e o recebimento da 4ª etapa, constante de 50 kits de guiagem.  

c)Suporte Logístico para os Pod Reccelite e Litening, este projeto teve início em 22 de 
novembro de 2014, com a assinatura dos contratos de suporte logístico nº 049/GALPAMB/2014, no 
valor de USD 4,995,997.00 e de fornecimento de peças nº 050/GAL-PAMB/2014, no valor de USD 
4,993,754.00. O cronograma físico-financeiro do projeto prevê a execução de 4 etapas de fornecimento 
de serviço e material. No ano, foi entregue e concluída a 1º etapa do cronograma físico-financeiro, com 
a manutenção de 1 Pod Reccelite e Litening. Com relação aos projetos não atendidos, observa-se que 
àqueles referentes à aquisição e integração do míssil A-Darter (Infrared) e aquisição do míssil MAR-1 
(antiradiação) são projetos que dependem de finalização da fase de desenvolvimento (com aporte de 
recurso de outra Ação), que ainda não foi concluída, assim, não houve impactos decorrentes da não 
realização desses projetos, no exercício de 2015. O projeto armamento terrestre prevê a aquisição de 
fuzis automáticos leves e pistolas semi-automáticas calibre 9mm. O projeto teve início em 2013 com a 
aquisição parcial de pistolas 9mm, porém devido às restrições orçamentárias não teve prosseguimento 
nos anos seguintes. Como impacto, tem-se a redução da cadência de substituição do armamento 
atualmente empregado pela tropa nas atividades de preparo e emprego da FAB. O último projeto não 
contemplado refere-se ao Conjunto de Guiagem GPS para bombas de fins gerais, cuja fase de 
desenvolvimento não foi concluída pela indústria nacional, sendo a previsão inicial de fornecimento de 
50 unidades. Como a fase de aquisição depende da conclusão do desenvolvimento (com aporte de 
recurso de outra Ação), não se registra impactos decorrentes da sua não realização. Com os recursos 
orçamentários estimados para 2016, bem como os RP Não Processados de 2015 têm-se a expectativa 
de que sejam adequados os seguintes sistemas: 1 – Finalização do contrato de aquisição de “Kit” de 
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guiagem laser para guiamento de bombas; 2 - Pagamento de etapa do contrato de suporte logístico do 
Pod Reccelite/Litining e 3 – Pagamento parcial de etapa do contrato de aquisição do míssil Harpoon 
(poderá haver necessidade de renegociação junto ao Programa FMS). 

 
Ação 156L - Unidade Orçamentária 52911 
Agente Responsável: Subdiretor de Patrimônio da Diretoria de Engenharia da Aeronáutica.  
(Portaria nº 939/GC4, de 08 de julho de 2015)  

Por intermédio do EE nº 106/5EM, de 26/06/2014, o COMGAP informou à DIRENG a 
previsão dos recursos que iriam compor o PLOA para 2015, considerando os cortes orçamentários já 
realizados pela Secretaria de Organização Institucional  nos valores da PPO. Nesta oportunidade houve 
um corte de R$ 26.863.648,83, ou seja, o valor para o PLOA 2015 foi fixado em R$ 8.000.000,00 e, 
consequentemente, a meta física reduzida para 84 veículos. 

Em setembro de 2014, conforme consta no Fax nº 66/5SC1/12361, de 15/09/2014, do EMAER, 
foi estabelecido um limite orçamentário no PLOA, para a Ação 156L (PO 0001), no valor de R$ 
3.922.824,00 que resultou em uma redução da meta física para 42 veículos e, em uma diferença no 
montante de R$ 30.940.824,83 em relação ao proposto pela DIRENG, representando um afastamento 
da meta física prevista em 88%, aproximadamente, que possibilitaria apenas a renovação de 1,8% do 
total da frota de veículos com tempo máximo de vida expirado. 

O valor supracitado (R$ 3.922.824,00) foi aprovado de acordo com o Volume IV, da Lei nº 
13.115, de 20 de abril de 2015, contudo, a meta física foi estabelecida em 39 unidades (veículos), 
inferior àquela sugerida pela DIRENG (42 unidades). 

Por fim, por intermédio do EE nº 105/5EM, de 15/06/2015, do COMGAP e da msg SIAFI nº 
003/5SC1/15JUN2015, a DIRENG tomou conhecimento do Plano de Ação aprovado para o exercício 
de 2015 (PCA 11-44/2015), no qual a dotação inicial aprovada na LOA, para Ação 156L PO 0001, no 
valor de R$ 3.922.824,00 foi cortada, não restando nenhum crédito para aquisição de veículos em 
2015. 

Cabe ressaltar, ainda, a emissão da Portaria nº 172, de 27/05/2015, do MPOG, (item III, Art. 3º) 
a qual suspendeu a realização de novas contratações relacionadas à aquisição de veículos. Mesmo que 
houvesse recursos para aquisição de veículos neste exercício, com a emissão da citada Portaria, isso 
não seria mais possível. 

O quadro descrito acima representará a necessidade da prorrogação da permanência de 
veículos, com tempo de vida expirado, na frota do COMAER. Tal fato certamente acarretará o 
aumento dos custos de manutenção e do consumo de combustíveis. 

Em relação à Metodologia de cálculo utilizada na apuração dos produtos (veículos) realizados 
no Exercício, destaca-se que é feita por intermédio do acompanhamento da entrega, junto as OM de 
destino e do controle de liquidação/pagamento no SIAFI.   

Apesar de não haver registro no SIOP da existência de Restos a Pagar nesta Ação (156L), deve 
ser ressaltado que houve, conforme relatório obtido no SIAFI e o presente histórico apresentado nesta 
análise. 

Em relação aos Restos a Pagar Não processados (Exercícios Anteriores), cabe destacar, que foi 
registrada, na última inserção de informações no SIOP (período de jan a dez de 2014), a meta física 
reprogramada de 116 unidades de veículos e a meta física realizada de 93. Na medição da meta física 
realizada foram considerados todos os veículos entregues às Organizações Militares de destino (93), 
quando o mais adequado seria considerar aqueles efetivamente liquidados (76). 

Em vista do acima exposto, a meta física realizada de janeiro a dezembro de 2014 foi de 76 
unidades de veículos, restando 40 unidades para o exercício de 2015. 

No período de jan a dez de 2015, 35 unidades de veículos foram liquidadas e pagas (meta 
realizada), 01 veículo foi entregue à OM de destino e a nota fiscal se encontra no Centro Logístico da 
Aeronáutica (CELOG) para fins de liquidação e pagamento, contudo, a Contratada atrasou a entrega 
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deste veículo e aquele Centro Logístico instaurou um Processo Administrativo para Apuração de 
Irregularidade (PAAI), visando à aplicação de multa. Tal processo está em análise no COMGAP. Em 
vista disso, um ônibus rodoviário, no valor de R$ 449.900,00, ainda não foi pago.  

Finalmente, 04 veículos não serão entregues, tendo em vista que foram empenhados no final de 
2015 pelo GAP-RJ, porém não tiveram o processo de aquisição finalizado. Por intermédio do Fax nº 
601/SLIC/7136, de 31/07/2015, o GAP-RJ, informou que os 04 veículos supracitados (pick up cabine 
simples modelo Amarok), foram empenhados para VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE 
VEICULOS, a pedido da BAGL/BINFAE GL, no dia 30/12/2014, porém a empresa não formalizou o 
aceite quanto à adesão que propiciaria a contratação. O empenho nº 2014NE805966, referente a estes 
veículos corresponde ao valor de R$ 376.000,00.    

Execução Orçamentária e Financeira    

Inscrito Líquido: R$ 4.909.437,24  

Meta não alcançada no exercício anterior: 40 

Meta realizada: 35 

Liquidado a pagar: R$ 0,00  

Pago: R$ 4.083.537,24  

Liquidado efetivo: R$ 4.083.537,24  
 

Ação 14VX - Unidade Orçamentária 52111 
Agente Responsável: Presidente da Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço 
Aéreo. 
(Portaria nº 939/GC4, de 08 de julho de 2015) 

Atualmente, o projeto está paralisado, devido à rescisão unilateral do contrato com a empresa 
Schahin Engenharia S/A.  

O empreendimento encontra-se com um índice geral de conclusão de 80%, cuja metodologia 
para cálculo do valor apurado foi feita com base na comparação dos serviços previstos na planilha de 
serviços integrantes do Contrato nº 017/CIAAR/2009 e aqueles efetivamente realizados.  

O principal impacto decorrente da paralisação do projeto é a degradação e o desgaste que os 
serviços sofrerão em razão da ação do tempo durante o período em que a obra estiver interrompida.  

Os arranjos de gestão adotados, ou seja, as medidas administrativas tomadas para poder 
contornar tal situação foram todas no sentido de iniciar, o mais rapidamente possível, o processo para 
contratação da empresa que concluirá a obra.  

Nesse sentido, o planejamento para a execução da Ação foi feito no sentido de iniciar os 
procedimentos administrativos necessários à contratação da empresa que concluirá a obra.  

O processo para efetivar tal contratação já foi aberto e encontra-se na fase de elaboração de 
planilha de preços e custos unitários. O prazo previsto para término da licitação é 31/08/2016. O prazo 
previsto para conclusão da obra é de 16 meses, contado da data de assinatura do respectivo 
instrumento contratual.  

Por fim, há a previsão de utilização do saldo inscrito em Restos a Pagar, na ordem de R$ 
30.000.000,00 (trinta milhões de reais), para custear parte da contratação da empresa que concluirá a 
obra. 
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Ação 20S9 - Unidade Orçamentária 52111 
Agente Responsável: Chefe da Quarta Subchefia do Estado-Maior da Aeronáutica. 
(Portaria nº 939/GC4, de 08 de julho de 2015) 

Conforme planejado para o ano de 2015, foi aprovado na LOA o valor de R$ 31.796.300,00. 
Após os reajustes realizados pela administração ao longo do corrente ano, o valor do limite de 
empenho foi atualizado para R$ 17.540.858,73. 

Tendo em vista o corte orçamentário ocorrido na Dotação Anual a meta foi reprogramada. Por 
intermédio de uma "Matriz de Prioridades" houve um replanejamento e priorização das obras de menor 
valor, maior impacto e importância para o COMAER. 

De acordo com o planejamento da execução orçamentária (2015) nos diversos Setores 
Departamentais do Comando da Aeronáutica (PO 0001 - PO 0006) temos o seguinte cenário:  

No PO 0001, não houve a alocação de recursos orçamentários. 

No PO 0002, não houve a alocação de recursos orçamentários. 

No PO 0003, houve a utilização de recursos orçamentários remanejados após repriorização 
realizada pela administração, o que possibilitou em grande parte o cumprimento da maioria das Metas 
as quais serão detalhadas na Análise do Localizador do PO 0003. 

Em São Paulo- SP, dentro do PO 0004, temos a obra de Reorganização Emergencial das 
Oficinas do Prédio E-008 do Parque de Material Aeronáutico que atualmente está com 80 % 
cronograma físico realizado; 

Em Brasília-DF, dentro do PO 0005, temos a obra de Recuperação, Modificação e Ampliação 
do Setor de Emergência do Hospital da Força Aérea de Brasília que atualmente está com 50,2 % 
cronograma físico realizado; 

Em São Paulo-SP, dentro PO 0005, temos a obra de Ampliação do Setor de Emergência do 
NUHFASP - Fase 2 que atingiu 100% cronograma físico; 

No PO 0005 não houve a utilização de recursos orçamentários remanejados, os quais foram 
remanejados após repriorização realizada pela administração; 

No PO 0006, foi possível, na cidade de Santa Maria-RS, a execução da obra de Construção do 
Parque de Oficina de Sensores, que atualmente está com 38,59 % cronograma físico realizado; 

Também no PO 0006, em São Paulo, foi repassado recurso orçamentário para quitação final do 
reajuste ocorrido na obra da Fase 3 do Quartel General-QG do Quarto Comando Aéreo Regional . 

Para o acompanhamento das metas, relatórios trimestrais são encaminhados, sendo possível 
acompanhar a execução físico e financeira, o que auxilia no mensuramento final da instalação militar 
adequada, o qual é computado após a entrega final da obra. Como metodologia de cálculo considerou-
se que a cada Instalação Militar Adequada atendida, através da realização de obras/serviço, foi 
considerada como unidade para computo da meta a ser atingida.  

O principal fator, o qual dificultou o alcance das metas foi a restrição orçamentária ocorrida em 
2015. Em consequência, as obras que não puderam ser atendidas em 2015 foram postergadas para 
2016. 

 Ao final de 2015, a maioria das obras referentes a meta atingida foram concluídas, apenas 
restando obras que continuaram em 2016, devido ao seu faseamento ocasionado por restrições 
orçamentárias. 

Espera-se que em 2016, as obras não realizadas em 2015, possam iniciar-se caso sejam 
aportados recursos orçamentários na ação em questão. 
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Ação 20SA - Unidade Orçamentária 52911 
Agente Responsável: Diretor de Tecnologia da Informação da Aeronáutica do Comando Geral 
de Apoio. 
(Portaria nº 939/GC4, de 08 de julho de 2015) 

O recurso orçamentário aprovado na LOA 2015 se destina ao desenvolvimento e manutenção 
evolutiva e adaptativa de sistemas de tecnologia da informação para áreas operacional, logística, 
administrativa e de controle do espaço aéreo por intermédio de aquisição de suprimentos, softwares, 
equipamentos de Tecnologia de Informação e periféricos e, ainda, contratação de profissionais e/ou 
empresas para o aperfeiçoamento de pessoal e o desenvolvimento de sistemas e projetos na área de 
telecomunicação e de informática. 

O planejamento realizado para 2015 teve como base ações voltadas para a continuidade da 
adequação e correção evolutiva de Projetos Setoriais além daqueles previstos no PEMAER, voltados 
para Tecnologia da Informação nas áreas supramencionadas.  

Na aprovação da LOA foi previsto para a Ação o valor de R$ 15.000.000,00 e a meta física de 
12 (doze) Projetos, estabelecida tendo por base o atendimento dos Sistemas priorizados no PEMAER 
associada à análise técnica segundo o seu nível de desenvolvimento.  Porém, devido ao corte de 23,8% 
resultando como crédito para Ação o valor de R$ 11.430.000,00, ocasionou a reprogramação da meta 
física de 7 (sete) Projetos para serem atendidos no exercício.   

A medida adotada para atingir a meta física inicial estabelecida para o exercício, bem como a 
reprogramada foi a priorização dos Projetos a serem atendidos, tendo como base o seu nível de 
desenvolvimento e o remanejamento, entre os Projetos, de crédito orçamentário alocado a cada um 
deles. 

Dentre os fatores que dificultaram o alcance da meta física no exercício, destacam-se: o tempo 
demandado na conclusão dos processos licitatórios devido, não só a complexidade dos itens, como 
também da legislação que regulamenta a matéria, atraso na aprovação da Lei Orçamentária e 
consequentemente do Plano de Ação do COMAER e o corte ocorrido no recurso orçamentário previsto 
para a Ação na LOA. 

A principal consequência do não atingimento da Meta no período sob avaliação foi a 
descontinuidade de processos de manutenção corretiva, evolutiva e adaptativas de um Sistema de 
Tecnologia da Informação (Sistema Integrado de Gestão Administrativa Médico Hospitalar - 
SIGAMEH) e a incapacidade de atender a atividade de Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal de 
STI. 

No que se refere a RAP não processado, até a data de apuração, verifica-se que dos empenhos 
inseridos nesta situação em 2013 foram cancelados R$ 1.088.444,20, liquidados e pagos R$ 
870.747,01 que atenderam três Sistemas incluídos na meta física (SIGAMEH, Sistema de 
Planejamento da Aeronáutica - SISPLAER e Sistema Tático de Enlace de Dados - SISTED), restando 
ainda saldo de R$ 146.459,26 (SISPLAER) para 2016.  

Quanto ao RAP não processado de 2014, foi liquidado e pago R$ 1.598.539,98 no Brasil e R$ 
328.552,76 no exterior (US$ 84,140.74), referente a quatro Sistemas (Rede Mercúrio, Sistema de 
Informações Gerenciais de Pessoal – SIGPES, Sistema Integrado de Logística de Material e Serviços - 
SILOMS e Sistema de Implantação de Governança de TI), restando de saldo R$ 0,02 no Brasil. 

Com relação a RAP não processados do exercício de 2015, deverá ser inscrito o valor total de 
R$ 4.510.875,10 que se refere a compromissos assumidos para atendimento de 6 Sistemas. 

A expectativa para o exercício de 2016 é realizar o pagamento dos empenhos envolvendo contratos 
que permaneceram em RAP não processados, permitindo assim atingir as metas físicas estabelecidas 
para 2013, 2014 e 2015. 
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Ação 20X4 - Unidade Orçamentária 52111 
Agente Responsável: Vice-Diretor do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA). 
(Portaria nº 939/GC4, de 08 de julho de 2015) 

Os recursos destinados à Ação 20X4 – Sistema de Proteção da Amazônia são priorizados para 
as atividades relacionadas com a manutenção da operacionalidade do Sistema, dentre as quais se 
destacam os serviços técnicos especializados para a manutenção dos equipamentos eletrônicos e outros 
responsáveis pelas transmissões de dados e imagens. Esta atividade será desenvolvida pelo 
Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), diretamente ou através de suas organizações 
subordinadas. 

Com vistas à execução das metas sob sua responsabilidade, o CINDACTA IV, sediado em 
Manaus, é responsável por: 

1)Provimento de meios de suporte técnico, administrativo e gerencial necessários à execução 
dos empreendimentos sob a responsabilidade do CINDACTA IV; 

2) Proporcionar apoio técnico, administrativo e gerencial ao CINDACTA IV na gestão dos 
empreendimentos sob sua responsabilidade; 

3)Aquisição de equipamentos de proteção individual, material de expediente, material elétrico e 
material eletrônico e mobiliário e contratação de manutenção e conservação de bens móveis e imóveis, 
manutenção de serviços de transporte, conservação e limpeza, manutenção de serviços administrativos 
em geral e contratação de serviços públicos; 

4)Proporcionar os meios necessários ao desenvolvimento dos trabalhos do CINDACTA IV; 

5)Prover a aquisição de sobressalentes, reparáveis e equipamentos necessários à manutenção 
dos Sistemas e Equipamentos já instalados, através da aquisição de material eletrônico, ferramentas, 
material para manutenção de máquinas e equipamentos energéticos, de telefonia e de climatização, 
material de informática e processamento de dados, máquinas e equipamentos energéticos, de 
climatização, de informática e de comunicações e da contratação de serviços de manutenção de 
máquinas e equipamentos de informática e energéticos; e 

6)Conservar o acervo técnico instalado, fornecer novos equipamentos e manter a 
operacionalidade dos equipamentos e sistemas, possibilitando o cumprimento do Plano Básico de 
Manutenção. 

As atividades previstas para 2015 referentes à Ação 20X4 constam do Plano Setorial do 
DECEA (PLANSET) e do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento. 

O monitoramento desta Ação é realizado por meio do acompanhamento financeiro, através do 
SIAFI, quanto a aplicação dos recursos orçamentários pelo CINDACTA IV, com a organização de 
reuniões mensais sobre execução orçamentária, de visitas e inspeções técnico-operacionais realizadas 
nas diversas localidades jurisdicionadas à Organização.  

O resultado é o minucioso acompanhamento da execução física e financeira do Programa de 
Trabalho Anual do CINDACTA IV, disponibilizando informações para os responsáveis pelas 
atividades e projetos. O CINDACTA IV supervisiona, fiscaliza e coordena suas atividades, de modo a 
garantir o atendimento dos propósitos do Sistema. Os resultados são avaliados e aferidos com a 
finalidade de ser providenciado o aperfeiçoamento dos serviços. 

O Departamento de Controle do Espaço Aéreo foi contemplado, na LOA de 2015, com o valor 
de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). Entretanto todo o valor foi bloqueado / 
cancelado, não tendo essa Ação no exercício de 2015 nenhuma execução orçamentária. 

As atividades e projetos previstos no PLANSET 2015 para serem suportados com recursos da 
Ação 20X4 foram comprometidos em virtude de todo o valor previsto ter sido bloqueado/cancelado.  

Para o próximo exercício financeiro, espera-se a disponibilização da totalidade dos recursos 
planejados, que serão usados nas atividades da Rotina Administrativa do CINDACTA IV em favor do 
SIPAM. 
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Ação 20XD - Unidade Orçamentária 52111 
Agente Responsável: Chefe da Quarta Subchefia do Estado-Maior da Aeronáutica.  
(Portaria nº 939/GC4, de 08 de julho de 2015) 

A meta física prevista para o exercício de 2015 era permitir à prestação de serviços de 
assistência e cunho social, a 1.000 (um mil) pessoas situadas em áreas carentes ou isoladas com os 
devidos atendimentos médico, social e humano, com o apoio de militares especializados da BABV, II 
COMAR e VII COMAR. A meta física de pessoas assistidas poderá ser observada, tanto pelo alcance 
de seus produtos intermediários (serviços prestados), caracterizado como “qualitativa”, como pela 
mensuração em termos quantitativos (pessoas assistidas). Ocorreu em 2015 descentralização de R$ 
109.999,11 (cento e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e onze centavos) para a BABV, R$ 
62.802,43 (sessenta e dois mil, oitocentos e dois reais e quarenta e três centavos) para o II COMAR e 
R$ 147.999,90 (cento e quarenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos) 
para o VII COMAR, totalizando um montante de R$ 320.801,44 (trezentos e vinte mil, oitocentos e 
um reais e quarenta e quatro centavos) para emprego no apoio às referidas populações. Foram 
custeados com esses recursos, materiais de consumo para as equipes médicas da FAB atenderem às 
comunidades carentes nas áreas de dermatologia, gastroenterologia, otorrinolaringologia, ginecologia, 
pediatria, odontologia e clínica médica, bem como exames de ultrassom e aferição de pressão arterial. 
Foi prestado o auxílio às comunidades em áreas isoladas com alimentos, distribuição de 
medicamentos, material de limpeza, material elétrico para realização de serviços de conservação nas 
comunidades e pequenos serviços de infraestrutura. Os recursos da Ação 20XD também custearam a 
aquisição de material escolar para o desenvolvimento de atividades recreativas das crianças residentes 
em áreas de difícil acesso. O apoio às missões de transporte aéreo (equipes de médicos, pacientes e 
materiais) foi realizado com as aeronaves C-98 e H-60. Levando em consideração a atual conjuntura 
nacional, caracterizada por fortes limitações de gastos governamentais, não foi possível evitar que os 
recursos da Ação 20XD fossem cortados, não havendo possibilidade de contornar o óbice, levando à 
necessidade de reprogramar a meta física inicial. Consequentemente, o apoio da FAB foi impactado 
(160 pessoas assistidas no universo da meta prevista), impedindo que mais comunidades carentes da 
Região Norte fossem assistidas pelos militares da FAB, refletindo diretamente na progressão da meta 
física, ou seja, pessoas que vivem em áreas isoladas deixaram de ser atendidas diretamente com o 
devido atendimento médico, social e humano, prestados pela FAB. Contudo, apesar das restrições 
orçamentárias, buscou-se alcançar a meta prevista através da gestão focada no aproveitamento das 
missões planejadas, bem como os bons préstimos realizados pelas equipes empregadas. Dando 
continuidade para as realizações planejadas para o exercício de 2014, o valor de RAP não processado 
(R$ 30.999,72) foi executado no corrente ano, possibilitando a aquisição de materiais de consumo 
utilizados nas supracitadas missões da FAB, em prol de mais 15 (quinze) pessoas situadas em 
comunidades carentes. O atendimento da FAB para essas pessoas tem um papel relevante, pois o 
acesso a algumas comunidades só é possível por meio de aeronaves pequenas em virtude da ausência 
de estradas, rios navegáveis e a localização isolada. Dessa forma, tem como expectativa para o 
próximo ano, atender 100% da meta planejada, considerando a relevância da missão para aquelas 
populações. 

 

2.2.3 Fatores Intervenientes no Desempenho Orçamentário 

No processo orçamentário de 2015, houve uma redução orçamentária de R$ 585,4 milhões, 
resultante do Decreto nº 8.456, de 22/05/2015 e posteriormente decorrente da publicação do Decreto nº 
8.496, de 30/07/2015, mais R$ 108,6 milhões foram reduzidos do orçamento do COMAER, 
acarretando a necessidade de adoção de providências para manter as atividades administrativas e 
operacionais da FAB.  

Anteriormente a publicação das reduções orçamentárias impostas ao COMAER, foi publicado 
no BCA nº 066, de 09/04/2015, o Aviso Interno nº 4/GC3, versando sobre a Diretriz do Comandante 
da Aeronáutica. Nesse documento, o Comandante deixa claro que as prioridades dadas pelo atual 



  

174 

governo a programas voltados à melhoria das condições sociais do nosso povo levaram a um controle 
rigoroso na distribuição dos recursos orçamentários, impondo ao administrador público o dever de 
otimizar tais recursos, visando a obter melhores resultados. 

Em consonância com a aludida Diretriz, publicou-se no BCA nº 095, de 22/05/2015, a 
aprovação do PCA 11-110, que versa sobre o plano de trabalho plurianual da Aeronáutica para o 
período de 2015 a 2019. Nele, o Comandante elenca como prioridade “observar o controle contínuo 
dos gastos, com a rigorosa aplicação dos recursos da Administração, dentro de critérios e eficiente 
forma de gestão”, corroborando a preocupação do COMAER em aplicar as boas práticas da gestão 
pública. 

Como consequência do processo orçamentário, em 12 de junho de 2015 o Comandante aprovou 
o PCA 11-44 - Plano de Ação do Comando da Aeronáutica que, por já contemplar em seu bojo a 
primeira redução orçamentária de R$ 585,4 milhões, resultante do Decreto nº 8.456, de 22/05/2015, 
determinou que as Unidades Gestoras deveriam restringir suas despesas aos recursos alocados em seus 
respectivos Planos de Ação, vedando a abertura ou ampliação de atividades e/ou projetos sem 
cobertura orçamentária prevista. Esse primeiro corte prejudicou várias premissas adotadas no sentido 
de propiciar à Força Aérea a capacidade operacional compatível com sua missão constitucional, dentre 
elas a de manter o apoio administrativo das Organizações Militares e a conservação de todo o 
patrimônio sob jurisdição do COMAER. 

A publicação do Decreto nº 8.496, de 30/07/2015, que publica o segundo corte orçamentário, 
acarretou a necessidade de adoção de providências para mantes as atividades administrativas e 
operacionais, dentre elas o reforço de medidas de redução de despesas de serviços continuados; a 
realização, somente, da manutenção corretiva de equipamentos e instalações prediais; a racionalização 
dos gastos com a contratação de serviços públicos e a manutenção de estoques mínimos de materiais 
de consumo geral. 

O EMAER, por consequência da situação orçamentária de 2015, enviou o ofício 1/5SC/15276, 
de 05 outubro 2015, para que somente fossem enviados ao EMAER pedidos de complementação 
orçamentária que se enquadrem como "URGÊNCIA ou EMERGÊNCIA", conforme previsão contida 
na Portaria nº 264/GC6, de 04 de junho de 2012, ou casos de extrema relevância.  

Como é possível depreender do arcabouço de orientações e determinações supracitadas, o 
Comandante da Aeronáutica e o EMAER buscaram zelar pela governança da Instituição, de forma a 
alcançar, se não a solução completa, a mitigação dos problemas orçamentários acarretados pelas 
reduções orçamentárias. 
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2.2.4 Informações sobre a Execução das Despesas 

Quadro A2.2.4 – Despesas por Modalidade de Contratação Valores em R$ 1,00 

Modalidade de Contratação 

Despesa Liquidada Despesa paga 

2015 2014 2015 2014 

1.Modalidade de Licitação 
(a+b+c+d+e+f+g) 

1.414.257.529,58 1.845.865.928,48 1.250.026.027,43 1.779.573.345,56 

a) Convite 114.119.690,79 100.442.048,22 114.119.690,79 100.249.087,17 

b) Tomada de Preços 3.725.920,23 9.621.100,42 3.677.835,54 9.378.433,01 

c) Concorrência 217.115.137,49 331.871.399,03 173.193.468,16 318.272.473,06 

d) Pregão  1.072.403.341,14 1.403.931.380,81 955.588.811,08 1.351.673.352,32 

e) Concurso 0,00 0,00 0,00 0,00 

f) Consulta 0,00 0,00 0,00 0,00 

g) Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas 

6.893.439,93 0,00 3.446.221,86 0,00 

2. Contratações Diretas (h+i) 2.423.554.655,99 2.501.818.274,65 1.825.534.741,85 2.495.812.296,69 

h) Dispensa 897.276.369,11 1.012.657.550,38 841.901.186,46 1.010.246.570,08 

i) Inexigibilidade 1.526.278.286,88 1.489.160.724,27 983.633.555,39 1.485.565.726,61 

3. Regime de Execução Especial 7.983.438,99 8.420.608,62 7.983.438,99 8.420.608,62 

j) Suprimento de Fundos 7.983.438,99 8.420.608,62 7.983.438,99 8.420.608,62 

4. Pagamento de Pessoal (k+l) 897.276.369,11 1.012.657.550,38 841.901.186,46 1.010.246.570,08 

k) Pagamento em Folha 14.239.633.571,72 12.900.091.893,71 14.239.065.916,41 12.900.091.893,71 

l) Diárias 67.743.462,73 98.073.231,61 67.328.619,64 97.515.648,56 

5. Outros 1.400.054.048,81 1.168.188.095,76 1.397.507.124,53 1.167.423.626,28 

6. Total (1+2+3+4+5) 19.553.226.707,82 18.522.458.032,83 18.787.445.868,85 18.448.837.419,42 

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial e SIAFI Gerencial. 
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Quadro B2.2.4  – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa  

GRUPOS DE DESPESA Despesas Empenhadas - R$ Despesas Liquidadas - R$ 
Despesas Inscritas em RP Não 

Processados - R$ 
Despesas Pagas - R$ 

1. PESSOAL E ENCARGOS 
SOCIAIS 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

01 
APOSENT.RPPS, 
RESER.REMUNER. E 
REFOR.MILITAR 

5.455.085.139,33 4.967.703.192,56 5.455.085.139,33 4.967.703.192,56 0,00 0,00 5.455.085.139,33 4.967.703.192,56 

12 
VENCIMENTOS E 
VANTAGENS FIXAS - PES. 
MILITAR 

4.417.734.087,66 3.925.171.806,20 4.417.734.087,66 3.925.171.806,20 0,00 0,00 4.417.169.137,19 3.925.171.806,20 

03 
PENSOES DO RPPS E DO 
MILITAR 

3.548.025.928,76 3.197.818.271,91 3.548.025.928,76 3.197.818.271,91 0,00 0,00 3.548.025.928,76 3.197.818.271,91 

DEMAIS ELEMENTOS DO 
GRUPO 

818.799.830,40 809.398.623,04 818.788.415,98 809.398.623,04 11.414,42 0,00 818.785.711,14 809.398.623,04 

2. JUROS E ENCARGOS DA 
DIVIDA                 

21 
JUROS SOBRE A DIVIDA 
POR CONTRATO - LC 
141/12 

170.728.791,98 153.461.923,95 170.728.791,98 153.461.923,95 0,00 0,00 170.728.791,98 153.461.923,95 

22 
OUTROS ENCARGOS 
SOBRE A DIVIDA POR 
CONTRATO 

17.602.564,73 15.120.880,24 17.602.564,73 15.120.880,24 0,00 0,00 17.602.564,73 15.120.880,24 

3. OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES                 

39 
OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS PJ - 
OP.INT.ORC. 

1.540.647.799,49 1.756.310.864,25 1.118.740.337,26 1.224.948.442,44 421.907.462,22 531.362.421,81 1.017.329.651,23 1.201.385.021,93 

30 MATERIAL DE CONSUMO 980.451.490,83 1.254.103.684,66 757.455.681,55 931.121.329,28 222.995.809,29 322.982.355,38 671.772.068,63 891.345.997,25 

93 
INDENIZACOES E 
RESTITUICOES 

195.642.185,65 189.843.147,35 190.916.925,16 186.912.189,13 4.725.260,49 2.930.958,22 190.202.180,41 186.743.678,59 

41 CONTRIBUICOES 86.276.049,74 49.302.802,89 83.034.561,42 46.672.891,21 3.241.488,32 2.629.911,68 83.034.561,42 46.672.891,21 

DEMAIS ELEMENTOS DO 
GRUPO 

385.471.084,43 394.433.941,97 363.737.347,09 370.557.741,52 21.733.737,35 23.876.200,45 363.003.538,80 369.929.734,94 
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DESPESAS DE CAPITAL 

GRUPOS DE DESPESA 
Despesas Empenhadas - R$ Despesas Liquidadas - R$ 

Despesas Inscritas em RP Não 
Processados - R$ Despesas Pagas - R$ 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

4. INVESTIMENTOS                 

52 
EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL 
PERMANENTE 

2.123.459.418,52 1.232.268.220,31 700.063.730,99 540.965.646,70 1.423.395.687,52 691.302.573,61 481.234.470,04 539.138.979,32 

39 
OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS PJ - 
OP.INT.ORC. 

781.559.592,01 1.367.606.875,33 611.275.880,37 1.114.626.016,50 170.283.711,64 252.980.858,83 404.103.283,05 1.111.866.505,15 

30 
MATERIAL DE 
CONSUMO 

765.474.190,53 344.172.587,72 584.458.278,49 304.509.444,83 181.015.912,04 39.663.142,89 445.562.972,76 303.861.498,95 

DEMAIS ELEMENTOS DO 
GRUPO 

270.170.171,42 436.863.550,97 105.776.437,04 216.941.462,77 164.393.734,38 219.922.088,20 94.020.279,37 212.703.330,71 

5. INVERSOES 
FINANCEIRAS 

                

62 
AQUISICAO DE BENS 
PARA REVENDA 

5.288.407,61 3.507.183,20 1.709.462,25 1.954.127,42 3.578.945,36 1.553.055,78 1.692.452,25 1.941.040,34 

6. 
AMORTIZACAO/REFINAN-

CIAMENTO DA DIVIDA 
                

77 
PRINCIPAL CORRIGIDO 
DA DIVIDA 
CONTRATUAL RESG 

608.093.137,76 514.574.043,13 608.093.137,76 514.574.043,13 0,00 0,00 608.093.137,76 514.574.043,13 

 TOTAL 22.170.509.870,85 20.611.661.599,68 19.553.226.707,82 18.522.458.032,83 2.617.283.163,03 2.089.203.566,85 18.787.445.868,85 18.448.837.419,42 

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial e SIAFI Gerencial. 
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2.3 Desempenho Operacional  

Os principais aspectos do Desempenho Operacional do COMAER já foram comentados logo na 
introdução desse Relatório, onde foi detalhado com números o principal óbice, ou seja, a restrição 
orçamentária do Exercício Financeiro de 2015, além de destacadas diversas ações operacionais 
relevantes. Esse tema também foi aprofundado no item anterior – 2.2 Desempenho Orçamentário, 
inclusive com as devidas análises críticas. Entretanto, destacaremos outros aspectos operacionais 
julgados relevantes.  

 

 
Prontos para o Combate 
Esquadrões equipados com helicópteros AH-2 Sabre e H-36 Caracal demonstram na Amazônia 

sua operacionalidade com missões inéditas no Brasil 
A noite não é mais um obstáculo para os salvamentos sobre o mar. O Esquadrão Falcão 

realizou um treinamento inédito no País: o resgate sobre a água com a utilização de óculos de visão 
noturna (NVG). A missão ocorreu em fevereiro de 2015, na Baía do Guajará, em Belém (PA), e 
marcou mais uma demonstração da capacidade operacional dos helicópteros H-36 Caracal. 

Na mesma semana, no outro extremo da Amazônia brasileira, foi a vez do Esquadrão Poti fazer 
um voo histórico. Oito helicópteros de ataque AH-2 Sabre voaram juntos, após decolarem da Base 
Aérea de Porto Velho. A missão serviu para treinar as tripulações em exercícios com a participação de 
várias aeronaves.  

O voo marcou uma demonstração de poder de fogo da FAB. Cada AH-2 Sabre conta com um 
canhão de 23mm capaz de disparar até três mil tiros em um minuto. Para se ter uma ideia, cada tiro de 
23mm causa o mesmo “estrago” de quase 100 tiros de uma arma calibre 7,62mm, como os fuzis 
utilizados por tropas no solo. O canhão do AH-2 também está em uma torreta móvel, o que permite ao 
helicóptero atirar em seus alvos de frente ou de lado, enquanto se afasta. O Sabre pode levar também 
até 60 foguetes de 80mm e oito mísseis ar-terra. 

O Esquadrão Poti tem 12 aeronaves deste tipo, os primeiros helicópteros de combate em 
operação nas Forças Armadas brasileiras. Desde 2009, a unidade treina missões como ataque, escolta, 
supressão de defesa aérea inimiga, varredura, apoio aéreo aproximado e defesa aérea. 

“Esta nova realidade da unidade está sendo encarada com muito entusiasmo e expectativa não 
só pelos integrantes do Esquadrão Poti, mas também por toda a Força Aérea Brasileira”, explica o 
Comandante do Esquadrão. “Quanto mais nós treinamos e quanto mais próximos do real tentamos 
chegar, mais qualificados ficamos para cumprir a missão determinada pela Força Aérea e pelo 
comando superior”, afirma o Comandante. 

Hoje sediado em Porto Velho, o Esquadrão Poti, até 2009, estava no Recife. A mudança para a 
Amazônia não impede a operação dos helicópteros AH-2 Sabre em outras partes do território 
brasileiro. Eles atuaram, por exemplo, no esquema de defesa aérea durante os jogos da Copa do 
Mundo. 
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O resgate noturno sobre a água, realizado por um dos quatro H-36 Caracal já recebidos pelo 
Esquadrão Falcão, também é uma demonstração da capacidade de entrar em combate. Para o 
Comandante do Esquadrão Falcão, além do ganho operacional para missões em tempos de paz, a 
unidade aérea também se torna mais preparada para períodos de conflito. “O resgate noturno sobre a 
água com NVG consiste em um enorme ganho para a missão de CSAR (Combat Search and Rescue) 
da Força Aérea Brasileira, uma das principais missões do Esquadrão. Com o uso da nova doutrina, a 
FAB aumenta a sua capacidade de resgatar tripulações militares e civis em áreas hostis, a qualquer 
hora do dia ou da noite”, afirma. 

Um resgate desse tipo não é fácil. A falta de referências visuais em missões noturnas e a natural 
complexidade dos salvamentos sobre a água representaram as maiores dificuldades. Apesar da 
experiência do Esquadrão em resgate na água em período diurno, diversos fatores precisaram ser 
adaptados para a realização desse exercício. Uma das principais modificações se refere à altura do 
helicóptero sobre a água para o içamento das vítimas, que teve de ser aumentada, devido ao uso do 
NVG. 

“Caso a aeronave fique abaixo de determinada altura, o rotor do helicóptero pode gerar um 
spray de água que embaça os óculos dos pilotos e tripulantes, comprometendo a execução da 
atividade”, explica o Sargento membro da tripulação. Outra adaptação adotada pelo Esquadrão foi a 
colocação de hastes fluorescentes, os chamados cyalume, em locais estratégicos da aeronave, para 
facilitar a orientação das equipes.  

O domínio da nova técnica de salvamento foi possível graças ao recebimento do helicóptero H-
36 Caracal, em dezembro de 2010. Em 2015, após completar 3,5 mil horas de voo no novo helicóptero, 
o Esquadrão Falcão atingiu a capacidade operacional necessária para realizar missões de resgate 
noturno sobre a água, operando NVG. 

O Caracal possui autonomia para realizar atividades como esta a uma distância de até 250 km 
da costa. A importância desse tipo de aeronave nessa missão não se dá apenas pela autonomia, mas 
pela presença de um dispositivo joystick que permite maior precisão no posicionamento do helicóptero 
sobre o local em que se encontra a vítima. 

Os próximos passos são prosseguir com a formação de mais tripulações aptas para executar 
esse tipo de salvamento e continuar com os ensaios para o içamento na água com uso de maca. No 
treinamento foi realizado um içamento “duplo molhado”, tanto o homem de resgate quanto a pessoa 
resgatada são içados juntos, mas sem a utilização de maca. 

 
 

 
 
 
 
 
 

A aeronave que realizou missão inédita de resgate noturno é uma das 50 encomendadas pelo 
Brasil, sendo 16 para a Marinha, 16 para o Exército e 18 para a Força Aérea. Quinze já foram 

entregues desde dezembro de 2010. 
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COSPAS-SARSAT  -  Sinal de Ajuda 
O ponto amarelado em meio à escuridão é uma foto real, feita pela tripulação de uma aeronave 

P-3AM da Força Aérea Brasileira. O ponto amarelado isolado nas águas do Oceano Atlântico mostra 
um pouco da situação vivenciada por um explorador holandês. Ele estava sozinho, à deriva, em sua 
embarcação de apenas seis metros de comprimento a 810 quilômetros de Fortaleza, no meio do oceano 
Atlântico. Naquele dia, o veículo anfíbio foi atacado por tubarões e, com danos no leme, ficou sem 
controle. 

Já se aproximava da hora do pôr do sol quando um avião P-3AM da Força Aérea Brasileira fez 
o contato visual com a embarcação, às 17h45 do dia 30 de janeiro de 2015. O avião de busca se 
manteve na área até as 23h20, quando o navio pesqueiro Ouled Si Mohand chegou à área. Em seguida, 
o Navio Patrulha Macau, da Marinha do Brasil, fez o resgate do tripulante. 

“Fui resgatado em menos de 24 horas depois que o sinal de emergência de minha embarcação 
foi emitido. Os pilotos da Forca Aérea pensaram muito rápido e colocaram uma outra embarcação 
próximo a mim até que o navio da Marinha fosse enviado para me resgatar. Se o Brasil não tivesse 
esse sistema, eu não teria sobrevivido”, conta o explorador. 

O acidente não terminou em tragédia graças a um sistema de busca e salvamento por satélites 
presente em várias partes do mundo e acionado por meio de um equipamento que emite sinais de 
emergência, utilizado tanto em embarcações como em aeronaves. No Brasil, esse sistema é operado 
pela FAB e funciona 24 horas a serviço da população nacional e também de estrangeiros que estejam 
na área de responsabilidade de busca e salvamento brasileira: 22 milhões de quilômetros quadrados. 

O nome pode ser complicado: COSPAS-SARSAT. Do russo Comischeskaya Sistyema Poiska 
Avarivnich Sudov (COSPAS) e do inglês Search And Rescue Satellite-Aided Tracking System 
(SARSAT). Mas, muito mais complicado seria pensar em busca e salvamento sem esse sistema. “O 
COSPAS-SARSAT permite que tenhamos os dados de localização e de alertas de emergência com 
muita precisão, de maneira rápida e confiável para ajudar pessoas em perigo. A partir desse sinal é 
possível saber a localização e daí acionarmos o socorro”, explica o Sargento operador do sistema,  

Mas até chegar à tela do operador, o sinal de emergência percorre um caminho que envolve 
muitas tecnologias. A começar pelos próprios aparelhos que emitem o alerta, as chamadas balizas ou, 
em inglês, beacons. Esses equipamentos podem ser acionados manualmente ou automaticamente, após 
uma colisão ou entrar em contato com a água.  

Os satélites captam o sinal de emergência dessas balizas, na frequência de 406 Mhz, e 
retransmitem para estações receptoras em terra. Todas as informações dos satélites são passadas para o 
Centro Brasileiro de Controle de Missão (BRMCC), unidade da Força Aérea Brasileira localizada em 
Brasília. “O alerta chega aqui no BRMCC em média de três a dez minutos após o acionamento da 
baliza. A rapidez e a precisão das informações são determinantes para salvar as vidas que estão em 
risco”, revela o supervisor do BRMCC, Sargento da FAB. 

Cabe ao BRMCC verificar o sinal de alerta e transmiti-los aos Centros de Coordenação de 
Salvamento Aeronáutico (SALVAERO) e/ou Marítimo (SALVAMAR), de acordo com a situação. Se 

Aeronaves como o P-3AM e H-1H permanecem de prontidão para as missões de busca e salvamento. 
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a área detectada estiver fora dos limites de responsabilidade do Brasil, o BRMCC retransmite a 
informação para o país responsável. 

A partir daí, podem ser acionados aviões, helicópteros, embarcações e grupos no solo para a 
missão de busca e salvamento. A FAB possui unidades de prontidão em Belém (PA), Natal (RN), 
Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC), Santa Maria (RS), Campo Grande (MS) e 
Manaus (AM). 

Com a ajuda das informações do sistema COSPAS-SARSAT, os pilotos das aeronaves podem 
realizar sua busca em uma área muito menor. Isso ajuda a aumentar a taxa de sobrevivência das 
vítimas e reduz os custos da missão SAR. 

O sistema COSPAS-SARSAT foi estabelecido após um acordo internacional assinado entre 
Estados Unidos, Canadá, França e Rússia para realizar missões de busca e salvamento a embarcações e 
aeronaves em situação de emergência utilizando tecnologia satelital. O sistema é mantido por um 
consórcio administrado pelos seus idealizadores e está em operação desde o ano de 1982. De lá para 
cá, cerca de 35 mil vidas foram salvas graças ao COSPAS-SARSAT. No Brasil, o sistema começou a 
ser implantado em 1985 e já salvou 445 vidas desde então. 

 

 
 
 
 
 
A FAB utiliza dois tipos de satélites que captam e retransmitem o alerta, o LEOSAR e 

GEOSAR. Os dois trabalham de forma complementar, enquanto o primeiro dá a localização do sinal 
de emergência, o segundo tem maior agilidade na recepção do alerta. Já está em fase de implantação 
uma novidade que vai unir as duas tecnologias - é o sistema MEOSAR. 

Quem conta é o Suboficial da reserva e engenheiro do sistema COSPAS-SARSAT, “Além de 
ser mais preciso na hora de apontar de onde o sinal da baliza está sendo emitido, a transmissão do 
alerta será praticamente instantânea. O satélite também será capaz de confirmar ao usuário em perigo 
se a transmissão do sinal de emergência foi recebido pelas estações em terra”, afirma. 

A homologação do MEOSAR conta com a participação de equipes brasileiras. Em 2014, uma 
aeronave SC-105 Amazonas e um helicóptero H-60 Black Hawk foram empregados para testar o sinal 
de balizas em áreas brasileiras utilizando o novo satélite. “A intenção é que depois de homologado 
sejam colocados em órbita 72 satélites MEO, o que representaria uma cobertura de 100% do globo 
terrestre. Para receber os sinais desses satélites, a FAB conta com um sistema de antenas em solo que 
possuem uma das mais atuais e avançadas tecnologias. Em termos de quantidade de antenas o Brasil é 
o segundo do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos”, revela o engenheiro. As estações receptoras 
em terra estão localizadas em Manaus, Recife e Brasília. 

 
   

 
 
 

O aventureiro holandês tenta dar a volta ao mundo no seu 
veículo anfíbio de apenas seis metros de comprimento. 
Apesar de simples, o projeto inclui sistema localizador de 
emergência. 
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Anjos da Amazônia, Força Aérea recebe suas primeiras Unidades de Terapia Intensiva (UTI) 

Aéreas em Manaus e Belém. 
Grandes distâncias, dificuldades logísticas e concentração de recursos médicos em Manaus 

(AM) e Belém (PA) tornam a Força Aérea Brasileira uma das únicas alternativas para a população que 
necessita de atendimento médico de urgência na região Amazônica. O transporte de doentes e feridos 
já deu aos militares da FAB o apelido de Anjos da Amazônia. A partir de 2015, esses “anjos” poderão 
cumprir melhor essas missões: em janeiro, foram entregues os dois primeiros aviões C-98 Gran 
Caravan configurados como UTI Aérea aos 1° e 7° Esquadrões de Transporte Aéreo, respectivamente 
baseados em Belém e Manaus. Ao todo, quatro aeronaves serão adaptadas. 

De acordo com o Tenente Médico membro da tripulação, as UTI Aéreas dão melhores 
condições aos pacientes. “Existem casos em que se faz necessário um suporte maior para propiciar 
mais segurança ao paciente aerotransportado. Quando não possuímos um kit UTI, não temos como 
monitorar o paciente com a segurança necessária, e as oscilações orgânicas ocasionadas pelo voo ou 
pelo próprio quadro podem agravar o seu estado”, disse. Na nova configuração, as aeronaves podem 
transportar o paciente respirando por aparelhos e com monitoramento constante. 

Para atuarem como UTI aérea, os aviões passaram por adaptações. Foram inseridas cablagens 
elétricas, plugues e disjuntores que possibilitam o fornecimento de energia elétrica do avião para a 
UTI. O equipamento propriamente dito pode ser fixado aos trilhos da aeronave, onde originalmente 
ficam fixados os assentos, no momento do acionamento da missão aeromédica. 

“A UTI é composta de três tomadas para fornecimento de energia onde podem ser acoplados os 
monitores cardíacos ou quaisquer outros a serem definidos pelos aeromédicos, bomba de vácuo, 
bomba de ar, cilindro de oxigênio, manômetros, painel de controle, maca e equipamento de auxílio 
à entrada na aeronave”, explica a Tenente Engenheira do Parque de Manutenção de Lagoa Santa (MG), 
onde as aeronaves foram adaptadas. 

Até agora, a FAB utilizava para a missão aeronaves a jato como o VU-35 Learjet ou adaptava 
aeronaves, como o C-105 Amazonas utilizado depois do incêndio da boate Kiss, em 2013. Já os C-98 
Grand Caravan permanecerão baseados na Amazônia e têm a capacidade de pousar em pistas sem 
asfalto. 

A população da Amazônia ganha com a instalação das UTI nas aeronaves Caravan. 
“Conseguimos chegar a lugares remotos, onde poucas aeronaves podem pousar, agora com mais 
suporte. Já tivemos que engajar duas aeronaves para cumprir missões. Com o novo equipamento, não 
precisaremos fazer trocas de aeronave e garantimos mais conforto ao paciente”, afirma o Tenente 
Médico da FAB. 
 

   



  

183 

 
A partir do final de 2015, o aeroporto de Brasília tornou-se o primeiro da América do Sul a ter 

pousos e decolagens simultâneos em suas duas pistas. 
Com isso, o Aeroporto de Brasília passa a ter a maior capacidade operacional de todos os 

aeródromos do Brasil. Com a operação simultânea das duas pistas para pousos e decolagens, o pico de 
60 movimentos aéreos por hora poderá chegar a 80. sendo o primeiro aeroporto da América do Sul a 
pôr em prática esse tipo de gerenciamento de tráfego aéreo, e ajudando a capital federal a se consolidar 
como um dos polos da aviação brasileira. 

Inaugurado em 1957, três anos antes da capital, o aeroporto de Brasília recebeu sua segunda 
pista em 2005, se tornando um dos poucos do País detentor desse “layout” ideal: duas longas pistas 
paralelas, distantes suficientemente uma da outra, ao alcance visual de uma torre. Não há melhor meio 
de pousar e decolar o maior número de aviões num mesmo aeroporto do que dispondo de pistas lado a 
lado. 

Porém, o procedimento que parece ser simples não é. Anteriormente, uma pista era usada para 
pousos, e outra, para decolagens, que nunca ocorram simultaneamente. A partir do novo procedimento, 
será, na prática, como se houvesse dois aeroportos funcionando separadamente, com profissionais na 
torre de controle e auxílios à navegação aérea próprios. 

Isso só foi possível por conta do trabalho realizado pelo Departamento de Controle do Espaço 
Aéreo destinado a otimizar os fluxos de tráfego aéreo com a implementação de novos procedimentos 
PBN (em português, Navegação Baseada em Performance). Também houve a entrega de novos pátios 
de estacionamento de aeronaves e a ampliação do terminal de passageiros. 

Para o Tenente-Coronel da FAB, gerente do projeto que viabilizou as novas operações na 
capital, a medida resultará em um significativo aumento de capacidade operacional e uma série de 
benefícios. “Com a implementação de operações paralelas simultâneas independentes, espera-se 
também uma melhor distribuição do tráfego, diminuição do tempo de táxi depois do pouso e antes da 
decolagem, aumento na capacidade de controle de tráfego aéreo por parte do controle de aproximação 
e melhoria nos níveis de segurança operacional”, explica o oficial. Cada equipe de controladores 
realizará procedimentos de uma pista, e não mais de duas.  

O resultado prático será o fomento à atividade aérea. “Essas melhorias operacionais 
proporcionarão um ganho para as empresas aéreas, com redução dos custos de operação, e para a 
sociedade brasileira, com o aumento da disponibilidade de voos oferecidos, tanto de saída quanto de 
chegada a Brasília”, finaliza o Tenente-Coronel. 

Operações simultâneas em pistas paralelas são hoje uma exclusividade dos maiores aeroportos 
do mundo. Os três mais movimentados – Atlanta (Hartsfi eld-Jackson), nos EUA, Pequim (Beĳing 

Capital International), na China, e Londres (Heathrow), na Inglaterra - receberam só no ano passado 
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95, 86 e 73 milhões de passageiros, respectivamente, segundo dados do Airports Council 

International. 

  Jamais alcançariam esses números se não operassem com pistas paralelas independentes que 
viabilizam uma elevação no número de embarques e desembarques. 

Em 2014, 18,1 milhões de passageiros passaram pelo Aeroporto Internacional de Brasília, 
sendo que 8,1 milhões, cerca de 45% do total, utilizaram o aeroporto como conexão para visitar outras 
regiões, sobretudo no Sudeste e no Nordeste. O ganho de capacidade de controle de espaço aéreo, 
somado à localização geográfica estratégica da capital poderão, enfim, alçar o Distrito Federal como o 
grande centro de distribuição de passageiros entre o Norte e o Sul do País. 

 

 
Aeronáutica lança 90 balões todos os dias para monitorar o clima. 
No solo, ele parece ser pequeno: 1,5 metros de diâmetro. Mas após subir e atingir alturas entre 

25 e 30 quilômetros, a baixa pressão atmosférica permite o balão se expandir e ficar até oito vezes 
maior. Todos os dias, 90 destes balões são lançados a partir de 45 pontos do território brasileiro, desde 
grandes cidades, como São Paulo, até a Ilha da Trindade, no meio do Atlântico, para monitorar o 
clima. 

“É um procedimento padronizado no mundo inteiro”, conta o Tenente-Coronel do Primeiro 
Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, em Brasília (DF). O trabalho realizado 
pela Aeronáutica permite fornecer dados precisos para os órgãos de controle de tráfego aéreo. Com 
eles, é possível prever as futuras condições climáticas e garantir a segurança da aviação. 

Cada balão leva uma sonda Väisala RS92, de fabricação finlandesa, capaz de captar e transmitir 
dados sobre temperatura, pressão, umidade, direção e velocidade do vento nas diversas camadas da 
atmosfera. Após uma hora e quinze minutos de voo, o balão se rompe e o equipamento de 
aproximadamente 300g desce devagar, com o uso de um paraquedas. 

De acordo com o Oficial, os voos desses balões não causam riscos para as aeronaves. “Existe 
uma coordenação com os órgãos de controle”, explica. Já a sonda Väisala é descartável: se encontrada, 
deve ser jogada no lixo reciclável. 
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Esquadrões de helicópteros da FAB realizaram simulações de combate na Amazônia. 
Serra do Cachimbo, Sul do Pará. Foi nesta área de selva preservada, onde está localizado o 

Campo de Provas Brigadeiro Veloso, que em maio e junho de 2015 helicópteros H-60 Black Hawk e 
H-36 Caracal da FAB abriram fogo em exercícios de aperfeiçoamento operacional. 

A cada dia, equipes compostas por pilotos, mecânicos, artilheiros e homens de resgate 
participaram de um cenário de guerra simulada, onde foram executadas todas as fases necessárias para 
o resgate de combatentes atrás das linhas inimigas. É a chamada missão CSAR (do inglês Combat 

Search and Rescue), ou Busca e Salvamento em Combate. 
Antes da ação, tudo começa na sala de planejamento. Rotas, meteorologia, posição do inimigo, 

preparo dos tripulantes e possíveis táticas: cada detalhe é estudado e analisado pela equipe para que a 
operação ocorra com sucesso. Após o briefing inicial, as tripulações e tropas embarcam nos 
helicópteros H-36 Caracal ou H-60 Black Hawk estacionados no pátio de manobras e decolam para 
resgatar o combatente em uma posição conhecida dentro do território inimigo. 

Um outro grupo, infiltrado próximo à área de resgate, equipado com fuzis, simula a chegada de 
inimigos, o que aumenta a complexidade e dificulta o cumprimento da missão. A novidade foi o uso de 
metralhadoras laterais acopladas às aeronaves H-36. 

Os helicópteros sobrevoam o trajeto até chegarem ao local definido. Com cautela, o piloto faz a 
observação prévia da área para garantir a segurança e inicia a descida. Então, a equipe é autorizada a 
descer e verificar a identidade do evasor. Ao iniciar a subida para deixar o local do resgate, um dos 
helicópteros realiza tiros reais com suas metralhadoras laterais, simulando autodefesa contra inimigos 
no solo. 

Enquanto isso, outras aeronaves podem ser empregadas para garantir a superioridade aérea no 
local do resgate. Aeronaves de caça, de reconhecimento, de alerta aéreo antecipado, de 
reabastecimento em voo, entre outras, também podem participar do contexto tático. 

“Quando o esquadrão é deslocado para uma manobra, temos a oportunidade de treinar toda a 
equipe. Usamos o aprendizado desses exercícios para nos prepararmos e atuarmos na defesa aérea em 
eventos, como as Olimpíadas de 2016, para que a sociedade sinta-se protegida e consciente de que 
nosso trabalho está sendo realizado com sucesso”, afirmou o Major do Esquadrão Harpia (7°/8° GAV), 
sediado em Manaus (AM) e equipado com helicópteros H-60 Black Hawk. 

Para que o exercício fosse repetido à noite, foi utilizado um acessório que faz toda a diferença: 
os óculos de visão noturna. Pilotos, mecânicos, artilheiros e homens de resgate fizeram o uso do 
equipamento que proporciona a capacidade de ver no escuro, o que cria um fator-surpresa para os 
inimigos e aumenta a segurança da operação. O domínio do ambiente noturno para a realização do 
CSAR é algo indispensável nos cenários de guerra moderna. 

O piloto de helicópteros H-36, contou que o exercício é fundamental para aquisição de 
experiência operacional. “Eu me sinto realizado ao pousar e ver que tudo ocorreu bem. Resgatar um 
militar com vida em terreno inimigo requer muito treinamento e estudo”, disse. 

Durante quatro semanas foram realizados treinamentos de navegação NOE (do inglês, Nap of 

the Earth), tática usada onde a aeronave navega a baixa altura e com velocidade reduzida entre os 
obstáculos. Também ocorreram voos em formação, tiro no estande, infiltração e exfiltração de 
militares. Todas essas missões ocorreram tanto no período diurno como no período noturno e servem 
de ferramentas para o cumprimento da missão CSAR. 

O Tenente-Coronel Comandante do Esquadrão Falcão (1°/8° GAV), sediado em Belém (PA) e 
equipado com o modelo H-36 Caracal, ressaltou a importância da realização desses exercícios fora de 
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sede. “Nossa missão é manter o preparo técnico e profissional das nossas tripulações para o 
cumprimento das ações de Força Aérea, sendo que uma das mais complexas é o resgate em combate, 
pois requer muito preparo, planejamento e possui uma grande diversidade de tarefas. Devemos estar 
adestrados e capacitados ao máximo para que, em um conflito real, possamos cumprir as missões da 
forma como treinamos e voltarmos em segurança”, explicou. 

 

 
FAB inaugura base de desdobramento no interior do Amazonas para defender a fronteira 

noroeste do País. A 1.160 quilômetros de distância de Manaus, capital do Amazonas, Eirunepé é um 
município com 30 mil habitantes e, agora, mais um ponto de apoio para a operação de aeronaves da 
Força Aérea Brasileira na região amazônica. Em março, foi inaugurado o hangar do Destacamento de 
Aeronáutica de Eirunepé, que poderá receber aeronaves de grande porte, como o jato de transporte 
KC-390. 

“Teremos a capacidade para alojar até 140 militares em manobras operacionais”, explica o 
Capitão, comandante do destacamento. Além da pista de pouso, o hangar de 3.500 metros de área 
construída abriga salas de manutenção e estoque, alojamentos e refeitórios. 

Pautado na Estratégia Nacional de Defesa, o Destacamento de Aeronáutica de Eirunepé 
proporcionará à Força Aérea Brasileira melhor integração com as comunidades da área, uma vez que 
aeronaves e militares terão a oportunidade de promover ações sociais e humanitárias, além das missões 
em apoio a órgãos governamentais. Aeronaves como os caças Gripen NG poderão ser temporariamente 
baseadas no destacamento. 

“A Força Aérea, há muito tempo, tem esse planejamento de distribuir bases em posições 
estratégicas na Amazônia. Esta aqui de Eirunepé é uma base que já está completa para receber 
unidades aéreas desdobradas com toda a infraestrutura necessária”, explicou o Comandante da 
Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato, na inauguração. 

No estado do Amazonas, a FAB também conta com o Destacamento de Aeronáutica de São 
Gabriel da Cachoeira. Na região Norte, há ainda a Comissão de Aeroportos da Região Amazônica, os 
Comandos Aéreos Regionais de Belém e de Manaus, as Bases Aéreas de Boa Vista, Manaus, Belém e 
Porto Velho, além do Quarto Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo e 22 
destacamentos de controle do espaço aéreo. 
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Os Militares que escutam o mar 
A bordo de aeronaves a centenas de metros da água, militares da FAB têm o desafio de 

conhecer os sons do fundo do mar. O objetivo? Localizar submarinos inimigos. 
Qual a diferença do som de um golfinho para o de camarões? A resposta pode parecer difícil, 

mas é fácil para Suboficial do Esquadrão Orungan. Quando ingressou na Força Aérea, em 1987, ele 
não imaginava fazer o que hoje faz parte da sua rotina: ouvir sons do fundo do mar. 

Atualmente no quadro de tripulantes das aeronaves P-3AM Orion, ele é operador de sistemas 
acústicos. “O objetivo é simples de falar, porém difícil de realizar: detectar um submarino”, conta. 

Quando está em uma missão, seu papel é se concentrar no que escuta com os seus fones de 
ouvido: ruídos enviados por sonobóias, equipamentos lançados pela aeronave para captar sons 
submarinos. Mas o que mais se ouve é a vida marinha. “O som mais peculiar é o de baleias. É um som 
bonito”, relata. 

O treinamento constante permite que ele já consiga identificar, apenas pelo som, o que acontece 
no mar. “Ouvimos muita coisa. Ouvimos peixes... Tem camarões que produzem ruídos específicos, 
conhecidos no Brasil como camarões estaladores”, diz o Suboficial. “Quanto mais calmo e menos 
ruidoso estiver o mar, mais fácil vai ser para nós”, explica. Chuvas, correntes marítimas, fozes de rios 
e ecos causados pela proximidade do fundo do leito marinho atrapalham a escuta. “Em alto-mar, é bem 
mais fácil”. 

Outro desafio é conseguir identificar o som de um alvo em uma área de grande trânsito naval. 
“Navios de superfície atrapalham muito porque são mais ruidosos que submarinos”, comenta o 
suboficial. 

Além dessas variáveis, fatores como a salinidade da água e a temperatura também afetam a 
lógica da guerra antissubmarino. As regras são conhecidas tanto pelas tripulações dos aviões de 
patrulha, como o P-3AM, quanto pelos submarinos, e esse tipo de combate se transforma numa 
verdadeira partida de xadrez. 

“Se o submarino tiver indicação de que há alguma aeronave na área, ele vai se colocar em 
condição de extremo silêncio”, conta o militar. Isso significa se deslocar a baixa velocidade ou até 
desativar seus motores elétricos. O desafio fica maior com os modelos a propulsão nuclear, que podem 
passar mais tempo submersos. “Demanda muita paciência”. 

Nesses casos, o papel do P-3AM é garantir que seu alvo não irá causar problemas. “A missão 
antissubmarino não é só detectar, atacar e destruir um submarino. Mas principalmente evitar que ele 
cumpra a sua missão”, explica. Segundo o Suboficial, garantir que um comboio de navios possa se 
deslocar de maneira segura já é uma vitória estratégica. 

Mas não é só com os ouvidos que o Suboficial tenta localizar um submarino. Além dos fones 
de ouvido, o operador de sistemas acústicos a bordo desses aviões conta com o auxílio de um 
computador. “Houve um tempo em que o ouvido do operador acústico era o único sensor. Hoje nós 
temos a capacidade de ter um processamento desse som em imagens”, lembra o militar. 

Acima, como o P-3AM localiza submarinos: as sonobóias ativas emitem ondas que refletem em todos os                
obstáculos submersos. Os dados são enviados via rádio para a aeronave, onde operadores de sistemas, abaixo, 
analisam a situação tática.  



  

188 

Cada P-3AM conta ainda com outros equipamentos, como um radar e um sistema ótico capazes 
de localizar, identificar e acompanhar embarcações na superfície. Também há antenas para captar 
emissões eletromagnéticas, como sinais de rádio. E, utilizado quando é necessário determinar com 
precisão a localização de um submarino, há um detector de anomalias magnéticas, um “ferrão” 
localizado na parte de trás da aeronave que é capaz de identificar objetos metálicos submersos. 

A paciência é outra característica da missão. Com autonomia para até 16 horas de voo, um      
P-3AM pode permanecer longos períodos na caça a submarinos. 

Antes de cumprir suas primeiras missões a bordo do P-3AM, o Suboficial fez cursos com a 
Marinha do Brasil e até embarcou em submarinos. Depois, ele e os demais operadores acústicos 
treinaram na Espanha, onde as aeronaves foram modernizadas, e em Portugal, onde voaram em 
aeronaves P-3. 

Sua maior realização aconteceu no exterior, nas gélidas águas da Escócia. A FAB participou do 
exercício Joint Warrior, em 2013, da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). Durante o 
treinamento, o Suboficial conseguiu, mais de uma vez, identificar submarinos nucleares de potências 
internacionais. “É uma realização profissional porque a missão é realmente difícil”, afirma. 

 

 
Rotas verdes trazem economia 
Com novos trajetos adotados a partir de janeiro de 2015, voos nacionais e internacionais sobre 

o Brasil passaram economizar tempo e combustível, além de combater o aquecimento global 
Em 2015, os voos internacionais que chegam e saem do Brasil vão gastar aproximadamente 10 

mil toneladas de combustível de aviação a menos. Nenhum voo foi cancelado: a diferença é resultado 
da mudança de 148 rotas internacionais que cruzam o Brasil, uma solução para trazer economia para as 
empresas e para simplificar o controle de tráfego aéreo. 

Somente a TAP deve economizar em torno de três mil toneladas de combustível, caso 
mantenha as mesmas rotas. No caso da Air France, cada voo entre os aeroportos de Guarulhos (SP) e 
Paris deve gastar 440 quilos de combustível a menos. Ao todo, a empresa terá uma economia de 554,8 
toneladas de combustível ao ano. 

Isso também irá significar uma redução de 1.747 toneladas de emissão de gás carbônico CO2 
na atmosfera terrestre. O CO2 é apontado pelos cientistas como um dos principais vilões do 
aquecimento global. 

O levantamento da International Air Transporte Association (IATA) já leva em conta os 
resultados de uma criação coletiva, fruto de um encontro realizado em novembro na sede da 
Associação Brasileira das Empresas Aéreas, em São Paulo (SP). Estavam presentes empresas aéreas e 
o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, órgão do Comando da Aeronáutica. 

Coube ao Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA), unidade subordinada ao 
DECEA, coordenar a chamada Tomada de Decisão Colaborativa (conhecida pela sigla CDM, do inglês 
Collaborative Decision Making). Trata-se de um processo de decisão em que os vários membros se 
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reúnem para buscar a solução de um problema em comum, de forma que a decisão final seja a melhor 
possível para todos os envolvidos. 

De acordo com o consultor da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, uma aerovia não 
precisa, necessariamente, ser uma linha reta para que seja a melhor opção. Ele explica que existem 
obstáculos naturais, como correntes de ventos em determinadas regiões que impactam o desempenho 
dos aviões. “Um dos principais efeitos é o aumento considerável no tempo de voo da viagem, que 
acaba refletindo no consumo de combustível na etapa”, detalha. 

O CDM foi pensado para otimizar as rotas preferenciais no intuito de atender uma demanda das 
companhias aéreas de minimizar os custos com a aviação nacional e internacional. As companhias 
buscavam por economias através da diminuição de distância a ser voada, redução do uso de 
combustível ou aproveitamento do vento de cauda, que faz com que a aeronave chegue mais rápido ao 
seu destino. 

Das 180 solicitações, 148 foram aprovadas após a análise de segurança do DECEA. Isso será o 
suficiente para proporcionar uma economia total de aproximadamente 10 milhões de dólares ao ano. 
Todas as empresas internacionais serão beneficiadas, além das nacionais que operam rotas domésticas 
e para o exterior. “Com os dados já cadastrados nos sistemas das aeronaves, o reconhecimento das 
aerovias é feito automaticamente, como se fosse uma atualização de dados do GPS”, explica o 
Consultor. 

Essa não foi a primeira vez em que a Tomada de Decisão Colaborativa foi utilizada para 
repensar rotas de aviação. Em março de 2014, foi realizado o CDM Rotas, quando pela primeira vez na 
história do transporte aéreo as empresas aéreas e o CGNA se reuniram para o aprimoramento das rotas 
utilizadas pelas aeronaves dentro do Brasil. 

Para os trajetos nacionais, a IATA estima uma economia anual de R$ 45 milhões a partir de 
uma redução de 15 mil toneladas de combustível de aviação. Em termos ambientais, serão 31,5 
toneladas de CO2 a menos na atmosfera. 

Nessa versão nacional do CDM, foram aprovadas 180 das 239 solicitações de novas rotas. As 
mudanças representaram uma redução mensal de aproximadamente 50 mil quilômetros dos percursos 
realizados pela aviação regular no Brasil. 

Somente a rota entre os aeroportos de Salvador (BA) e Guarulhos (SP) ficou 88,9 quilômetros 
menor e o tempo de voo foi reduzido em sete minutos. Parece pouco, mas no caso da empresa Gol, 
cada um dos sete voos semanais nessa rota já economiza cerca de 280 quilos de combustível. A cada 
semana, são 1.980 a menos. Entre Natal (RN) e o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro (RJ), os 21 
voos semanais totalizam aproximadamente 5.250 quilos de economia de combustível.  

“Pela primeira vez um projeto deste porte foi desenvolvido em conjunto entre controladores de 
voo e as companhias aéreas”, explica o Major do Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea 
(CGNA). O especialista em gestão de Tráfego Aéreo aponta que a contribuição das empresas é 
fundamental para se criar um modelo de trabalho que beneficia tanto a estrutura de gestão do espaço 
aéreo quanto a eficiência das companhias. “Hoje, nos igualamos a países como os EUA e Canadá, que 
já conduzem esse trabalho em parceria”, completa. 

A expectativa do CGNA é realizar uma nova rodada de CDM para discutir a necessidade de 
mudanças nas rotas já aprovadas e rediscutir as propostas de modificações que ficaram em situação de 
análise. 
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 Curso prepara militares da FAB para situações de emergência 
São 15 dias no meio da floresta amazônica, onde há riqueza de recursos naturais, mas 

características inóspitas ao ser humano. É assim o Curso de Adaptação Básica ao Ambiente de Selva 
(CABAS), voltado para tripulantes da FAB que cruzam a região nos mais diversos tipos de voo e 
podem enfrentar o desafio de sobreviver na selva. 

“A Amazônia é uma região inóspita, com grandes distâncias e com meteorologia sempre 
instável. Às vezes, precisamos fazer pousos não previstos. Essa é uma situação em que o aluno terá a 
tranquilidade para aguardar a melhora do tempo, até que possa prosseguir na missão”, explica o 
Tenente, coordenador do curso. O militar destacou que, no caso de acidente, os participantes do 
CABAS têm o conhecimento necessário para sobreviver até a chegada do resgate. 

Foi o que aconteceu em 2009. Um avião C-98 Caravan sofreu uma pane de motor e fez um 
pouso forçado em um igarapé. Os nove sobreviventes, três militares e seis civis, incluindo uma 
gestante, passaram mais de 24 horas na selva até serem localizados e resgatados. 

Durante o CABAS, os participantes aprendem técnicas de sobrevivência na selva, como 
obtenção de água, de alimentos e de fogo. Os alunos também descobrem ações imediatas a serem 
realizadas após o acidente, aprendem travessia travessia de cursos de água – já que a região é repleta 
deles –, sinalização auditiva e visual, primeiros socorros, transporte de feridos e técnicas básicas para 
sobreviver até que o resgate chegue. 

Na primeira etapa, os alunos passam por restrição na alimentação para aprender a lidar com a 
fome e a consequente falta de energia e cansaço. Nessa fase, os participantes também testam as 
técnicas e os procedimentos que aprenderam durante o CABAS, tendo que montar um acampamento 
na selva e lá passar uma noite sozinhos. 

Em seguida, os alunos participam de uma simulação de sobrevivência, divididos em grupos, em 
que permanecem por três dias aguardando o resgate. Para a Sargento do Esquadrão Arara, a etapa de 
sobrevivência é a mais importante do curso. “Colocamos em prática tudo o que aprendemos e 
trabalhamos em equipe”, disse. 

A militar ressalta o aprendizado que adquiriu. “Estou mais preparada e conheci meus limites. 
Sei que, se acontecer algum sinistro, poderei ajudar se estiver em condições”, disse. 
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COMARA: Construir, ampliar, reformar 
Após construir 200 pistas de pouso, a Comissão de Aeroportos da Região Amazônica tem uma 

nova meta: fazer pistas maiores e mais duradoras para receber todos os tipos de avião, como o novo 
KC-390, e ampliar a capacidade logística 

Estirão do Equador, a dois mil quilômetros de distância de Manaus, é uma comunidade do 
estado do Amazonas com apenas 600 habitantes. Isso não impede de ser um lugar estratégico: os 
moradores dividem o cenário de selva com um Pelotão Especial de Fronteira do Exército e com um 
canteiro de obras da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (COMARA). A pista de pouso de 
1.500 metros receberá mais 300. 

O foco da obra é permitir o pouso dos quadrimotores C-130 Hércules e, no futuro, dos jatos de 
transporte KC-390. Com capacidade de transporte de até 23 toneladas de carga, ou até 80 militares, a 
operação da nova aeronave da Força Aérea Brasileira irá significar um aumento no apoio para os 
militares e habitantes do lugar.  

Um desses habitantes, atualmente empregado como vigia do canteiro de obras da pista, 
esclarece que: “A presença das Forças Armadas aqui representa primeiramente segurança e esperança 
de desenvolvimento”. O morador conta que a maioria das famílias sobrevive da pesca e da caça. 

Como as obras são muito complexas e demoradas, uma das características é envolver a 
população local na sua execução. “Com esse emprego aprendi muito, agora devo aprender a operar o 
trator ”, conta. 

A cena se repete em outras partes da Amazônia. Apesar dos 57 anos de atividades, o trabalho 
nunca para. Nos últimos 14 anos, a COMARA construiu, renovou ou ampliou 14 pistas. “Uma pista 
nessa região tem um prazo de cinco, dez, ou quinze anos no máximo, por causa do clima - chuva 
constante e calor intenso. Por isso, nós estamos sempre voltando para efetuar reparos, como mudança 
na cobertura”, afirma o Vice-Presidente da COMARA. 

A maioria das cidades fronteiriças da Amazônia é isolada, só se chega de embarcações ou por 
aeronaves. Quando uma pista é concluída, o povoado pode dar um salto de crescimento. As cidades de 
Parintins e São Gabriel da Cachoeira, ambas no Amazonas, são os maiores exemplos. Elas cresceram e 
viraram cidades de médio porte após a construção de pistas. 

Ao longo dos anos, as aeronaves mudaram e o apoio a elas também teve que mudar. Na década 
de 40, o C-47 era o avião que mais pousava na Amazônia. Exigia uma pista curta e pavimento bastante 
frágil. “Já no início da década de 60, nós tínhamos o CA-10 Catalina e o C-130 Hércules, que passou a 
exigir mais do pavimento da pista (comprimento e estrutura). E aí as pistas que foram construídas 
inicialmente para o C-47 tiveram que ser ampliadas e reforçadas”, explica o Vice-Presidente da 
COMARA. Segundo ele, todas as pistas são feitas para um total de 10 mil operações. 

“Cada pouso é um impacto, depois de dez mil impactos, você vai ter que refazer, tirar a camada 
de cima ou até refazer as camadas subjacentes. Na Amazônia, não há a necessidade de bater dez mil 
vezes. A chuva e o sol já fazem isso, começa a desagregar, oxidar, etc.”, explica. 

Com todas essas dificuldades, a COMARA adotou como solução utilizar concreto ao invés de 
asfalto, porque enquanto o asfalto dura até 15 anos, o concreto poder durar 50 anos. 

Na composição da pista, o asfalto é apenas a cobertura para proteger todas as camadas que 
estão embaixo. É ela que dá condição de conforto na hora de a aeronave decolar, proporciona também 
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o rolamento e o atrito para o avião não sair da pista e poder frear quando precisar. São cinco camadas: 
o subleito, a sub-base, a base e o pavimento. Por fim, o revestimento que é o asfalto. 

Já o concreto tem duas camadas: o asfalto e a base. Ele não é só o revestimento, é a base 
também. Como na Amazônia chove bastante e a terraplenagem é um grande problema, com o concreto 
se faz menos terraplenagem, e se economiza em uma camada. E para quem tem como maior 
dificuldade o transporte de materiais, insumos e pessoal, essa é uma grande vantagem. 

A maior parte do transporte é feito por balsas ou por aeronaves da FAB. As embarcações são da 
própria COMARA que possui nove empurradores e 17 balsas, com capacidade de transportar até 40 
mil toneladas por ano. 

“Nós temos que disponibilizar nossa própria logística para conseguir vencer os desafios, por 
isso temos dois portos, duas pedreiras para captar as pedras e produzir o concreto. São mais de mil 
funcionários, entre militares e civis, e uma grande quantidade de engenheiros”, completou o Vice-
Presidente da COMARA. 

 
Pistas garantem atuação das Forças armadas na Amazônia 
As pistas de pouso na região Amazônica são fundamentais para o trabalho das Forças Armadas. 

Marinha, Exército e as próprias unidades da Força Aérea recebem o apoio de aeronaves que cruzam o 
espaço aéreo de dimensões continentais. 

Só em 2014, o Esquadrão Cobra, sediado em Manaus, realizou 54 missões em apoio ao 
Exército, a grande maioria em apoio aos Pelotões Especiais de Fronteira (PEF). Os 24 Pelotões 
Especiais de Fronteira ficam em locais isolados, onde os militares têm poder de polícia e combatem 
tráfico de drogas, ocupações irregulares e garimpo ilegal. 

“Com a reforma das pistas as operações tornam-se mais seguras, pois as condições das pistas 
melhoram consideravelmente, diminuindo os potenciais riscos de incidentes e acidentes. Já com a 
ampliação, há um ganho na eficiência e aproveitamento da missão, porque a disponibilidade da 
aeronave aumenta, permite o transporte de uma maior quantidade de carga ou pessoal”, explica o 
Tenente Aviador do Esquadrão Cobra. A unidade voa aeronaves C-97 Brasília e C-98 Caravan. 

Já o Esquadrão Gordo, sediado no Rio de Janeiro, realizou 20 missões em 2014 na região com 
seus C-130 Hércules, as maiores aeronaves hoje em operação na FAB. “A ampliação da pista irá 
possibilitar o aumento da capacidade de transporte de carga na localidade, pois um dos fatores levados 
em consideração para que seja definido o peso máximo de decolagem é o comprimento da pista. 
Porém, outros fatores também são bastante relevantes nesse cálculo, tais como a temperatura, a altitude 
e a resistência do piso. Outro ganho será o aumento da segurança nos pousos e decolagens”, ressalta 
um Oficial da FAB 

Além do apoio logístico, a construção de pistas na Amazônia agora tem um novo foco: a defesa 
aérea. Em 2010, o Esquadrão Pacau, equipado com caças F-5EM, foi transferido de Natal (RN) para 
Manaus (AM). Além da pista da Base Aérea, as aeronaves também podem operar em outras 
localidades. 

O voo dos caças complementa o trabalho de milhares de soldados em solo, do Exército 
Brasileiro que serve no PEF de Auaris, no município de Amajari (RR). “Eu quero defender a minha 
terra e o meu País. Eu faço a minha parte”, disse um militar, que é índio yanomami. 
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Uma pista com areia para encher dois Maracanãs 
Na fronteira com a Colômbia, a 1.800 quilômetros de distância de Manaus, está o orgulho dos 

funcionários da COMARA: a pista da localidade de Iauaretê. Não se trata só do papel fundamental 
para a defesa do País, mas também os desafios superados. 

Para receber caças supersônicos F-5EM, a pista precisava ser ampliada de 1.200 para 2.000 
metros de extensão. Mas no local de ampliação da pista havia um buraco que precisa ser preenchido 
com 8.000 m³ de areia. O total transportado seria suficiente para encher dois estádios idênticos ao 
Maracanã. 

O Coronel da FAB, há 12 anos na COMARA, explica a motivação da organização. “Não 
importa o que nós encontramos pela frente, nosso objetivo é entregar a obra. Então, nós entregamos a 
obra”, finaliza. 

O transporte também não era fácil. O cimento, que tem validade de três meses, demorava 45 
dias para chegar ao local. Em determinada parte do caminho entre a capital do Amazonas e Iauaretê, as 
balsas tinham que ser descarregadas e o transporte precisava ser feito por via terrestre porque os rios 
não eram trafegáveis. O procedimento chamado de transbordo era feito duas vezes a cada remessa de 
material. 

 
 

                
A conquista do topo do Brasil 
Militares vencem obstáculos da selva para trocar a Bandeira Nacional no ponto mais alto do 

Brasil. Missão do Batalhão de Infantaria de Manaus demonstra profissionalismo, técnica e muita 
coragem 

Remo, Remo, aqui é Pico da Neblina, na escuta?” São 16h de sábado. Pela primeira vez no dia 
é possível ver o topo das montanhas no horizonte. Foram sete horas ininterruptas de chuva e forte 
“aru”, nevoeiro intenso provocado pela inversão térmica colado no topo da vegetação, típico da região 
amazônica. 

A frase é pronunciada dezenas de vezes no rádio UHF na tentativa de fazer contato com o 5° 
Pelotão Especial de Fronteira, do Exército Brasileiro, em Maturacá (AM). Os 13 militares do Batalhão 
de Infantaria de Aeronáutica Especial de Manaus (BINFAE-MN) aguardam o resgate no ponto 



  

194 

chamado de Garimpo da Pepita, localizado no pé do Pico da Neblina. O objetivo do contato é avisar a 
tripulação do helicóptero de que o tempo está aberto para voo no alto do maciço. “Pico da neblina está 
pronto no ponto de resgate. Aqui o tempo está bom”. 

Do outro lado quem responde não é Remo, mas Raul. O suspiro de alívio só ocorre quando o 
grupo “copia” a mensagem de Remo para Raul “aeronave vai fazer uma tentativa de resgate agora”. 
Em menos de 10 minutos, ouve-se o som do “buru-buru”, como o helicóptero H-60 Black Hawk é 
chamado pelos yanomamis. Um atrás do outro, os dez militares que aguardavam abaixados na encosta 
do terreno entram. Em cerca de 10 minutos de voo, a altitude de dois mil passa para 300 metros. Em 
linha reta apenas 36 km. 

“Se não conseguíssemos realizar o resgate nesta tarde, o grupo entraria em (situação de) 
sobrevivência”, avalia a comandante da aeronave, Tenente Aviadora. 

Os momentos de tensão fazem parte do desfecho da missão da troca da Bandeira Nacional no 
Pico da Neblina, o ponto mais alto do Brasil com 2.994 metros. Para que no alto do mastro de 4 metros 
tremule o símbolo maior da Pátria, o grupo de militares da FAB enfrentou quatro dias de caminhada na 
mata. 

A missão é realizada pelo BINFAE-MN desde 2001, a cada dia 19 de novembro, quando é 
celebrado o Dia da Bandeira. Depois do Parque Nacional do Pico da Neblina ter sido demarcado como 
terra Yanomami, somente militares realizam expedições. “É uma oportunidade de treinar tudo. Aqui 
tem montanha, selva, frio, calor”, explica o Coronel de Infantaria, Comandante do Batalhão. 

Para quem vê de fora, a missão é simples. Para quem cumpre a jornada, a tarefa é árdua. Por 
isso, os integrantes do grupo foram selecionados com muito critério. São profissionais com muito 
preparo físico e cursos de guerra na selva, operações ribeirinhas, sobrevivência, busca e salvamento, 
operações especiais e missões de paz. “São poucos os que conseguem participar e cumprir a missão”, 
explica o Sargento. Pelo segundo ano consecutivo no grupo, ele sente-se a vontade com a mata 
amazônica. “A selva provê tudo o que precisamos: fogo, água, comida, abrigo. Temos que saber as 
técnicas para conseguir extrair isso”, afirma, enquanto prepara a mochila que vai acompanhá-lo nos 
próximos quatro dias. 

Tudo está separado por categorias e impermeabilizado em sacos plásticos. O Sargento carrega 
apenas o essencial para a jornada: comida, kits de higiene e de primeiros socorros, roupas secas para a 
noite, saco de dormir, fogareiro, uma mini panela, talheres... “Um quilo vira muito mais no caminho”, 
diz, com a experiência de quem já cumpriu, apenas em 2014, cerca de 170 dias em missão de patrulha 
de instalações da FAB pela Amazônia, como áreas de construção de pistas ou operações na fronteira. 
O conforto que ele carrega se reduz a um banco dobrável. 

Na cintura exibe a principal ferramenta da selva: o facão. Nas laterais, presos ao cinto, os 
cantis. A arma 9 mm é apenas para segurança pessoal. 

De Manaus até Maturacá são quase 800 km em linha reta. O Pelotão Especial de Fronteira de 
Maturacá é uma das cerca de 40 unidades militares do Exército Brasileiro dispostas em locais de 
fronteira na Amazônia. Ele está próximo a uma das comunidades indígenas yanomami mais antigas do 
Brasil, a Hiariabu, onde vivem aproximadamente 800 índios. Há outras comunidades da mesma etnia 
na região, que chegam a reunir 2 mil índios. 

É domingo e no horário da visita à aldeia, por volta de 14h, os tuxauas participam do ritual de 
cura, chamado de Xabori. No centro da comunidade, pintados e carregando adornos amarrados ao 
corpo, eles concentram-se sob um abrigo feito com palha. Um deles, após utilizar o pó “epena”, faz a 
dança sob o sol. Em fila, os militares cumprimentam as lideranças. O líder deseja boa sorte ao grupo e 
faz recomendações sobre a segurança. “Nesta época chove muito. Redobrem os cuidados”, afirma. 

Na segunda-feira inicia a jornada. O grupo segue em uma camionete compacta com tração 4x4 
até o igarapé onde estão as voadeiras, tipo de barco com motor de popa muito usado na Amazônia. As 
mochilas são amarradas nos dois barcos. Nos minutos que antecedem ao embarque, o silêncio impera. 
Os olhos de todos estão voltados para o rio. O primeiro sinal Spott (sistema de mensagem de 
localização via satélite) já foi emitido. A missão efetivamente começou. 
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No primeiro dia, a caminhada é de cerca de 4 horas até a Foz do Tucano. O tempo reduzido não 
quer dizer que seja tranquilo. A temperatura dentro da selva ultrapassa os 40 graus. Além disso, a 
“trilha” reserva lama, pedras e galhos soltos, raízes escorregadias, plantas com espinhos. Todo cuidado 
é pouco. 

Quem indica o trajeto no rio é um Soldado de 21 anos. Ele é o guia da expedição pela segunda 
vez. Antes de entrar para o Exército, o Soldado Florêncio trabalhava como prático guiando 
embarcações nos rios e iguarapés da região: ele é um índio da comunidade yanomami Hiariabu e 
conhece muito bem a região. “Ele indica o percurso como se houvesse placas ali. Para a gente, não dá 
para diferenciar. É tudo igual”, relata o Coronel de infantaria da FAB. 

O primeiro ponto de pernoite é no lugar chamado de Bebedouro Velho. O Sargento, de 48 anos, 
sentiu o peso dos mais 20kg da mochila. Mas a selva une e os colegas ajudaram até ele se recuperar e 
prosseguir. “O primeiro dia é a fase de adaptação ao ambiente, a gente sente um pouco mais”, explica 
um Soldado da equipe. 

O segundo e o terceiro dia somam subida íngreme e lama. “A gente fazia 50 minutos de 
caminhada e 10 de descanso”, lembra o Tenente de Infantaria, de 26 anos. Ele enfrentou o desafio pela 
segunda vez. No total, o grupo caminhou entre sete e oito horas por dia, com exceção do trecho final, 
quando foram 15 horas de caminhada. “Não tem como calcular as distâncias por quilômetros. O GPS 
dá o valor em linha reta. Mas aqui o terreno é cheio de subidas e descidas”, conta. 

A selva impõe suas leis. O ideal é chegar ao local de pernoite à tarde, entre 14 e 15h, e 
aproveitar a luz do sol para o ritual de pernoite: limpar o uniforme, instalar as barracas, conseguir 
lenha para a fogueira. “O fogo é essencial na mata: aquece, seca a roupa, cozinha alimentos, ilumina e 
mantém animais afastados”, explica um Sargento. Mesmo cansado, com fome, roupas molhadas, cada 
um lava o uniforme, o coturno, as meias, e coloca para secar. Depois prepara o jantar, a ração 
operacional. “O importante na caminhada é beber água o tempo todo. A gente não percebe, mas perde 
muito líquido. Precisa reidratar”, alerta o Sargento. 

A alvorada é muito antes de o dia clarear. Com a iluminação das lanternas, cada um prepara o 
café no caneco de metal e desmonta o acampamento. Mochilas nos ombros. Para não deixar ninguém 
para trás, o líder anuncia que é momento de enumerar, por antiguidade militar, o efetivo. Por volta das 
6h, o grupo se põe em marcha outra vez. 

Não é a toa que, no idioma yanomami, Pico da Neblina recebe o nome de “Yaripo”, que quer 
dizer lugar de vento, chuva e frio. Em apenas dois momentos do dia o morro se mostra: pela manhã e 
ao final da tarde. No restante do dia fica encoberto pelo forte nevoeiro. 

Do Garimpo da Pepita, local para o pernoite antes do último trecho, a dois mil metros de altura, 
dá para ver o topo do morro. Como o nome diz, a área foi usada para retirada de ouro. Como esta, há 
outras clareiras abandonadas. A saída em direção ao cume é às 5h20 da manhã. Ainda não tem luz. O 
caminho é iluminado pelas lanternas. Desta vez, o grupo vai “leve”, sem as duas dezenas de quilos 
extras da mochila. A comida está nos bolsos: gominha, rapadura, barras de cereais. E o mais 
importante segue no cantil: repositor de sais minerais.  

Sobe morro, desce morro. Lama, água, vegetação, raízes expostas... A vegetação muda 
conforme a altitude. Uma trilha com pedras parece asfalto depois da lama que cobre até o joelho dos 
mais altos. A partir da metade do trajeto, o lodo cede lugar às pedras. E vai ser assim até o topo. Num 
determinado trecho são dez lepars, uma técnica de subida por corda, um atrás do outro. 

A vegetação some e ficam apenas as enormes pedras. Para fixar o caminho, o guia confere as 
pequenas pedras ajeitadas em local visível. Elas serão a certeza da trilha no regresso. 

A chegada ao topo acontece às 12h30. Para cada um é um momento de conquista, superação, 
vencer os próprios limites, um instante único na vida. Um Soldado de 20 anos, ajoelhou e agradeceu. 
“Eu fui escolhido entre 400 soldados. É um privilégio estar aqui. Vim lá de Belém para servir em 
Manaus”, conta. 

A antiga bandeira é incinerada. No lugar, é hasteada a nova, com três metros de comprimento. 
A cerimônia é simples e rápida. “Me senti muito honrado. Essa missão é diferente de todos os cursos 
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que eu já fiz. Ano que vem vou para a reserva”, afirma o Suboficial, de 52 anos, responsável por 
erguer a bandeira até o topo do mastro. 

O grupo fica apenas 30 minutos no cume. A neblina intensa não permite ver a dimensão do 
lugar. A chuva apressa tudo. Ela torna o trajeto de volta mais perigoso do que já seria. As cachoeiras 
não tardam a surgir ao longo do morro. Enquanto isso, os militares tentam apertar o passo. Descer é 
mais fácil, em teoria. Com apoio das mãos, o corpo vai escorregando nas pedras. O primeiro lepard de 
descida é o mais difícil. Um a um, eles vencem cinco metros de uma pedra lisa com a corda molhada. 
A caminhada não pode parar. Além da preocupação com o horário, tem o frio. Todos estão 
encharcados. A área é aberta e o vento forte. 

Nesta época, escurece por volta de 18h30. Mas para chegar até o acampamento será necessário 
mais uma hora e meia andando na completa escuridão.  

Na chegada, um Sargento, recebe o grupo oferecendo uma caneca de chocolate quente. Para 
quem andou 15 horas, está cansado, com fome e frio, esta é a sensação do paraíso. “Eu já passei por 
isso. Sei como é difícil chegar neste estado”, explica. 

Estão todos exaustos, mas satisfeitos, por terem cumprido a missão e terem retornado em 
segurança. “São poucos os que chegaram aqui”, avalia o Sargento. 

 

 
Adidos militares representam a FAB no exterior e facilitam a condução de projetos e negócios 

estratégicos para o Brasil 
Facilitar transações comerciais, fazer contatos estratégicos, estreitar laços, encurtar distâncias. 

É esse o trabalho dos 18 adidos do Comando da Aeronáutica espalhados pelo mundo. E esse papel 
cresce a cada dia. 

Não é somente o poderio armado dos países que determina a fixação de um adido militar. A 
possibilidade de manter objetivos de defesa consoantes, a tomada de posições favoráveis nos 
colegiados internacionais e, ainda, abrir novos negócios estão entre os motivos para o Brasil manter 
representantes da Aeronáutica no exterior. 

A parceria com países mais próximos também é importante, como o Uruguai, onde o Brasil tem 
uma aditância desde 1975. Um exemplo é a doação pela FAB de estações meteorológicas, “que vão 
aumentar a capacidade de análises e contribuir com a prevenção de catástrofes e a melhora da 
produção agropecuária do país”, explica o Coronel da FAB, adido aeronáutico no Uruguai. 

Além do aconselhamento ao Embaixador sobre assuntos militares, o trabalho do adido também 
possibilita a participação brasileira em feiras e exercícios internacionais, como a Maple Flag, no 
Canadá; a Red Flag, nos Estados Unidos; e a Joint Warrior, na Inglaterra. 

Uma função pouco conhecida dos adidos é a autorização para sobrevoos. Quando uma 
aeronave oficial brasileira realiza alguma viagem internacional, o adido aeronáutico é o responsável 
por obter as liberações para voo em espaço aéreo estrangeiro. 
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Há, ainda, o apelo histórico. É o que acontece na Itália, onde tropas brasileiras tiveram 
participação durante a II Guerra Mundial. São frequentes naquele país as cerimônias com participação 
do Brasil, inclusive para lembrar o papel do 1° Grupo de Aviação de Caça no conflito chamado pelos 
italianos de “a liberação da Itália”. 

Por outro lado, o Brasil também recebe representantes militares estrangeiros. Atualmente são 
49, que se reportam diretamente ao Estado-Maior da Aeronáutica (EMAER). Com essa aproximação, a 
FAB recebe cadetes estrangeiros para estudar na Academia da Força Aérea, em Pirassununga (SP). “É 
um relacionamento constante de troca de conhecimentos”, afirma o Chefe da Seção de Adidos da 
Segunda Subchefia do EMAER. 

 

 
 
A presença de brasileiros no exterior e de estrangeiros no Brasil nas aditâncias visam à 

transparência e ao diálogo. As ferramentas disponíveis na atualidade e a própria estratégia de 
transparência têm sido muito mais efetivas para se delinear o poderio militar estrangeiro”, explica um 
adido. 

 
 

 
 

Pesquisa aponta Forças Armadas como a instituição mais confiável no Brasil. 
As Forças Armadas consolidam-se como a instituição em que o brasileiro mais confia. É o que 

aponta o Índice de Percepção do Cumprimento das Leis, divulgado em junho pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). Segundo dados da pesquisa, no primeiro trimestre de 2015, 68% da população                   
afirmava confiar nas Forças Armadas. A taxa subiu: era de 64% no mesmo período do ano passado. 

“A alta confiança nas Forças Armadas talvez seja resultado da sua participação em ações que 
envolvem a garantia de segurança em grandes eventos ou quando ocorrem casos de maior necessidade. 
Além disso, o papel das Forças Armadas no salvamento e a assistência às populações em momentos de 
grandes tragédias, além da distribuição de roupa e alimentos, é reconhecido pela população, que traduz 
esse conhecimento como confiança”, ressalta a coordenadora do Índice de Percepção do Cumprimento 
da Lei, da FGV DIREITO. 

Com essa porcentagem, as Forças Armadas superam a Igreja Católica, que passou a ter 57% da 
confiança da população, contra 54% em 2014; as emissoras de TV que viram sua confiança subir de 
31% para 34% em um ano e a polícia, com um aumento de 30% para 33%. O Ministério Público 
manteve o mesmo nível de confiança: 45%. 

Adidâncias Estrangeiras Acreditadas no Brasil 
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2.4 Apresentação e Análise de Indicadores de Desempenho    

Quadro A2.4. - Índice de Adequação da Força Aérea 

 

O indicador de desempenho operacional, Índice de Adequação da Força Aérea Brasileira, 
consta no PPA 2012-2015 e é de responsabilidade da Sexta Subchefia do EMAER. 

Unidade de Medida: % 

Fórmula de Cálculo: 
Quantidade média de aeronaves disponíveis na frota (meios operativos existentes), durante todo 

o ano, dividido pelo total de meios operativos previstos (total de aeronaves da frota, inclusive as 
indisponíveis e em modernização). 

Evolução do Indicador: 

De forma diversa do que ocorreu em 2012 e 2013 (estagnação), o índice de 2014 retrocedeu. 
Em 2015, ficou caracterizada que, apesar das diversas gestões no sentido de priorizar alguns projetos, a 
reduzida quantidade de recursos orçamentários para sustentabilidade da frota, bem como para o custeio 
dos contratos de aquisição e modernização de meios, produziu efeito direto de baixa disponibilidade de 
aeronaves, refletindo um quadro indesejável, semelhante aos últimos anos, ainda que ligeiramente 
melhor que em 2014. É importante ressaltar que, em cenários de orçamento comprimido, são 
adquiridos apenas itens mais baratos e emergenciais, causando um natural desabastecimento de itens 
mais custosos no médio prazo. Como a liberação de recursos tem ficado aquém da necessidade real 
para sustentar a frota, os estoques atingiram níveis baixos e as aeronaves tiveram um decréscimo na 
sua disponibilidade. Nos últimos anos, o orçamento disponibilizado para aquisição de peças de 
reposição teve elevação linear, ao redor de 5% ao ano. Considerando que a maioria delas é adquirida 
no exterior e nos últimos anos houve acentuada desvalorização do Real frente ao Dólar (30/06/2015: 1 
U$ = R$ 3,11 , 31/12/2015: 1 U$= R$4,00, e no início do ciclo do PPA, em 2012, 1 U$ = R$1,80) o 
valor disponibilizado não foi suficiente para atender às necessidades mínimas.  

Sendo assim, os estoques de peças em prateleira foram consumidos e encontram-se bastante 
reduzidos, enquanto que os contratos de aquisição de novas aeronaves e modernização das existentes 
receberam, em média, menos de 50% dos valores previstos em seus cronogramas físico-financeiros, o 
que levou à postergação da entrega dos objetos contratados. Fruto desse cenário, observamos que 
quase não houve recebimento de novas aeronaves, e as que se encontram na frota são mantidas com 
baixa disponibilidade, refletida no índice (classificado como “regular” em relação ao índice de 
referência do PPA) aqui exposto. Em uma visão prospectiva, a melhoria do indicador só será alcançada 
por meio da concretização de três ações: aquisição de novas aeronaves, modernização das aeronaves já 
existentes na frota e elevação da capacidade de manutenção dos meios existentes, com a reposição 
adequada dos estoques. As três ações previstas anteriormente, não foram alcançadas, sendo difícil, 
inclusive, retornar ao patamar de disponibilidade de meios do início do ciclo do PPA (44,88%). 
Finalizando, ao comparar a evolução do indicador durante os quatro anos do PPA, podemos notar que 
o valor esteve praticamente estagnado, e com uma leve queda nos dois últimos exercícios. Conforme 
informado nas avaliações dos exercícios anteriores, no decorrer do PPA, a principal causa para o não 
atingimento da meta em 2015 (62 %) foi a restrição orçamentária imposta à Força nos últimos anos. 

   Índice de Referência                                                           VALORES APURADOS 

Data de 
Apuração 

Valor 
       Ano: 2012       Ano: 2013        Ano: 2014         Ano: 2015 

Data Valor Data Valor Data Valor Data Valor 

31/12/2011 44,88 10/01/2013 44,32 18/12/2013 44,75 23/12/2014 40,11 31/12/2015 42,61 
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Obs1: O Índice de Adequação da FAB, descrito no PPA, é a “Relação percentual (%) entre a 
quantidade de meios previstos no Plano de Reaparelhamento e Fortalecimento da Força Aérea 
Brasileira” e o número de meios operativos existentes e tem sido calculado anualmente da seguinte 
forma: o total de meios operativos previstos tem se traduzido no quantitativo total de aeronaves da 
frota, e o número de meios operativos existentes tem sido considerado como a quantidade média de 
aeronaves disponíveis na frota, durante todo o ano, pois significa a quantidade real de meios em 
condição de ser empregada. Inseridas nesse contexto as novas aeronaves adquiridas, as modernizadas, 
bem como as existentes que foram revisadas e disponibilizadas para pronto-emprego. 
 

Quadro B2.4 – Índice de Acidentes Aeronáuticos (IAA) 

O indicador de desempenho operacional, Índice de Acidentes Aeronáuticos (IAA), consta no 
PPA 2012-2015 e é de responsabilidade do CENIPA. 

Unidade de Medida: % 

Fórmula de Cálculo: 
Relação percentual entre o número de acidentes ocorridos no ano e o número de aeronaves 

registradas. 
 

Evolução do Indicador: 

O Índice de Acidentes Aeronáuticos (IAA) é a relação percentual entre o número de acidentes 
ocorridos durante o ano, fornecido pela base de dados da Divisão Operacional do CENIPA, e o número 
de aeronaves registradas, obtido mediante consulta ao Registro Brasileiro Aeronáutico da Agência 
Nacional de Aviação Civil (RAB - ANAC). O IAA é medido ao final de cada ano, não sendo 
utilizados cálculos parciais. 

A análise qualitativa do índice é feita de acordo com as zonas críticas obtidas pela Média e pelo 
Desvio Padrão (DP) dos últimos seis anos, sendo: 

- Até o limite de 1 DP acima da média -> Situação Normal (até 1,13%); 

- Entre 1 e 2 DP acima da média -> Situação Aceitável (entre 1,13% e 1,26%); 

- Entre 2 e 3 DP acima da média -> Situação Ruim (entre 1,26% e 1,39%); e 

- Acima de 3 DP acima da média -> Situação Crítica (acima de 1,39%). 

Durante os quatro anos do PPA 2012 a 2015, o IAA permaneceu dentro dos níveis normal e 
aceitável, sendo que o ano de 2015 apresentou o menor índice de todo o quadriênio. Todos os 
segmentos de aviação apresentaram redução no número de acidentes, destaque para a aviação regular 
em que não houve acidente no último ano do PPA. 

 

  Quadro C2.4 – Indicador de Monitoramento do Espaço Aéreo 

Índice de 
Referência 

VALORES APURADOS 

Ano: 2012 Ano: 2013 Ano: 2014 Ano: 2015 

Data de 
Apuração 

Valor Data Valor Data Valor Data Valor Data Valor 

31/12/10 89 10/01/13 90,69 31/12/13 92,86 06/01/15 93,13 13/01/16 93,13 

Índice de Referência VALORES APURADOS 

Data de 
Apuração 

Valor 
       Ano: 2012         Ano: 2013        Ano: 2014 Ano: 2015 

Data Valor Data Valor Data Valor Data Valor 

31/12/2010 0,82 10/01/2013 1,19 31/12/2013 1,05 07/01/2015 0,89 15/12/2015 0,74 
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O indicador de desempenho operacional, Indicador de Monitoramento do Espaço Aéreo, 
consta no PPA 2012-2015 e é de responsabilidade do DECEA. 

Unidade de Medida: % 

Fórmula de Cálculo: 
Relação percentual entre o espaço aéreo monitorado e o espaço aéreo brasileiro, tomando-se 

por referência a altitude de 20.000 pés.  

Evolução do Indicador:  
Considera-se ótima a evolução do indicador, tomando-se por referência a altitude de 20.000 

pés. O índice relativo a 2015, apurado em 13 de janeiro de 2016, se manteve constante em relação ao 
exercício de 2014 (93,13%). 

Este valor continua representando um avanço considerável em relação ao Índice de 
Referência, tendo em vista a extensão territorial brasileira e o nível de altitude considerado. 

No exercício de 2015 não houve crescimento de aerovias no nível de 20.000 pés, não 
ocasionando, portanto, variação no resultado do indicador em relação a 2014. Em 2015, foram 
realizadas modernizações que substituíram radares anteriores, considerados obsoletos, bem como os 
novos radares foram instalados, porém, estes ficaram em redundância com os já instalados 
inicialmente, não impactando no resultado do referido indicador. 

A perspectiva é de que este indicador ainda se mantenha estável até 2016, pois não há a 
perspectiva de crescimento de outras aerovias deste nível no período considerado. 
 

2.5 Informações sobre as Ações do Programa Estratégico de Sistemas Espaciais – PESE 

A Estratégia Nacional de Defesa, publicada em 2008, estabelece três setores estratégicos: o 
espacial, o cibernético e o nuclear. Detalhadas no Livro Branco de Defesa Nacional, divulgado em 
2012, esses projetos foram divididos entre as Forças Armadas. Cabe à Aeronáutica conduzir os 
projetos espaciais, com prioridade na capacitação científica e tecnológica do País e preparar os 
recursos humanos. 

Em 2012, foi criada a Comissão de Coordenação e Implantação de Sistemas Espaciais para 
atuar na concretização do Programa Estratégico de Sistemas Espaciais. Apesar de ser conduzida pela 
Aeronáutica, a iniciativa pretende implantar sistemas espaciais de defesa para as três Forças Armadas, 
e também de uso compartilhado para atividades civis. 

O PESE deverá proporcionar ao Brasil serviços como comunicações, sensoriamento remoto, 
meteorologia, navegação e monitoramento do espaço. Estão em desenvolvimento, com foco no 
domínio nacional das tecnologias, tanto o segmento espacial, que envolve o uso de satélites, como o de 
infraestrutura de solo para controle e uso das informações. 

Seguem abaixo informações sobre as ações do PESE, relativas aos satélites a serem utilizados 
no Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), sobretudo do projeto do Satélite 
Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), destacando os seguintes aspectos: 

 

2.5.1 Identificação das Unidades Gestoras que Realizaram Despesas no Âmbito do PESE 

• Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo; 
• CNPJ: 00.394.429/0133-50; 
• Endereço postal: Av. General Justo, nº 160 – Prédio da CISCEA, CEP: 20021-130 – Rio de 

Janeiro, RJ; 
• Endereço eletrônico institucional: vdc@ciscea.gov.br; e 
• Endereço do sítio na internet: www.ciscea.gov.br. 
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2.5.2 Identificação dos Gestores Envolvidos no Gerenciamento e na Execução de Despesas 
Relacionadas ao PESE. 

A identificação do gestor envolvido, no âmbito do COMAER, refere-se ao responsável pelas 
despesas executadas pela Comissão de Coordenação e Implantação de Sistemas Espaciais 

(CCISE).  

I. Nome completo: Maj Brig Ar Carlos Minelli de Sá. 
II. Atribuições e responsabilidades no que se refere ao Projeto Sistema Integrado de 

Monitoramento de Fronteiras: A implantação do SISFRON não compete à CCISE. Esse 
trabalho está a cargo do Comando do Exército.  

III. Endereço eletrônico e telefones para contato: minelli@ciscea.gov.br e (21) 2123-6402.  
IV. Órgão de lotação: CISCEA. 

 

2.5.3 Identificação e Descrição Sucinta das Normas que Regulam a Gestão do PESE 

I. Portaria EMAER nº 31/3SC3, de 31 de agosto de 2012 - Aprova a edição do Programa 
Estratégico de Sistemas Espaciais (PCA 358-1); e 

II. Portaria nº 224/GC3, de 10 de maio de 2012. Aprova a edição da Diretriz de Implantação do 
PESE (DCA 358-1), no âmbito do COMAER. 

 

2.5.4 Organograma Funcional das Unidades Gestoras na Execução do PESE 

De acordo com a Portaria n° 184/GC3, de 17 de abril de 2012, a CCISE é uma Comissão criada 
pelo Comandante da Aeronáutica para “coordenar os trabalhos relativos à definição e à implantação de 
sistemas espaciais relativos à defesa, incluindo seus elementos orbitais e a relativa infraestrutura de 
apoio. A Comissão é subordinada diretamente ao Comandante da Aeronáutica. Dispõe de um 
Presidente, um Vice-Presidente Executivo e um Coordenador Técnico-Operacional. Ainda de acordo 
com o previsto no Art. 5 da Portaria n° 184/GC3, a Comissão de Implantação do Sistema de Controle 
do Espaço Aéreo, do DECEA, presta o apoio administrativo necessário ao funcionamento da CCISE.  

No entanto, para realizar as atividades do PESE, a CCISE depende de repasse orçamentário do 
Estado Maior Conjunto das Forças Armadas do MD, que é o detentor da ação 151S - Implantação do 
Programa Estratégico de Sistemas Espaciais. 

 

2.5.5 Alinhamento dos Projetos do PESE com o Plano Plurianual do Governo 

Programa 2058: Defesa Nacional. 

Objetivo 1119: Desenvolver e elevar capacidades nas áreas estratégicas da cibernética, nuclear, 
espacial e nas áreas de comunicações, comando e controle, inteligência, nuclear, espacial e nas áreas 
de comunicações, comando e controle, inteligência e segurança da informação. 

Iniciativa 05O7: Definição de missões e de requisitos dos sistemas espaciais de interesse para 
a área de Defesa no PESE. 

Ação: 151S Implantação do Programa Estratégico de Sistemas Espaciais 
 

2.5.6 Programação Orçamentária e Financeira e Resultados Alcançados do PESE 

No exercício de 2015, a CCISE não recebeu recursos da LOA daquele ano. Para realizar suas 
atividades em 2015, esta comissão utilizou-se de recursos inscritos em Restos a Pagar oriundos do ano 
de 2014. Esses recursos foram empregados no pagamento de passagens aéreas destinadas ao 
atendimento de apoio técnico à coordenação do uso de frequências e posição orbital do Satélite 
Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, implantação da Infraestrutura Crítica do 
segmento solo do SGDC, além de reuniões de planejamento e ações para o setor espacial, conforme 
tabela seguinte. 
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Quadro 2.5.6 - Despesas com Restos a Pagar (RP) no Exercício de 2015 

UG Executora 
Natureza Despesa 

Detalhada 

Item Informação 

Restos a Pagar - RP 

Restos a Pagar Inscritos 
(Proc e N Proc) 

Restos a Pagar Pagos 

(Proc e N Proc) 

Restos a Pagar a Pagar 

(Proc e N Proc) 

Favorecido NE CCor 
Saldo Atual - R$ 

 (Item Inf.) 
Saldo Atual - R$ 

(Item Inf.) 
Saldo Atual - R$ 

 (Item Inf.) 

120006 
Grupamento de 

Apoio de Brasília 
33903301 - Passagens 

para o País 
00013698000180 

TRIPS Passagens E Turismo 
LTDA - EPP 

29.746,98 29.746,98 0,00 

52.000,00 52.000,00 0,00 

120036 
Departamento de 

Controle do Espaço 
Aéreo 

33903301 - Passagens 
para o País 

03667498000139 
ITS Viagens E Turismo 

LTDA - EPP 

108.286,74 57.303,60 50.983,14 

15.965,67 ----- 15.965,67 

33903302 - Passagens 
para o Exterior 

42.612,39 ----- 42.612,39 

108.286,74 95.879,34 12.407,40 

120071 
Centro Logístico da 

Aeronáutica 

33903002 - 
Combustíveis e 
Lubrificantes de 

Aviação 

34274233000102 

 
Petrobras Distribuidora S A 23.346,85 23.346,85 0,00 

33453598000123 Raizen Combustíveis S.A. 3.000,00 3.000,00 0,00 

120090 

Comissão 
Aeronáutica 
Brasileira em 
Washington 

33903948 - Serviço de 
Seleção e Treinamento 

EXW0L0172 
MDA Geospatial Services, 

INC. 
2.393.642,40 2.393.642,40 0,00 

44903947 - Serviços de 
Comunicação em Geral 

EXW00LCT6 Analytical Graphics INC 54.529,87 54.529,87 0,00 

44903993 - Aquisição 
de Software 

EXW00LCT6 Analytical Graphics INC 340.302,66 340.302,66 0,00 

EXW00LCT6 Analytical Graphics INC 126.573,43 126.573,43 0,00 

Total 3.298.293,72 3.176.325,12 121.968,60 

Fonte: ODSA
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2.5.7 Cronograma Físico-Financeiro do PESE 

A gestão do projeto SGDC não compete à CCISE. O referido projeto segue o Decreto nº 
7.769/12, que dispõe sobre a gestão do planejamento, da construção e do lançamento do SGDC. 

O projeto SGDC surgiu antes da criação do PESE, sendo coordenado desde a sua criação pelo 
EMCFA e pela TELEBRAS.  

No entanto, a CCISE presta apoio técnico à TELEBRAS na implantação da infraestrutura 
crítica do segmento solo do SGDC. Este suporte especializado segue os termos do Acordo de 
Cooperação No 001/2014, celebrado em 27 de maio de 2014, entre a TELEBRAS e o Estado-Maior da 
Aeronáutica, com a execução da Comissão de Coordenação e Implantação de Sistemas Espaciais, por 
meio da Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo, com a interveniência 
anuência do Ministério da Defesa. 

Por fim, para o acompanhamento dos trabalhos relacionados ao SGDC, foi instituído o Grupo 
Executivo do SGDC(GE-SGDC) do MD. A FAB participa do GE-SGDC com função de assessoria. 

 

2.5.8 Informações por Projeto (Frotas Cálidris, Attícora, Lessônia e Carponis) do PESE 

Não houve atividade orçamentária, realizada no Exercício de 2015, para tratar dos projetos das 
frotas Cálidris, Attícora, Lessônia e Carponis. 

 

2.5.9 Indicação das Próximas Etapas Previstas do PESE 
 
Quadro 2.5.9 -  Previsão Anual de Recursos da Ação 151S 

 PREVISÃO ANUAL DE RECURSOS DA AÇÃO 151S 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

SAT OBT 20.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 

SGDC 1 e 2 5.398.514,20 ------ ------ 20.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 

RECORRENTE 

SGDC 
10.704.743,25 10.704.743,25 10.704.743,25 10.704.743,25 10.704.743,25 10.704.743,25 10.704.743,25 

SERVIÇO 
SATÉLITE 

15.200.000,00 16.850.000,00 8.250.000,00 ----- ----- ----- ----- 

TOTAL DA 
AÇÃO 151S 

51.303.257,45 187.225.103.25 178.954.743,25 190.704.743,25 330.704.743,25 330.704.743,25 330.704.743,25 

Fonte: EMAER, conforme Ofício nº 107/3SC3/15519, de 7 de outubro de 2015, do EMAER para a Secretária-Geral do 
Ministério da Defesa.  

 
2.5.10 Análise Crítica sobre o Andamento dos Projetos do PESE 

A Estratégia Nacional de Defesa atribuiu ao COMAER a responsabilidade de, juntamente com 
outros órgãos federais, promover uma série de medidas com vistas a garantir a autonomia de produção, 
lançamento, operação e reposição de sistemas espaciais, por intermédio do desenvolvimento de 
veículos lançadores de satélites e sistemas de solo que garantam o acesso ao espaço em órbitas baixas 
e geoestacionárias. 

Dessa forma, o COMAER aprovou o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, o qual 
estabelece a estratégia de implantação em longo prazo dos subprogramas e de projetos de sistemas 
espaciais de defesa com uso compartilhado (duais, militar e civil), respeitadas as peculiaridades de 
cada sistema. O PESE busca trazer benefícios diretos e indiretos a todos os potenciais usuários do 
Ministério da Defesa, como também a toda sociedade brasileira, e permite que as operações das Forças 
Armadas (FA) tenham o necessário suporte das aplicações espaciais de forma coordenada e integrada. 
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O PESE é organizado de forma complementar ao Programa Nacional de Atividades Espaciais 
da Agência Espacial Brasileira, buscando atender às necessidades militares específicas. O programa 
busca estimular a indústria nacional, de forma a garantir uma demanda contínua por produtos com um 
índice crescente de nacionalização. 

Na área de Defesa e Segurança, o emprego dos sistemas espaciais propostos pelo PESE 
contribuirá para a redução dos custos provocados pela violência, por meio de um incremento na 
eficiência da vigilância de fronteiras e ações de inteligência. Os sistemas espaciais previstos no PESE 
podem beneficiar diversos projetos estratégicos, como os Sistemas de Gerenciamento da Amazônia 
Azul (SisGAAz) da Marinha do Brasil, de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), de Defesa 
Aeroespacial Brasileiro, de Proteção da Amazônia (SIPAM), entre outros. 

O incremento da disponibilidade de imagens de alta resolução e o refinamento das informações 
de posição e navegação, proporcionados pelos produtos gerados pelo PESE, fomentarão a Agricultura 
de Precisão (AP) que, por sua vez, permitirá um aumento da produção nacional e da rentabilidade 
desse setor. Essas imagens também servirão de insumo importante para os esforços de redução dos 
impactos de desastres naturais, por meio do aumento da eficiência no monitoramento de áreas de risco, 
no planejamento e nas respostas a esses eventos.  

Outra contribuição importante do aumento da disponibilidade e da precisão das imagens será o 
aumento da eficiência no monitoramento ambiental, possibilitando ações de supervisão e fiscalização 
mais eficientes. 

Além disso, a importância estratégica, para um país como o Brasil, de um programa espacial 
sólido e consistente, baseia-se nas capacidades que são disponibilizadas pela tecnologia espacial dos 
projetos do PESE, tais como: 

a) atender às necessidades de comunicação via satélite; 
b) propiciar suporte ao monitoramento ambiental e dos recursos naturais; 
c) integrar os sistemas de vigilância das fronteiras terrestres, marítimas e do espaço aéreo; 
d) dar suporte para o controle do espaço aéreo e todo o controle dos sistemas de navegação 

civil e militar; 
e) disponibilizar informações de meteorologia e de inteligência, imagens e sinais, em apoio às 

operações militares, inclusive, globalmente; 
f) auxiliar na previsão do tempo e clima e no monitoramento de eventos climáticos extremos; 
g) controlar, sob o ponto de vista urbano, a expansão das cidades e as formas de ocupação do 

solo; e 
h) impulsionar a realização de parcerias estratégicas e a integração das instituições de Pesquisa 

e Desenvolvimento com o setor industrial, de forma a qualificar a indústria nacional para o 
desenvolvimento e a manufatura de subsistemas e sistemas completos para o setor espacial. 

O Brasil já detém alguma competência nessa área, possuindo um programa espacial com 
algumas realizações, porém muito aquém das necessidades do Estado. Houve investimentos em 
centros de lançamento, veículos lançadores de satélites, foguetes de sondagem, na produção de 
satélites e na formação de recursos humanos para o setor. Todavia, os resultados estão longe dos 
obtidos pelas nações que iniciaram os seus programas espaciais junto com o Brasil, como a Índia e a 
China. 

Os investimentos em programas espaciais são justificados pelos incrementos que trazem às 
capacidades científica, tecnológica e de segurança. Adicionalmente, os investimentos proporcionam 
retornos socioeconômicos relevantes, destacando-se o fortalecimento da atividade industrial, o 
aumento de eficiência e de produtividade para outros setores, conforme detalhado anteriormente. 

Em virtude da falta de orçamento para execução do PESE, as atividades do Programa 
limitaram-se à realização de estudos internos e à busca de informações para o planejamento da 
implantação dos sistemas espaciais previstos. Como não existem contratos firmados para o 
fornecimento de qualquer serviço, ou sistema espacial, a situação orçamentária atual atrasa o 
desenvolvimento do PESE.  
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Em 2013 o COMAER solicitou para o exercício de 2014 recursos no valor de R$ 
203.500.000,00 para o PESE na Ação 151S (Ofício nº 5/5SC1/4758, de 30 de abril de 2013 do 
EMAER para a Secretaria de Coordenação e Organização Institucional do MD), tendo sido 
contemplado na LOA 2014 o valor de R$ 113.000.000,00, porém, tais recursos foram aplicados no 
projeto SGDC. 

Em 2014 o COMAER solicitou para o exercício de 2015 recursos no valor de R$ 
573.000.000,00 para o PESE na Ação 151S (Ofício nº 6/5SC1/5186, de 7 de maio de 2014 do EMAER 
para a Secretaria-Geral do MD), porém, não foi contemplado na LOA 2015, conforme comentado 
anteriormente no item 2.3.2.6 Programação Orçamentária e Financeira e Resultados Alcançados.  

De acordo com a Análise de Viabilidade de Empreendimento de Grande Porte do PESE, 
realizada em 2012, os contratos com a indústria nacional tem potencial para produzir estímulos à 
economia em função da tecnologia adquirida e ampliação da mão de obra especializada, que poderão 
contribuir para outros setores econômicos, de forma que a implantação do PESE proporcionaria um 
incremento de 370.000 novas oportunidades de empregos diretos e indiretos, além de mais de 500.000 
empregos associados ao efeito-renda, distribuídos por todas as classes de renda. 

Outrossim, o Brasil ainda desfruta da possibilidade de transformar-se em um ator de destaque 
no setor espacial internacional, gerando oportunidades de renda e divisas para o País. A indústria 
espacial mundial está em fase de expansão, porém, caminha rapidamente para a maturidade. O atraso 
na implementação do PESE pode acarretar a perda de oportunidades como, por exemplo, o mercado de 
microssatélites (satélites da classe de 100kg, 150kg), que está em crescimento e, também, retardar os 
diversos benefícios ao país que podem ser proporcionados pelos sistemas espaciais. 

Conforme Ofício nº 107/3SC3/15519, de 7 de outubro de 2015, do EMAER para a Secretaria-
Geral do Ministério da Defesa, o COMAER solicitou ser o coordenador de todas as atividades 
espaciais, no âmbito do MD, após a conclusão do Projeto SGDC. 

Por fim, também por meio do Ofício nº 107/3SC3/15519, de 7 de outubro de 2015, o 
COMAER solicitou que o Ministério da Defesa realizasse gestões no sentido de: 

I. Centralizar todas as ações de coordenação da área espacial na Força Aérea Brasileira; 
II. Transferir a coordenação de todas as atividades relacionadas ao SGDC 2, após a conclusão 

do SGDC 1, e demais ações voltadas para o setor espacial para a FAB; 
III. Alocar recursos orçamentários para as atividades de implantação do SGDC 1 não cobertas 

pela TELEBRÁS; 
IV. Alocar recursos orçamentários para as atividades de operação e manutenção dos centros de 

controle do SGDC 1; 
V. Alocar recursos orçamentários para o desenvolvimento dos projetos constantes do PESE;  
VI. Alocar recursos para a compra de serviços de um satélite de observação da terra, que terá 

aplicação direta nos Jogos Olímpicos de 2016; e 
VII. Estabelecer que a gestão da ação 151S seja de responsabilidade da FAB, devendo a mesma 

continuar no orçamento do MD. 
 

2.6 Veículo Lançador de Satélites (VLS) e Veículo Lançador de Microssatélites (VLM) 

Em paralelo ao PESE, o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial conduz outro 
projeto voltado para o espaço: o desenvolvimento do Veículo Lançador de Satélites. O objetivo é ter a 
capacidade de lançar satélites de até 380 kg a mais de 1.000 km de altura, entrando em órbita 
equatorial. 

O primeiro protótipo voou em 1997 e, após um acidente ocorrido em 2003 com o terceiro 
protótipo, o projeto entrou em fase de revisão. Em 2011, foi concluída a construção do novo Sistema 
de Plataforma, no Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. Os próximos passos são a 
integração do VLS-1 à plataforma, a realização de um voo completo e a certificação. 

O objetivo principal do projeto VLS é cumprir um voo espacial completo, sendo capaz de 
entregar, a partir do Centro de Lançamento de Alcântara (MA), em órbita circular equatorial com 
baixa excentricidade, um satélite de 200 kg a 750 Km, ou variações dessa especificação. A conclusão 
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desse projeto dará ao Brasil capacidade de, com autonomia e desenvolvimento próprio, projetar, 
fabricar, lançar, controlar, estabilizar e entregar uma carga útil em órbita terrestre, cumprindo assim as 
metas do Programa Nacional de Atividades Espaciais e da Estratégia Nacional de CT&I. 

O VLS-1 é composto por quatro estágios de propulsão, todos utilizando combustível sólido. 
Seu comprimento total é de 19 metros, e a massa na decolagem, 50 toneladas. Está enquadrado na 
classe dos lançadores de pequeno porte. Sua capacidade nominal de satelitização é de 100 a 380 Kg em 
órbitas circulares equatoriais de 200 a 1200 Km de altitude ou de 75 a 275 Kg em órbitas circulares 
polares de 200 a 1000 Km de altitude. 

A história do projeto remete a 1980, quando foi constituída a Missão Espacial Completa. Em 
1997 aconteceu o voo do primeiro protótipo. Após o acidente durante a preparação do terceiro 
protótipo, foi iniciada a revisão crítica do projeto, que culminou, em 2011, com o término da 
construção do novo Sistema de Plataforma de Lançamento.  

Entre os objetivos específicos já atingidos pelo projeto, destacam-se: 
-Criação e manutenção de um Centro de Lançamento; 
-Domínio da tecnologia de foguetes de sondagem (veículo exportados); e 
-Capacidade de realizar operações espaciais complexas. 
 
Para o período de 2013 a 2016, as grandes metas a serem atingidas são: 
-Integração do veículo na plataforma de lançamento; 
-Qualificação em voo do veículo completo, com inserção em órbita de carga tecnológica; e 
-Certificação de Tipo do veículo, com inserção de satélite Brasileiro em órbita circular 

equatorial terrestre. 
O VLS-1 é o primeiro veículo lançador de satélites Brasileiro. O seu desenvolvimento está 

sendo possível graças aos mais de 25 anos de experiência acumulada pelo DCTA/IAE e a indústria 
nacional em tecnologias de foguetes. 

 

     
 

Em 2014, o Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE) e a Fundação de Ciência, Aplicações e 
Tecnologia Espaciais (FUNCATE) assinaram um convênio para o desenvolvimento do Veículo 
Lançador de Microssatélites. O VLM, fruto de mais uma parceria com a Alemanha, será destinado ao 
lançamento de cargas úteis espaciais ou microssatélites (até 150 kg) em órbitas equatoriais e polares. 

A fim de viabilizar a execução do projeto VLM, fez-se necessário instrumentalizar sob a forma 
de convênio, o apoio da FUNCATE (Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais), 
fundação sem fins lucrativos e devidamente credenciada, nos termos da Lei nº 8.958/1994, pelo MEC 
Ministério da Educação, a prestar apoio ao IAE, visando possibilitar o atendimento às necessidades 
técnicas, científicas e operacionais, contando esta Fundação para isto com larga experiência na 
execução e gerenciamento de projetos não apenas com o IAE, mas também com outras instituições 
similares, sempre demonstrando bom desempenho no apoio às atividades de desenvolvimento 
científico e tecnológico e no estímulo à inovação, na área aeroespacial. 
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O foguete suborbital VSB-30 V20, desenvolvido pelo IAE, órgão do Comando da Aeronáutica, 
foi lançado no dia 22 de fevereiro de 2015, às 7h52min (horário local) do Centro de Lançamento de 
Esrange, na Suécia. O voo transcorreu conforme o planejado, e a carga útil atingiu 263 km de altura 
máxima, permanecendo 6 minutos em ambiente de microgravidade. 

Com 12,6 metros de comprimento e peso total de 2,5 toneladas, o VSB-30 foi desenvolvido 
pelo Brasil em parceria com a Alemanha. Esse foi o 15º lançamento de um VSB-30. O primeiro voo 
ocorreu em 23 de outubro de 2004, no Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. 

No dia 19 de fevereiro de 2015, outro foguete suborbital brasileiro, o VS-30/IO V11, foi 
lançado na Noruega. A carga útil atingiu 364 km de altura máxima. 
Novo projeto 
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Quadro 2.6 – FUNCATE                                                                                                                                                                                                                        Valores em R$ 1,00 

Fundação de Apoio 

Nome: Fundação de Ciências, Aplicações e Tecnologia Espaciais (FUNCATE) CNPJ: 51.619.104/0001-10 

Projeto 
Instrumento Contratual 

Contrato Convênio 

Nº Tipo Financiador 
Número 

do 
Contrato 

Objeto 
Vigência Valor (R$) Número 

do 
Convênio 

Objeto 
Vigência Valor (R$) 

Inicio Fim Bruto Repassado Inicio Fim Bruto Repassado 

593 5 AEB 
      

001/2014 

Veículo 
Lançador de 

Microssatélites 
(VLM-1) 

12/12/2014 17/02/2019 79.000.000,00 11.199.505,68 

 
TOTAL GERAL FUNDEP 0,00 0,00 TOTAL 79.000.000,00 11.199.505,68 

Recursos Pertencentes às ICT Envolvidos nos Projetos 

Projeto Recursos das ICT 

Nº Tipo 
Financiador

/Projeto 

Financeiros Materiais Humanos 

Valor (R$) Tipo Valor (R$) Quantidade Valor (R$) 

593 5 AEB 0,00 - 0,00 33 3.775.200,00 

Fonte: DCTA 

TIPO: (1) Ensino     (2) Pesquisa e Extensão     (3) Desenvolvimento Institucional    (4) Desenvolvimento Científico     (5) Desenvolvimento Tecnológico 
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As premissas iniciais do Convênio entre o DCTA e a FUNCATE (Convênio IAE nº 001/2014), 
referente ao projeto VLM-1, eram foco no Subsistema Propulsivo (correspondente a aproximadamente 
85% do valor total do Convênio), com concentração em dois grandes contratos: envelope motor 
(serviços de fabricação) e propelente (serviços de carregamento de propelente no envelope motor). 

De forma mais detalhada, o Plano de Trabalho do Convênio foi elaborado prevendo a execução 
de 50 objetos distribuídos em 11 metas, executados em 4 etapas, mas seguindo essa forma de 
contratação. A primeira etapa corresponde à elaboração de Termos de Referência/Projetos 
Básicos/Projetos Executivos e é de responsabilidade do Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE). A 
segunda e terceira etapas são a Seleção e Contratação de fornecedores ficando a cargo da Fundação. A 
última etapa é a entrega, que passa pela aceitação do IAE e finalização do processo pela Fundação. 

De acordo com o cronograma apresentado no Plano de Trabalho, para o ano de 2015 havia 11 
objetos a serem finalizados, ou seja, a serem executados até a etapa final. Desses objetos somente 1 foi 
executado de acordo com esse cronograma. Os demais ou estão em alguma etapa intermediária do 
processo ou não foram iniciados. Dos 39 objetos restantes, 1 já foi finalizado e 21 já foram iniciados e 
estão em alguma etapa intermediária. 

Ao final de 2015, atingiu-se o período de execução equivalente a 24,89% da vigência do 
Convênio e o índice de 0,97% de execução financeira. 

Esse quadro se justifica pelas dificuldades encontradas no modelo inicial de contratação, onde 
foram elaborados grandes Termos de Referência objetivando a contratação de poucas empresas em 
grandes contratos, abrangendo cada um vários objetos do Plano de Trabalho. Porém, as propostas 
recebidas das empresas interessadas apresentaram valores além das expectativas e não ofereceram o 
detalhamento necessário em termos técnicos e de custos. Foram realizadas várias rodadas de 
negociação com essas empresas, sem se chegar a um acordo. Dessa forma, esses Termos de Referência 
foram cancelados e a forma de contratação foi modificada para a elaboração de Termos de Referência 
menores, atendendo a alguns objetos separadamente, e um grande Termo de Referência, que engloba a 
entrega de propulsores completos. No momento, está sendo implementada essa mudança, que se 
concretizará em uma revisão do Plano de Trabalho. 

 

2.7 Pilotos de Satélite 

 “Eu me imaginava operando ou controlando algum veículo aéreo, dentro da atmosfera, não 
fora dela, no espaço”. A frase é do Tenente-Coronel da FAB, um dos 30 brasileiros que estão diante do 
desafio de pilotar um veículo que ficará a 36 mil quilômetros da Terra. Piloto de aeronaves de 
reconhecimento e patrulha da Força Aérea Brasileira, o aviador interessado na área aeroespacial 
iniciou sua preparação em abril de 2014. 

“Na aeronave a resposta ao comando é imediata e visível ao piloto. No satélite, a diferença é 
que não vemos o comando ser executado, temos que esperar e interpretar os dados recebidos”, 
compara. 

São 20 militares da Marinha, Exército e Aeronáutica, além de outros dez do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais, Agência Espacial Brasileira, Telebrás e da empresa Visiona, que estão se 
especializando na tarefa de operar, controlar e cuidar do Satélite Geoestacionário Brasileiro de Defesa 
e Comunicações Estratégicas (SGDC). A “tripulação” do satélite é uma equipe que trabalha 24 horas 
por dia, sete dias na semana. 

Pilotar o satélite significa mantê-lo na sua posição definida: o espaço não é infinito para ele. O 
espaço geoestacionário está dividido em 180 posições orbitais, cada uma separada da outra por um 
ângulo de 2°. No caso do SGDC, a órbita é sobre a linha do equador, para que o satélite tenha um 
período de rotação igual ao da Terra, o que dá a sensação de que ele está parado no espaço sobre a sua 
área de interesse. 

Cada uma dessas posições é um cubo com cerca de 75 quilômetros de cada lado. Neste 
endereço espacial o SGDC deverá se manter para trabalhar bem. Porém, ele não estará sozinho. Outros 
dois satélites, sendo um da Embratel e outro estrangeiro, já orbitam por ali. 
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De acordo com dados do centro de operações espaciais da Força Aérea dos Estados Unidos, há 
705 satélites geoestacionários em órbita. Quem organiza a posição desses veículos espaciais é a ITU 
(International Telecommunication Union), a agência especializada das Nações Unidas para tecnologias 
de informação e comunicação. 

Os pilotos de satélite têm outro desafio: defender o satélite da atração da terra. O equipamento 
precisa se manter a 36 mil quilômetros do solo, uma zona de equilíbrio entre as forças que tentam 
lançar o satélite para o espaço ou fazê-lo voltar para o planeta. O trabalho dos “pilotos” é baseado em 
cálculos e mais cálculos para planejar e manobrar o satélite. 

Uma outra área de atuação da equipe é o monitoramento da “saúde” do satélite, ou seja, manter 
os subsistemas, como softwares e componentes físicos, operando normalmente. “Além de monitorar e 
corrigir alguma possível anomalia no funcionamento do satélite, temos que estar atentos a alguma 
situação de alarme de uma possível colisão”, exemplifica o Tenente-Coronel. 

A operação e o controle do satélite serão realizadas no centro de operações a ser construído em 
Brasília (DF). No local, de 11 mil m², nada poderá dar errado. Todos os sistemas terão dupla 
redundância. Mesmo assim, se necessário, entrará em ação o backup no Rio de Janeiro (RJ). 

“Tudo tem que funcionar com 99,9999% de confiabilidade”, afirma o Coronel da FAB, 
Comandante do Núcleo do Centro de Operações Espaciais Principal (NUCOPE-P). A unidade da 
Aeronáutica tem como missão justamente a formação de profissionais para o futuro centro de 
operações espaciais. 

 

2.8 Informações sobre os Projetos Conduzidos pela Comissão Coordenadora do Programa 
Aeronave de Combate (COPAC) 
 

2.8.1 Finalidade e Competências Institucionais e Estrutura da COPAC 

 
FINALIDADE  

A Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate, Organização do Comando da 
Aeronáutica prevista pelo Decreto nº 6.834, de 30 de abril de 2009, tem por finalidade coordenar os 
trabalhos relativos ao desenvolvimento e aquisição de aeronaves de combate e sistemas relacionados 
para o Comando da Aeronáutica, bem como coordenar, com os Órgãos de Direção Setorial, as ações 
necessárias à implantação dessas aeronaves e sistemas.  

A COPAC tem sua subordinação e sede estabelecidas no Regulamento aprovado pela Portaria 
nº 1.667/GC3, de 16 de setembro de 2013, e faz parte da estrutura do Departamento de Ciência e 
Tecnologia Aeroespacial. 

 

COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 

De Acordo com o Regulamento da Comissão Coordenadora do Programa de Combate - ROCA 
21-65, aprovado pela Portaria nº 1.667/GC-3, de 16 de setembro de 2013, compete à COPAC: 

I - gerenciar os projetos de aquisição, de desenvolvimento e de modernização de materiais e 

sistemas aeronáuticos, que lhe forem atribuídos por órgão superior; 

II - assessorar o EMAER na coordenação das ações necessárias à implantação dos materiais 
sistemas aeronáuticos adquiridos, desenvolvidos ou modernizados por intermédio da COPAC; 

III - cumprir as diretrizes da Aeronáutica para as atividades de compensação comercial, 
industrial e tecnológica; 

IV - contribuir, quando pertinente, com as atividades de mobilização industrial; 

V - propor a criação, supervisionar e acompanhar as atividades, e indicar integrantes dos 
Grupos de Acompanhamento e Controle; e 
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VI - gerenciar o conhecimento envolvido nos processos de gerenciamento de projetos de 
aquisição, desenvolvimento e modernização de materiais e sistemas aeronáuticos atribuídos à COPAC. 
 
ESTRUTURA BÁSICA 

 
Organograma da Estrutura Básica 

 

 

 

2.8.2 Ações Orçamentárias 

As necessidades de recursos orçamentários dos Projetos, cuja execução está a cargo da 
COPAC, no exercício de 2015, não foram atendidas em sua plenitude. Ocorreram cortes nos valores 
propostos na PLOA. Os ajustes aos novos montantes foram realizados junto às gerências de Projeto 
por meio de Termos Aditivos. Os cronogramas físico-financeiros foram adequados ao novo quadro 
orçamentário. A principal consequência desta contenção foi a postergação das entregas das etapas e 
dilatação da conclusão dos Projetos. Registra-se, ainda, que as descentralizações dos recursos 
ocorreram de maneira descompassada com as necessidades contratuais e que os limites financeiros 
ficaram aquém do valor empenhado. Do montante empenhado R$ 3.050.852.483,50, recebido pela 
COPAC, foram pagos apenas 35% deste valor (R$ 1.068.791.344,07). 

O detalhamento das despesas por Projeto, bem como, os resultados e óbices na execução de 
2015 são tratados em “Análise Situacional” do item a seguir. 
 A execução física, orçamentária e financeira das ações que deram suporte aos Projetos 
Estratégicos sob a responsabilidade da COPAC, no exercício de 2015, são apresentadas nos quadros 
abaixo: 
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Tabela 3 - Ação Orçamentária 7U72 - Adequação, Revitalização e Modernização da Frota de Aeronaves AM-X 

Identificação da Ação 

Ação 7U72 

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

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

Objetivo 
0464 - Adequar os meios operacionais da Força Aérea Brasileira para assegurar a capacidade de 
defesa aeroespacial. 

Programa 2058 - Política Nacional de Defesa 

Unidade 
Orçamentária 

52111 - Comando da Aeronáutica 

Ação 
Prioritária 

(   ) Sim (  X ) Não  Caso Positivo (   ) PAC (   ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual - 2015 

Execução  Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a pagar inscritos 2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processado Não process. 

174.223.471 174.223.471 54.223.471 44.584.780 2.730.898 41.853.882 9.638.691 

Execução Física 

Descrição da Meta Unidade de Medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Frota de aeronaves modernizada % 15,80 13,91 1,89 

Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor em 01/01/2015 Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 
Medida 

Realizado 

0 0 0 Frota de aeronaves % 0  

    Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento e Gerência do Projeto/COPAC. 
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Tabela 4 - Ação Orçamentária 14T0 - Aquisição de Aeronaves de Caça e Sistemas Afins - Projeto FX-2 

Identificação da Ação 

Ação 14T0 

Título Aquisição de Aeronaves de Caça e Sistemas Afins - Projeto FX-2 

Iniciativa Aquisição de Aeronaves de Caça e Sistemas Afins - Projeto FX-2 

Objetivo 
0464 - Adequar os meios operacionais da Força Aérea Brasileira para assegurar a capacidade de 
defesa aeroespacial. 

Programa 2058 - Política Nacional de Defesa 

Unidade 
Orçamentária 

52111 - Comando da Aeronáutica 

Ação 
Prioritária 

( X ) Sim (   ) Não   Caso Positivo:  ( X ) PAC (   ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual - 2015 

Execução  Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a pagar inscritos 2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processado Não process. 

1.000.000.000 1.010.000.000 1.297.060.289 195.240.000 195.240.000 0 1.101.820.289 

Execução Física 

Descrição da Meta Unidade de Medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Aeronave adquirida Unidade 2 0 0 

Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor em 01/01/2015 Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 
Medida 

Realizado 

0 0 0 Aeronave Adquirida Unidade 0 
Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento e Gerência do Projeto/COPAC. 
Obs.: O valor empenhado de R$ 1.297.060.289 supera o a dotação inicial devido às taxas de câmbio consideradas pelo 
SIAFI. 
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Tabela 5 - Ação Orçamentária 123J - Aquisição de Helicópteros de Médio Porte de Emprego Geral (Projeto H-X BR) 

Identificação da Ação 

Ação 123J 

Título Aquisição de Helicópteros de Médio Porte de Emprego Geral (Projeto H-X BR) 

Iniciativa Aquisição de helicópteros de médio porte de emprego geral (Projeto H-X BR) 

Objetivo 
0464 - Adequar os meios operacionais da Força Aérea Brasileira para assegurar a capacidade de 
defesa aeroespacial. 

Programa 2058 - Política Nacional de Defesa 

Unidade 
Orçamentária 

52101 - Ministério da Defesa 

Ação 
Prioritária 

( X ) Sim (   ) Não   Caso Positivo:  ( X ) PAC (   ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual - 2015 

Execução  Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a pagar inscritos 2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processado Não process. 

598.867.138 598.867.138 358.720.761 92.126.419 92.126.419 0 266.594.342 

Execução Física 

Descrição da Meta Unidade de Medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Helicóptero adquirido Unidade 13 8 7 

Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor em 01/01/2015 Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 
Medida 

Realizado 

430.318.298 555.291.068 0 
Helicóptero 
adquirido 

Unidade 0 

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento e Gerência do Projeto/COPAC. 
Obs.: O valor Liquidado de Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores (R$ 555.291.068) superou o montante 
registrado no início do exercício de 2015 devido às taxas de câmbio consideradas pelo SIAFI. 
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Tabela 6 - Ação Orçamentária123B - Desenvolvimento de Cargueiro Tático Militar de 10 a 20 Toneladas (Projeto KC-X) 

Identificação da Ação 

Ação 123B 

Título Desenvolvimento de Cargueiro Tático Militar de 10 a 20 Toneladas (Projeto KC-X) 

Iniciativa Desenvolvimento de Cargueiro Tático Militar de 10 A 20 Toneladas (Projeto KC-X) 

Objetivo 
0463 - Promover o desenvolvimento e capacitação tecnológica da Aeronáutica e da indústria 
aeroespacial nacional, visando a ampliação da capacidade de defesa aérea. 

Programa 2058 - Política Nacional de Defesa 

Unidade 
Orçamentária 

52111 - Comando da Aeronáutica 

Ação Prioritária ( X ) Sim (   ) Não   Caso Positivo:  ( X ) PAC (   ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual - 2015 

Execução  Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a pagar inscritos 2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processado Não process. 

770.958.654 860.382.897 863.776.834 863.776.834 465.476.219 398.300.615 0 

Execução Física 

Descrição da Meta Unidade de Medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Aeronave desenvolvida % 12 0 12 

Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor em 01/01/2015 Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 
Medida 

Realizado 

0 0 0 
Aeronave 

desenvolvida 
% 0 

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento e Gerência do Projeto/COPAC.  
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Tabela 7 - Ação Orçamentária 14XJ - Aquisição de Cargueiro Tático Militar de 10 a 20 Toneladas 

Identificação da Ação 

Ação 14XJ 

Título Aquisição de Cargueiro Tático Militar de 10 a 20 Toneladas 

Iniciativa Aquisição de Cargueiros Táticos Militares de 10 a 20 toneladas (KC-390) 

Objetivo 
0464 - Adequar os meios operacionais da Força Aérea Brasileira para assegurar a capacidade de 
defesa aeroespacial. 

Programa 2058 - Política Nacional de Defesa 

Unidade 
Orçamentária 

52111 - Comando da Aeronáutica 

Ação 
Prioritária 

( X ) Sim (   ) Não   Caso Positivo:  ( X ) PAC (   ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual - 2015 

Execução  Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a pagar inscritos 2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processado Não process. 

400.000 310.575.757 150.575.757 145.149.908 39.107.439 106.042.469 5.425.849 

Execução Física 

Descrição da Meta Unidade de Medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Aeronave adquirida Unidade 2 0 0 

Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor em 01/01/2015 Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 
Medida 

Realizado 

0 0 0 Aeronave Adquirida Unidade 0 
Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento e Gerência do Projeto/COPAC. 
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Tabela 8 - Ação Orçamentária 151D - Obtenção de Sistemas de Defesa Antiaérea 

Identificação da Ação 

Ação 151D 

Título Obtenção de Sistema de Defesa Antiaérea 

Iniciativa Obtenção de Armamentos e Sistemas de Defesa Antiaérea 

Objetivo 

0461 - Promover a circulação segura e eficiente do tráfego aéreo civil e militar no espaço aéreo 
sob a jurisdição do Brasil, por meio da adequação dos Sistemas de Defesa Aérea (SISDABRA) e 
Controle do Espaço Aéreo (SISCEAB), visando a ampliar a capacidade de defesa aérea, do 
controle do espaço aéreo, de segurança de voo e o cumprimento de seus compromissos 
internacionais. 

Programa 2058 - Política Nacional de Defesa 

Unidade 
Orçamentária 

52101 - Ministério da Defesa 

Ação Prioritária (   ) Sim (  X ) Não   Caso Positivo:       (   ) PAC (   ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual - 2015 

Execução  Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

localizador 

Dotação Despesa Restos a pagar inscritos 2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processado Não process. 

PO0002 21.947.748 12.947.748 0 0 0 0 0 

Execução Física 

Nº do 
subtítulo/ 

localizador 
Descrição do subtítulo Unidade de Medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

PO0002 
Aquisição de Baterias Antiaéreas 

de Média Altura 
% 0 0 0 

Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor em 
01/01/2015 

Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 
Medida 

Realizado 

PO0002 0 0 0 Sistema Implantado % 0 
Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento e Gerência do Projeto/COPAC. 
Obs.: As informações descritas neste quadro referem-se unicamente ao Plano Orçamentário PO0002 a cargo desta 
Comissão. 
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Tabela 9 - Ação Orçamentária 20IH - Modernização e Revitalização de Aeronaves e Sistemas Embarcados 

Identificação da Ação 

Ação 20IH 

Título Modernização e Revitalização de Aeronaves e Sistemas Embarcados 

Iniciativa Adequação da frota de aeronaves militares 

Objetivo 
0464 - Adequar os meios operacionais da Força Aérea Brasileira para assegurar a capacidade de 
defesa aeroespacial. 

Programa 2058 - Política Nacional de Defesa 

Unidade 
Orçamentária 

52111 - Comando da Aeronáutica 

Ação Prioritária (   ) Sim (  X ) Não   Caso Positivo:       (   ) PAC (   ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual - 2015 

Execução  Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

localizador 

Dotação Despesa Restos a pagar inscritos 2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processado 
Não 

process. 

PO0001 45.780.866 45.780.866 51.471.005 50.691.001 50.600.421 90.579 780.004 

PO0002 0 0 0 0 0 0 0 

PO0003 59.994.187 59.994.187 55.505.994 45.688.128 45.688.128 0 9.817.866 

PO0006 16.650.000 16.650.000 16.650.000 4.584.039 321.486 4.262.554 12.065.961 

PO000A 53.249.300 53.249.300 20.774.983 20.149.737 14.271.861 5.877.876 625.246 

Total 175.674.353 175.674.353 144.401.982 121.112.905 110.881.896 10.231.009 23.289.077 

Execução Física 

Nº do 
subtítulo/ 

localizador 
Descrição do subtítulo 

Unidade de 
Medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

PO0001 Projeto F-5 Unidade 2 8 0 

PO0002 Projeto AM-X Unidade 0 0 0 

PO0003 Projeto P-3BR Unidade 1 0 0 

PO0006 Projeto Link-BR-2 Unidade 1 0 0 

PO000A Projeto E-99M Unidade 1 0 0 

Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor em 
01/01/2015 

Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 
Medida 

Realizado 

PO0001 70.337 70.337 0 Anv Modernizada Unidade 0 

PO0002 45.999.377 126.516 2.579.352 Anv Modernizada Unidade 0 

PO0003 530.404 779.731 0 Anv Modernizada Unidade 0 

PO0006 459.436 0 0 Anv Modernizada Unidade 0 

PO000A 1.469.926 688.169 0 Anv Modernizada Unidade 0 
Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento e Gerência do Projeto/COPAC. 
Obs.: 1 - Excetuando o valor do PO0006, os demais valores registrados na coluna Despesa Empenhada, apresentam-se 
majorados em relação à Dotação Final devido às taxas de câmbio consideradas pelo SIAFI; 2 – O presente quadro não 
contempla os Projetos Estratégicos que estão sob a responsabilidade da Diretoria de Material Bélico; 3 – Em 2015 o 
PO0002 foi substituído pela Ação 7U72. 
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Tabela 10 - Ação Orçamentária 20XB - Pesquisa, Desenvolvimento e Capacitação no Setor Aeroespacial – UO 52111 
– Comando da Aeronáutica 

Identificação da Ação 

Ação 20XB 

Título Pesquisa e Desenvolvimento no Setor Aeroespacial 

Iniciativa Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Aeroespacial 

Objetivo 
0463 - Promover o desenvolvimento e capacitação tecnológica da Aeronáutica e da indústria 
aeroespacial nacional, visando a ampliação da capacidade de defesa aérea. 

Programa 2058 - Política Nacional de Defesa 

Unidade 
Orçamentária 

52111 - Comando da Aeronáutica 

Ação Prioritária (   ) Sim ( X ) Não   Caso Positivo:  (   ) PAC (   ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual - 2015 

Execução  Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

localizador 

Dotação Despesa Restos a pagar inscritos 2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processado 
Não 

process. 

PO0007 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 

Execução Física 

Nº do 
subtítulo/ 

localizador 
Descrição do Subtítulo 

Unidade de 
Medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

PO0007 

Desenvolvimento de Aeronaves 
Remotamente Pilotada - Projeto ARP - de 

Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e 
Aquisição de Alvos 

Unidade 1 0 0 

Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor em 
01/01/2015 

Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 
Medida 

Realizado 

PO0007 0 0 0 
Aeronave 

desenvolvida 
Unidade 0 

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento e Gerência do Projeto/COPAC. 
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Tabela 11 - Ação Orçamentária 20XB - Pesquisa, Desenvolvimento e Capacitação no Setor Aeroespacial – UO 52911 
– Fundo Aeronáutico 

Identificação da Ação 

Ação 20XB 

Título Pesquisa e Desenvolvimento no Setor Aeroespacial 

Iniciativa Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Aeroespacial 

Objetivo 
0463 - Promover o desenvolvimento e capacitação tecnológica da Aeronáutica e da indústria 
aeroespacial nacional, visando a ampliação da capacidade de defesa aérea. 

Programa 2058 - Política Nacional de Defesa 

Unidade 
Orçamentária 

52911 - Fundo Aeronáutico 

Ação Prioritária (   ) Sim ( X ) Não   Caso Positivo:  (   ) PAC (   ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual - 2015 

Execução  Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

localizador 

Dotação Despesa Restos a pagar inscritos 2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processado 
Não 

process. 
PO0005 – A-

DARTER 0 0 0 0 0 0 0 

PO0005 –
MAA-1B 0 0 0 0 0 0 0 

PO0005 –
MAR-1 0 0 0 0 0 0 0 

PO0007 5.325.000 5.325.000 0 0 0 0 0 

Execução Física 

Nº do 
subtítulo/ 

localizador 
Descrição do Subtítulo 

Unidade de 
Medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

PO0005 

Projeto A-
Darter 

Desenvolvimento - Fase 1 
Etapa 

5 14 0 

Absorção da Transferência 
de Tecnologia Fase 3 

4 0 0 

MAA-1B  - Unidade  0 0  0 

MAR-1  - Unidade 0 0 0 

PO0007 
Projeto 
SARP 

- Unidade 0 0 0 

Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor em 
01/01/2015 

Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 
Medida 

Realizado 

PO0005 - A-
DARTER 0 0 0 

Desenvolvimento  Fase 
- 1 

 Etapa 

0 

Absorção da 
Transferência de 

Tecnologia Fase 3 
0 

PO0005 - 
MAA-1B 5.113.393 0 0 -   Unidade  0 

PO0005 - 
MAR-1 12.586.542 0 0 - Unidade  0 

PO0007 0 0 0 
Aeronave 

desenvolvida 
Unidade  0 

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento e Gerência do Projeto/COPAC. 
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Tabela 12 - Ação Orçamentária 20XV - Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB 

Identificação da Ação 

Ação 20XV 

Título Operação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB 

Iniciativa Desenvolvimento e modernização do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB 

Objetivo 

0461 - Promover a circulação segura e eficiente do tráfego aéreo civil e militar no espaço aéreo 
sob a jurisdição do Brasil, por meio da adequação dos Sistemas de Defesa Aérea (SISDABRA) e 
Controle do Espaço Aéreo (SISCEAB), visando a ampliar a capacidade de defesa aérea, do 
controle do espaço aéreo, de segurança de voo e o cumprimento de seus compromissos 
internacionais. 

Programa 2058 - Política Nacional de Defesa 

Unidade 
Orçamentária 

52911 - Fundo Aeronáutico 

Ação Prioritária (   ) Sim ( X ) Não   Caso Positivo:  (   ) PAC (   ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual - 2015 

Execução  Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

localizador 

Dotação Despesa 
Restos a pagar inscritos 

2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processado 
Não 

process. 

PO0002 -CL-
X2 45.018.968 45.018.968 66.181.035 64.298.307 64.298.307 0 1.882.729 

PO0002 - I-X 98.862.350 98.862.350 98.862.350 98.268.594 98.268.594 0 593.756 

Execução Física 

Nº do 
subtítulo/ 

localizador 
Descrição do Subtítulo Unidade de Medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

PO0002 Projeto CL-X2 Unidade 0 0 0 

PO0002 Projeto I-X Unidade 0 0 0 

Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor em 
01/01/2015 

Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 
Medida 

Realizado 

CL-X2 5.564.678 8.180.467 0 Sistema mantido Unidade 0 

I-X 59.354.100 59.354.100 0 Sistema mantido Unidade 0 
Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento e Gerência do Projeto/COPAC. 
Obs.: 1 – Valor empenhado de R$ 66.181.035 supera o valor da dotação devido às taxas de câmbio consideradas pelo 
SIAFI; 2 – O valor de Restos a Pagar – Exercícios anteriores, liquidado no ano de 2015 está maior do montante registrado 
em 01/01/2015 devido às taxas de câmbio consideradas pelo SIAFI.  
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Tabela 13 - Ação Orçamentária 20I4 - Fomento a Pesquisa e Desenvolvimento em Áreas Básicas e Estratégicas 

Identificação da Ação 

Ação 20I4 

Título Fomento a Pesquisa e Desenvolvimento em Áreas Básicas e Estratégicas 

Iniciativa 
Fomento a projetos de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico e a projetos voltados à 
geração e disseminação de conhecimento, novas tecnologias, produtos e processos inovadores 

Objetivo 
0400 - Fomentar o processo de geração e aplicação de novos conhecimentos, dando especial 
atenção ao equilíbrio entre as regiões do país a partir de uma forte interação com o sistema 
produtivo e com a sociedade. 

Programa 2021 - Ciência, Tecnologia e Inovação 

Unidade 
Orçamentária 

24901 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

Ação Prioritária (   ) Sim ( X ) Não   Caso Positivo:  (   ) PAC (   ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual - 2015 

Execução  Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

localizador 

Dotação Despesa 
Restos a pagar inscritos 

2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processado 
Não 

process. 

PO0002 16.000.000  16.000.000 16.000.000 1.355.220 0 1.355.220 14.644.779 

Execução Física 

Nº do 
subtítulo/ 

localizador 
Descrição do subtítulo 

Unidade de 
Medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

PO0002  

Desenvolvimento – Fase 1 Etapa 5 14 3 

 Absorção da Transferência de Tecnologia 
– Fase 3  

 Etapa    4 4  2  

 Industrialização     Etapa   15  15 6 

Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor em 
01/01/2015 

Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 
Medida 

Realizado 

PO0002 32.461.520 0 0 
Desenvolvimento – 

Fase 1 
Etapa 0 

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento e Gerência do Projeto/COPAC. 
 
2.8.3 Análise Situacional 

A ação orçamentária 151D – Obtenção de Sistemas de Defesa Antiaérea, tem por finalidade a 
aquisição de baterias antiaéreas de baixas e médias alturas, desenvolvimento de sensores e sistemas de 
comando e controle e integração ao Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro – SISDABRA. 

No exercício 2015, em virtude do não recebimento de recursos financeiros, as atividades do 
projeto ficaram restritas a algumas reuniões gerenciais em Brasília e revisão dos documentos em 
elaboração. 

Por determinação do Exmo. Sr. Ministro de Estado da Defesa, em 7 de julho de 2015 foi 
enviada uma versão do Request for Proposal -RFP para a Rosoboronexport. O documento foi 
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acompanhado de um Termo de Eficácia, condicionando a eficácia do Pedido de Oferta à apreciação 
pela Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa e aprovação pelo Estado-Maior Conjunto das Forças 
Armadas. 

Na semana de 14 a 17 de dezembro de 2015, ocorreu uma visita técnica por uma comitiva 
russa, nas dependências da COPAC, com a finalidade de dirimir as dúvidas sobre a integração com o 
SISDABRA, sobre o acordo de compensação comercial, a capacitação do pessoal técnico das empresas 
beneficiárias, a certificação e os processos para garantia da qualidade. 

A Modernização e adequação tecnológica e operacional de caça-bombardeiro-reconhecedor 
ligeiro AM-X no ano de 2015 passou a ter uma ação orçamentária própria denominada 7U72 - 
Adequação, Revitalização e Modernização da Frota de Aeronaves AM-X.  

Em virtude do contingenciamento imposto no exercício, o Projeto A-1M teve suas atividades 
restritas ao gerenciamento dos contratos já colocados. Esta falta de recursos se acentuou no segundo 
semestre de 2015, quando os recursos disponibilizados ficaram muito aquém dos compromissos 
contratuais firmados. 

Foram iniciadas em 2015 as tratativas com as empresas contratadas para o aditamento de todos 
os contratos relacionados com a modernização dos A-1, em consonância com os recursos financeiros a 
serem disponibilizados para o próximo exercício financeiro de 2016 

A Aquisição de 03 (três) aeronaves CASA 295, na configuração SAR (Search and Rescue), 
Projeto CL-X2, é suportado com recursos provenientes da ação orçamentária 20XV - Sistema de 
Controle do Espaço Aéreo Brasileiro – SISCEAB do Departamento de Controle do Espaço Aéreo. O 
DECEA, órgão central do Sistema de Busca e Salvamento Aeronáutico, é a organização responsável 
pela sustentação normativa, coordenação e supervisão operacional das atividades de busca e 
salvamento, na área de responsabilidade do País 

A defasagem entre o valor das obrigações contratuais para o exercício de 2015 e o recurso 
orçamentário disponível determinou a necessidade de promover um ajuste, por intermédio de Termo 
Aditivo, o que foi formalizado em 15 de dezembro de 2015. 

Para 2016 está previsto o início da instrução para operação e manutenção sobre os novos 
equipamentos e a conclusão do desenvolvimento do projeto, com o recebimento técnico da primeira 
aeronave. 

Em 2015 foram concluídas as críticas à Revisão Técnica Preliminar (PDR – Preliminary 

Design Review) do projeto, ocorrida no final de 2014 e foi realizada e criticada a Revisão Técnica 
Final - CDR (Critical Design Review). 

No ano de 2015, o Projeto E-99M recebeu recursos orçamentários das ações 20IH. Utilizou, 
ainda, recursos inscritos em Restos a Pagar 2014, ação 14VN. 

A execução das metas físicas manteve-se alinhada com as metas financeiras estabelecidas nos 
Cronogramas Físico-Financeiro dos contratos, em torno de 36%, quando as restrições orçamentárias 
impostas em 2015 impactaram o andamento do Projeto.  

De forma a mitigar os efeitos dessas restrições, a estratégia adotada foi a renegociação de todos 
os contratos abarcados pelo Projeto, por meio de Termos Aditivos que estão em fase de elaboração. 

O Projeto de modernização dos Sensores Aeroembarcados de 05 (cinco) Aeronaves E-99 teve 
seu início em 13/12/2012, com término previsto para 30/08/2017. Contudo, em função das 
renegociações de alguns Termos Aditivos, há previsão de que o prazo para sua conclusão seja 
estendido em torno de 54 meses, com custos ainda a serem negociados. 

Aquisição das aeronaves de caça de múltiplo possui ação própria denominada 14T0 Aquisição 
de Aeronaves de Caça e Sistemas Afins - Projeto FX-2.  

A Lei Orçamentária Anual - LOA de 2015 estipulou o valor de um bilhão de reais para o 
Projeto F-X2, porém, consonante com a situação de ajuste fiscal do Governo, o COMAER acordou 
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com o Ministério da Fazenda uma redução de R$ 800 milhões de reais no limite financeiro do 
exercício de 2015, de modo a contribuir com o superávit primário. 

Não houve execução física no ano de 2015, pois não foi previsto recebimento de materiais e/ou 
aeronaves. A execução Orçamentária e Financeira do projeto é apresentada na Tabela 4. 

A modernização e padronização da frota de aeronaves F-5 E/F da FAB é suportada unicamente 
pela ação de modernização e revitalização de aeronaves e sistemas embarcados 20IH.  

O Projeto F-5BR sofreu impactos em sua execução devido a problemas técnicos da Contratada 
e de ordem orçamentária.  

Com os ajustes realizados para superação dos óbices, os custos do projeto foram reduzidos em 
função da adequação / redução do objeto. 

O prazo de execução sofreu atraso total de 24 meses para o final de sua execução, porém, em 
função da redução do objeto, ainda atende as necessidades operacionais da FAB. 

O encerramento dos respectivos processos administrativos de gestão encontra-se em 
andamento, com previsão de término até o primeiro semestre de 2016. 

A previsão é receber as etapas relacionadas às aeronaves em 2016 e encerrar o projeto em 2017 
com o custeio das atividades de prorrogação da linha de produção. E o recebimento de duas aeronaves 
biposto modernizadas. 

O Projeto H-XBR tem a finalidade de adquirir 50 Helicópteros EC-725 para as Forças Armadas 
e, ainda, desenvolver a indústria de asas rotativas no Brasil. 

O Projeto H-XBR possui ação específica denominada 123J que está sob a responsabilidade do 
Ministério da Defesa. A ação 123J está inserida no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.  

No ano de 2015 foram entregues sete aeronaves sendo: duas para o Exército Brasileiro, duas 
para a Força Aérea Brasileira e três para a Marinha do Brasil. 

Em Julho de 2015 foi sinalizada para a COPAC a restrição de Limite de Pagamento na ordem 
de R$ 268 Milhões. Tal problema afetou a execução de todos os contratos sendo necessária a 
solicitação de suspensão dos contratos do Projeto (incluindo os Contratos de Suporte Logístico). 

Esta situação durou até dezembro de 2015 quando houve o acerto contábil do projeto 
permitindo o desembolso de etapas já recebidas e faturadas. 

Tal problema orçamentário foi equalizado por meio da assinatura do 3º Termo Aditivo em 
03/12/15, estendendo a execução do contrato até 2022 e atualizando os valores das etapas em 44 
milhões de Euros. 

As atividades de transferência de tecnologia e de cooperação industrial vêm sendo executadas a 
despeito das restrições orçamentárias impostas ao projeto. 

O Projeto KC-X tem por objetivo o desenvolvimento de aeronaves de transporte militar e 
reabastecimento em voo para complementar e eventualmente substituir as aeronaves C/KC-130 da 
FAB. Este Projeto também possui ação orçamentária própria e está inscrito no Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC 2.  

O Projeto KC-X encontra-se na 4ª e última fase que é a de Projeto Detalhado e Certificação da 
aeronave e faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2. Ao final do Exercício de 
2015 atingiu 85,69% da meta prevista, no entanto 3,21% dessa realização física passará como restos a 
pagar para o Exercício Financeiro de 2016. 

 Destacam-se como grandes marcos da execução física ocorrida na expansão da planta 
 industrial de Gavião Peixoto – SP, no Exercício Financeiro de 2015: 

- A realização do voo inaugural do primeiro protótipo, em 3 de fevereiro de 2015;  

- O início da Campanha de Ensaios em Voo (26 de outubro de 2015), onde foram realizadas 
 mais de 40 horas de voo de ensaios, em que a aeronave vem confirmando a sua qualidade de 
 voo conforme projetado;  

- A segunda Aeronave Protótipo já na linha de produção, com 60% da produção comprovados; e 
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- Expressiva receptividade do sucesso na realização dos voos de ensaios.  

O Projeto experimentou também a fase de participação em concorrência internacional, junto ao 
Governo Canadense, confirmando a potencialidade de exportação do produto, com todas as suas 
repercussões em termos de empregos e divisas para o Brasil. 

Repete-se a dotação insuficiente de recursos pela LOA-2015, em relação aos compromissos 
originalmente autorizados e assumidos por meio dos contratos. Devido à alta da moeda norte-
americana e à indisponibilidade de numerário, apenas 20% do contrato de fornecimento de 
equipamentos de Categoria Estratégica foram realizados.  

 Fruto da impossibilidade de utilização dos créditos da Ação 14XJ, também devido à 
indisponibilidade de numerário, uma parte dos créditos daquela Ação foi transferida para a Ação 123B 
para serem utilizados no contrato nacional, permitindo a reprogramação da meta para 85,69%. 

 Foi finalizada a negociação dos contratos, visando alongar a execução física, aumentando o 
prazo de execução e dos custos para a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro, como 
consequência da diminuição do ritmo dos trabalhos. 

Quanto à aquisição de 28 aeronaves de transporte militar e reabastecimento em voo, devido ao 
corte nos créditos orçamentários na Ação 14XJ, assim como total limitação de numerário, não foi 
possível realizar todas as etapas previstas para o Exercício de 2015. A execução no exercício de 2015 
só foi possível no contrato nacional, em etapa de Pré-pagamento que visa à contratação de materiais de 
longo ciclo de produção. O resultado obtido no Exercício de 2015 foi de apenas 1,42% de um total 
previsto para 5,26%.  
 O fator que mais dificultou a execução da meta física da referida ação foi a não liberação de 
recursos orçamentários. Assim, foram iniciadas gestões junto à contratada para harmonizar as 
obrigações aos limites de recursos da Ação 14XJ. Essa frustração no alcance da meta estipulada para a 
ação orçamentária causa diversos impactos negativos como: o adiamento das entregas de etapas 
contratuais referentes às aeronaves e a perda do ritmo e do aprendizado alcançado com a produção dos 
protótipos na fase de desenvolvimento. 
 Assim sendo, a execução deste Projeto está atrasada devido à dotação orçamentária muito 
abaixo do planejado e devido à inexistência de numerário, o que impossibilitou completamente a 
execução dos contratos, em particular os Contratos em moeda norte-americana. Para adequar os 
contratos quanto ao déficit financeiro, tanto devido ao câmbio da moeda norte-americana (que se 
elevou consideravelmente durante o Exercício de 2015), quanto à disponibilização de recursos pelo 
Plano de Ação, estão sendo negociados termos aditivos aos contratos vigentes. 

O Projeto LINK-BR2 que prevê a integração, a validação e o fornecimento de um sistema 
tático de enlace de dados no exercício de 2015 utilizou a ação orçamentária 20IH. 

A execução das metas físicas esteve de acordo com as metas financeiras, conforme prevista nos 
Cronogramas Físico-Financeiro do contrato. Essa execução ficou em torno de 30% do planejado, em 
virtude da rejeição de uma etapa contratual que representará cerca de 70% do planejado. A expectativa 
é de que essa execução ocorra no Primeiro Semestre de 2016. 

O Projeto teve seu início em dezembro de 2012 e seu término inicial estava previsto para 2016 
do mesmo ano. Contudo, tendo em vista a necessidade de modificações técnicas no projeto, o prazo de 
execução foi alongado para outubro de 2019.  

Desenvolvimento de um Míssil ar-ar de curto alcance de 5ª Geração recebeu do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, recursos na ação 20I4 – Fomento à Pesquisa e 
Desenvolvimento em Áreas Básicas e Estratégicas do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico que foram empenhados sem, contudo serem utilizados. O projeto conta ainda com 
recursos recebidos na ação 20XB Desenvolvimento de Projetos de Sistemas Bélicos e Associados. 

O Projeto A-Darter está na fase final do desenvolvimento, em condições de iniciar o 
desenvolvimento da industrialização, para então ser transformado em produto de prateleira. O Projeto 
foi iniciado em 2006 e o término do desenvolvimento está previsto para o primeiro trimestre de 2017. 
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O Projeto de modernização das aeronaves de patrulha P-3A apesar de ter recebido todo o 
recurso previsto na LOA, devido ao fator cambial adverso, o montante não foi suficiente para fazer 
frente a todas as obrigações contratuais. 

Os recursos em Restos a Pagar 2014 foram totalmente utilizados no decorrer de 2015. 

No ano de 2015 todas as metas físicas programadas foram atingidas com o recebimento dos 
serviços de assistência técnica às nove aeronaves entregues. 

Devido aos fatores cambiais, quando da transformação da moeda Real para Dólar, permaneceu 
um valor de USD 89.381,98 de Restos a Pagar 2015 que não pode ser utilizado, pois o seu valor é 
muito inferior aos das etapas contratuais. Não existem Restos a Pagar de anos anteriores. 

Em 2015, as perspectivas planejadas para o Projeto foram atingidas com o acompanhamento da 
execução das Etapas Contratuais de Assistência Técnica e Garantia Estendida, vigentes pelo prazo de 
até 02 anos após a entrega da última aeronave. 

O Projeto I-X que consiste na aquisição de seis aeronaves laboratório para inspeção em voo é 
suportado com recursos proveniente da ação orçamentária 20XV - Sistema de Controle do Espaço 
Aéreo Brasileiro – SISCEAB do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA).  

Em 2015, o projeto foi contemplado com o montante de R$ 191.153.886,00, destes, em função 
de restrições orçamentárias impostas pelo governo federal, R$ 91.183.500,98 foram contingenciados. 
Desta forma, três etapas, que totalizavam R$ 72.746.042,93 não puderam ser recebidas. Como 
impacto, há a previsão de atraso da entrega do objeto contratado. 

Um segundo termo aditivo está em negociação para acomodar as etapas não recebidas em 2015 
e ajustar o programa à nova condição econômica em vigor. 

Como marco do projeto no ano de 2015, além das reuniões de PDR (Program Design Review) 
e CDR (Critical Design Review), as duas primeiras aeronaves básicas ficaram prontas e iniciaram o 
processo de integração dos sistemas de inspeção em voo. 
 
2.8.4 Principais Resultados Alcançados no Ano de 2015 por Projeto Estratégico 

A Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate tem a finalidade de gerenciar 
os projetos de desenvolvimento, aquisição e modernização de materiais e sistemas aeronáuticos para o 
Comando da Aeronáutica, articulando as ações necessárias para alcançar eficácia e eficiência no ciclo 
de vida desses materiais e sistemas. 

No exercício de 2015, a COPAC gerenciou dezoito Projetos estratégicos dos quais três do MD.  

Os resultados apurados no exercício, bem como, o detalhamento do andamento dos Projetos do 
MD (Projeto PAAE, Projeto H-XBR e Projeto SARP – MD) e do COMAER (Projeto A-Darter, 
Projeto AM-X, Projeto CL-X2, Projeto E-99M, Projeto F-5BR, Projeto F-X2, Projeto KC-X, Projeto 
KC-X – Aquisição, Projeto LINK-BR2, Projeto MAR-1 Fase 2, Projeto P-3BR, Projeto I-X, e Projeto 
MAA-1B são apresentados a seguir: 

 
2.8.5 Projeto AAE 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

O Projeto de Artilharia Antiaérea consiste na aquisição de Sistema de Artilharia Antiaérea, de 
origem russa – PANTSIR-S1, com demais itens tecnológicos, de simulação e capacitação de operação 
e manutenção.  

 

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS / EXECUÇÃO FÍSICA 

A ação orçamentária 151D – Obtenção de Sistemas de Defesa Antiaérea, tem por finalidade a 
aquisição de baterias antiaéreas de baixa e média altura, desenvolvimento de sensores e sistemas de 
comando e controle e integração ao SISDABRA. 
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 Devido à complexidade desse sistema de armas, foram criados, visando um melhor 
acompanhamento da execução e gerenciamento, quatro Planos Orçamentários: 0000 - Obtenção de 
Sistema de Defesa Antiaérea - Despesas Diversas, 0001 - Aquisição de Baterias Antiaéreas de Baixa 
Altura, 0002 - Aquisição de Baterias Antiaéreas de Média Altura, 0003 - Integração das Baterias 
Antiaéreas com o SISDABRA. 

A gestão do PO0002 - Aquisição de Baterias Antiaéreas de Média Altura, sob a 
responsabilidade do COMAER/COPAC, está descrita na Tabela 8 – Ação orçamentária 151D - 
Obtenção de Sistemas de Defesa Antiaérea. 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

No exercício 2015, em virtude do não recebimento de recursos financeiros, as atividades do 
projeto ficaram restritas a algumas reuniões gerenciais em Brasília e revisão dos documentos em 
elaboração. 

Por determinação do Exmo. Sr. Ministro de Estado da Defesa, em 7 de julho de 2015 foi 
enviada uma versão do Request for Proposal - RFP para a Rosoboronexport. O documento foi 
acompanhado de um Termo de Eficácia, condicionando a eficácia do Pedido de Oferta à apreciação 
pela Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa e aprovação pelo Estado-Maior Conjunto das Forças 
Armadas. 

Entre julho e outubro de 2015, o Grupo de Trabalho Conjunto GTC-Integração, estabelecido 
pela Portaria nº 1.501/MD de 6 de julho de 2015, realizou os trabalhos para definição do RTLI para a 
integração das Baterias Antiaéreas de Média Altura russas, Lançadoras PANTSIR-S1, ao SISDABRA 
por meio do COAAe Elt Bia Me Altu nacional. Os trabalhos resultaram num Requisitos Técnicos, 
Logísticos e Industriais (RTLI) preliminar datado de 2 de outubro de 2015. Na semana de 01 a 05 
OUT 2015, foi realizado um debriefing dos trabalhos nas dependências do 11º GAAAe (EB), na 
cidade de Brasília-DF. 

Na semana de 14 a 17 de dezembro de 2015, ocorreu uma visita técnica por uma comitiva 
russa, nas dependências da COPAC, com a finalidade de dirimir as dúvidas sobre a integração com o 
SISDABRA, sobre o acordo de compensação comercial, a capacitação do pessoal técnico das empresas 
beneficiárias, a certificação e os processos para garantia da qualidade. 

 

CUSTO DO PROJETO 

Aguardando conclusão dos trabalhos de aprovação das especificações técnicas. 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

Aguardando conclusão dos trabalhos de aprovação das especificações técnicas. 

 

REQUISITOS DE PERFORMANCE DO PRODUTO 

Aguardando conclusão dos trabalhos de aprovação das especificações técnicas. 

 

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS 

Aguardando conclusão dos trabalhos de aprovação das especificações técnicas. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO 

Resumidamente, o projeto visa à aquisição de Sistema de Artilharia Antiaérea, de origem russa, 
com transferência irrestrita de tecnologia, composto de três Baterias Antiaéreas de Média Altura 
Pantsir-S1, com demais itens logísticos, de simulação e capacitação de operação e manutenção, 
conforme Portaria do Ministério da Defesa nº 2.555, de 4 de setembro de 2013.  
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O projeto, conforme Diretriz que dispõe sobre Ciclo de Vida de Sistemas e Materiais da 
Aeronáutica - DCA 400-6, aguarda a finalização do Bloco 14 “Aprovação das especificações 
técnicas”, ou seja, a aprovação, no caso do PAAe, pelo MD para então ingressar no Bloco 16A 
“Emissão de Edital ou Pedido de Oferta (Request for Proposal - RFP)” (o Bloco 15 refere-se a planos 
de desenvolvimento que estão sendo desenvolvidos em paralelo). Nessa fase, ressalta-se que as 
divergências entre os relatórios do Grupo de Integração GTI (Port. 1.501/MD de 6 de julho de 2015) e 
os resultados (Requisitos Técnicos, Logísticos e Industriais - RTLI) dos trabalhos do grupo 
responsável pela aquisição das AAe de média altura, devem ser harmonizadas para então prosseguir no 
andamento das fases subsequentes. 

Não há contratos assinados no Projeto em tela. 

  

2.8.6 Projeto AM-X 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Modernização e adequação tecnológica e operacional de caça-bombardeiro-reconhecedor 
ligeiro AM-X, mediante a recuperação de sua capacidade original e de sua ampliação, com vistas a 
manter a necessária operacionalidade da Força Aérea Brasileira. 

 

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS / EXECUÇÃO FÍSICA 

No exercício de 2015 o projeto de modernização das aeronaves A-1 passou a ter uma ação 
orçamentária própria denominada 7U72 - Adequação, Revitalização e Modernização da Frota de 
Aeronaves AM-X. A execução do recurso e execução física está descrito na Tabela 3 e apresentadas a 
seguir. 

 

ANÁLISE SITUACIONAL  

Em virtude do contingenciamento imposto no exercício de 2015, o Projeto A-1M teve suas 
atividades restritas ao gerenciamento dos contratos já colocados. Esta falta de recursos se acentuou no 
segundo semestre de 2015, quando os recursos disponibilizados ficaram muito aquém dos 
compromissos contratuais firmados. 

Em face de tal situação, o Estado-Maior da Aeronáutica - EMAER foi informado da 
necessidade da priorização de recursos para o projeto, uma vez que o risco financeiro e custos gerados 
pelas postergações poderiam inviabilizar a modernização das aeronaves AM-X. 

Desde então, o EMAER ratificou a preocupação com o sucesso do Projeto e determinou a 
constituição de um Grupo de Trabalho (GT) para análise do problema e identificação de propostas de 
soluções.  

Durante os trabalhos do citado GT ocorreram as reduções orçamentárias impostas pelo Decreto 
nº 8.456, de 22 de maio de 2015 e, posteriormente alteradas pelo Decreto nº 8.496, de 30 de julho de 
2015, que afetaram de maneira significativa não só a modernização das aeronaves A-1, como também 
outros projetos gerenciados pela COPAC. 

Tal fator adverso foi o prenúncio de o EMAER reconsiderar mais uma vez o escopo da 
modernização das aeronaves A-1, porém, outros fatores como as realidades operacionais e logísticas de 
emprego e suporte da referida aeronave na Força Aérea Brasileira foram determinantes para que o 
Comando da Aeronáutica optasse pela redução do número de aeronaves a serem modernizadas. 

Em decorrência, a COPAC iniciou as tratativas com as empresas contratadas para o aditamento 
de todos os contratos relacionados com a modernização dos A-1, em consonância com os recursos 
financeiros a serem disponibilizados para o próximo exercício financeiro. Os resultados dessa 
negociação serão apresentados ao Estado-Maior no decorrer do Exercício de 2016, para decisão final. 
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CUSTO DO PROJETO 

O 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 008/DEPED-SDDP/03, Contrato Principal para a atividade 
de modernização das aeronaves A-1, alterou o valor do contrato de R$ 842.333.380,10 para R$ 
740.741.433,29 (CESET03), em função de mudança de requisitos técnicos do Projeto. 

Neste 2º Termo houve também alterações na quantidade de aeronave a modernizar. Das 
cinquenta e três aeronaves A-1 do acervo do Comando da Aeronáutica, quarenta e três seriam 
modernizadas. Assim, o decréscimo no preço do contrato original para R$ 740.741.433,29 englobou 
tanto a modificação de requisitos como a redução no número de aeronaves a modernizar. 

Não houve alterações de custos incidentes sobre financiamento externo. 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

O marco principal da atividade de modernização é a entrega de “aeronave modernizada”, que 
constitui o Lote 2 do “Contrato Principal”, ou seja, o produto final   é  a aeronave modernizada, apesar 
de esse contrato envolver atividades de desenvolvimento, realizada com o apoio de dois protótipos, e  
fornecimento da logística inicial e complementar.  

Durante a assinatura do “Contrato Principal”, em 2003, previa-se a entrega de cinquenta e três 
aeronaves modernizadas entre 11 de dezembro de 2010 e 15 de junho de 2013. 

O 1º Termo Aditivo ao Contrato Principal alterou a entrega da 53ª aeronave para 15 de agosto 
de 2013, em virtude de ajustes no Exercício de 2004 do cronograma original, atendendo à provisão 
contemplada na Lei Orçamentária Anual, reescalonando também o montante relativo aos anos 
subsequentes. 

O 2º Termo Aditivo ao “Contrato Principal” alterou o número de aeronaves a modernizar de 
cinquenta e três para quarenta e três. O cronograma inicial foi alterado prevendo a entrega da primeira 
aeronave modernizada em 16 de junho de 2012 e a 43ª aeronave modernizada em 16 de junho de 2015. 
A entrega da primeira aeronave foi alterada em decorrência do não aprovisionamento imediato dos 
“ship sets” vindos do exterior, necessários à fase de desenvolvimento e produção e em função da 
decisão do Estado-Maior da Aeronáutica adequar os requisitos originais do Projeto. 

O 3º Termo Aditivo ao Contrato Principal alterou a data de entrega da 1ª aeronave modernizada 
para 28 de fevereiro de 2013 e a entrega da 43ª aeronave modernizada para 30 de março de 2017, 
adequando o cronograma físico financeiro aos recursos disponibilizados para o Projeto na Ação 20IH – 
Modernização e Revitalização de Aeronaves. Sob este aspecto, vale ressaltar que o Projeto, ao longo 
dos exercícios financeiros, foi contemplado com cortes orçamentários e contingenciamentos que 
obrigaram a Administração a firmar com a contratada sucessivos Termos Aditivos, com a consequente 
extensão do prazo de execução original. 

Durante a fase de desenvolvimento do Projeto A-1M foram realizados estudos de viabilidade 
no sentido de substituir alguns Sistemas previstos na concepção original do Projeto, decorrentes de 
avaliações realizadas no âmbito operacional da Força Aérea Brasileira. Isto levou a contratada 
Embraer propor uma nova arquitetura aviônica do projeto, que foi aceita pelo Comando da 
Aeronáutica, por intermédio do seu Estado-Maior, com adequações na Especificação Técnica 
Preliminar, anexo integrante do Contrato Principal. Nesta mesma ocasião, houve a redução do escopo 
de aeronaves a modernizar para quarenta e três aeronaves. Em razão disso, o contrato foi aditado para 
contemplar as atividades em tela. 

 

REQUISITOS DE PERFORMANCE DO PRODUTO 

Não foram alterados requisitos que alterassem a performance pretendida pelo Estado-Maior 
apenas reduzido o escopo de aeronaves a serem modernizadas. As modificações contidas no item 4.2.5 
ocasionaram a modificação do preço do contrato de R$ 842.333.380,10 para R$ 740.741.433,29, 
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conforme já informado. Em consequência, houve alterações no custeio do Contrato Principal assim 
como no prazo de execução.  

As capacidades operacionais foram mantidas.  Uma parte considerável dos recursos 
despendidos na Modernização está ligada a suíte de autodefesa, com a integração de equipamentos de 
última geração. 

O A-1M teve um sensível aumento de capacidade de sobrevivência em ambiente hostil, em 
face da integração de um moderno sistema de autodefesa, com o uso de contramedidas eletrônicas 
ativas e passivas, permitindo ao avião, além de esconder-se fisicamente da detecção de radares 
(voando a baixa altura), esconder-se também eletronicamente. 

 

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS 

A seguir são apresentados os Contratos e os Termos Aditivos do Projeto de Modernização e 
adequação tecnológica e operacional de caça-bombardeiro-reconhecedor ligeiro AM-X: 

- CONTRATO nº 010/DEPED-SDDP/00 (RADAR) - 14/11/2000. Objeto - Produção e 
fornecimento de 60 unidades do radar SCP-01 

- 1º TERMO ADITIVO - 19/12/2001 ao CONTRATO nº 010/DEPED-SDDP/00 (RADAR) - 
14/11/2000 – Finalidade - Alterar a identificação referente à CONTRATADA para nova razão social 
adotada pela empresa 

- 2º TERMO ADITIVO - 05/12/2003 ao CONTRATO nº 010/DEPED-SDDP/00 (RADAR) - 
14/11/2000 – Finalidade - Adequar o Cronograma Físico-Financeiro; adequar os prazos de execução e 
de vigência; e ajustar a CLÁUSULA NONA - GARANTIA DA QUALIDADE.  

- 3º TERMO ADITIVO - 14/11/2006 ao CONTRATO nº 010/DEPED-SDDP/00 (RADAR) - 
14/11/2000 – Finalidade - Alterar a CLÁUSULA VIGÉSIMA - ENTRADA EM VIGOR E 
VIGÊNCIA. 

- 4º TERMO ADITIVO - 14/12/2007 ao CONTRATO nº 010/DEPED-SDDP/00 (RADAR) - 
14/11/2000 – Finalidade - Alterar a CLÁUSULA VIGÉSIMA - ENTRADA EM VIGOR E 
VIGÊNCIA. 

- 5º TERMO ADITIVO - 12/12/2008 ao CONTRATO nº 010/DEPED-SDDP/00 (RADAR) - 
14/11/2000 – Finalidade - Ajustar a CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO; ajustar a CLÁUSULA 
QUARTA – CUSTEIO; ajustar a CLÁUSULA QUINTA - FORMA DE PAGAMENTO; ajustar a 
CLÁUSULA SEXTA - GARANTIAS FINANCEIRAS; ajustar a CLÁUSULA SÉTIMA - 
GARANTIA TÉCNICA; ajustar a CLÁUSULA OITAVA - DIFICULDADES EM SERVIÇO E 
RETRABALHO; ajustar a CLÁUSULA NONA - GARANTIA DA QUALIDADE; ajustar a 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS; ajustar a CLÁUSULA 
DÉCIMA SEGUNDA - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO; ajustar a CLÁUSULA 
DÉCIMA TERCEIRA – RECEBIMENTO; ajustar a CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PRAZO, 
LOCAL E CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO; ajustar a CLÁUSULA VIGÉSIMA - ENTRADA 
EM VIGOR E VIGÊNCIA; ajustar a CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - EXECUÇÃO 
CONTRATUAL E LIQUIDAÇÃO DE DESPESA; ajustar a CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - 
ALTERAÇÃO CONTRATUAL; ajustar a CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - RESCISÃO 
CONTRATUAL; ajustar a CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – CORRESPONDÊNCIA. 

- 6º TERMO ADITIVO - 23/12/2010 ao CONTRATO nº 010/DEPED-SDDP/00 (RADAR) - 
14/11/2000 – Finalidade - Alterar o Item II – CONVENÇÕES; ajustar a CLÁUSULA QUARTA – 
CUSTEIO; alterar a CLÁUSULA SEXTA - GARANTIAS FINANCEIRAS; alterar a CLÁUSULA 
OITAVA - DIFICULDADES EM SERVIÇO E RETRABALHO; alterar a CLÁUSULA DÉCIMA 
PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS; ajustar a CLÁUSULA VIGÉSIMA - ENTRADA 
EM VIGOR E VIGÊNCIA; ajustar a CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - EXECUÇÃO 
CONTRATUAL E LIQUIDAÇÃO DE DESPESA; adequar o ANEXO I – SOW; adequar o ANEXO 
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II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; e adequar o ANEXO VII - PRAZOS PARA 
RECEBIMENTO DEFINITIVO DE UNIDADES IT INTEGRADAS ÀS UNIDADES. 

- 7º TERMO ADITIVO - 25/12/2012 ao CONTRATO nº 010/DEPED-SDDP/00 (RADAR) - 
14/11/2000 – Finalidade – Ajustar a CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO; ajustar a CLÁUSULA 
QUARTA – CUSTEIO; ajustar a CLÁUSULA SEXTA - GARANTIAS FINANCEIRAS; ajustar a 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - ENTRADA EM VIGOR E VIGÊNCIA; ajustar a CLÁUSULA 
VIGÉSIMA PRIMEIRA - EXECUÇÃO CONTRATUAL E LIQUIDAÇÃO DE DESPESA; adequar o 
ANEXO I – SOW; adequar o ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; e adequar o 
ANEXO VII - PRAZOS PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO DE UNIDADES IT INTEGRADAS 
ÀS UNIDADES. 

- 8º TERMO ADITIVO - 15/05/2013 ao CONTRATO nº 010/DEPED-SDDP/00 (RADAR) - 
14/11/2000 – Finalidade - Alterar o Item II – CONVENÇÕES; ajustar a CLÁUSULA PRIMEIRA – 
OBJETO; ajustar a CLÁUSULA QUARTA – CUSTEIO; ajustar a CLÁUSULA VIGÉSIMA - 
ENTRADA EM VIGOR E VIGÊNCIA; ajustar a CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - 
EXECUÇÃO CONTRATUAL E LIQUIDAÇÃO DE DESPESA; adequar o ANEXO II - 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; e adequar o ANEXO VII - PRAZOS PARA 
RECEBIMENTO DEFINITIVO DE UNIDADES IT INTEGRADAS ÀS UNIDADES. 

- 9º TERMO ADITIVO - 23/02/2015 ao CONTRATO nº 010/DEPED-SDDP/00 (RADAR) - 
14/11/2000 - Finalidade  - Alterar o Item II – CONVENÇÕES; ajustar a CLÁUSULA PRIMEIRA – 
OBJETO; ajustar a CLÁUSULA QUARTA – CUSTEIO; ajustar a CLÁUSULA SEXTA - 
GARANTIAS FINANCEIRAS; ajustar a CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - ALTERAÇÃO 
CONTRATUAL; adequar o ANEXO I – SOW; adequar o ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO; e adequar o ANEXO VII - PRAZOS PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO DE 
UNIDADES IT INTEGRADAS ÀS UNIDADES. 

 

- CONTRATO Nº 011/DEPED-COPAC/00 (RADAR) - 14/11/2000 – Objeto - Produção de 60 
conjuntos de unidades BR e fornecimento de 60 radares SCP-01. 

- 1º TERMO ADITIVO - 01/11/2001 ao CONTRATO Nº 011/DEPED-COPAC/00 (RADAR) - 
14/11/2000 – Finalidade - Alterar a cláusula relativa ao custeio.  

- 2º TERMO ADITIVO - 06/09/2003 ao CONTRATO Nº 011/DEPED-COPAC/00 (RADAR) - 
14/11/2000 – Finalidade - Alterar o item II. CONVENÇÕES; alterar a CLÁUSULA QUARTA – 
CUSTEIO; alterar a CLÁUSULA DÉCIMA - GARANTIA DA QUALIDADE; alterar a CLÁUSULA 
VIGÉSIMA PRIMEIRA - ENTRADA EM VIGOR E VIGÊNCIA; alterar a CLÁUSULA VIGÉSIMA 
SEGUNDA - EXECUÇÃO CONTRATUAL E LIQUIDAÇÃO DE DESPESA; e adequar o 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

- 3º TERMO ADITIVO - 14/11/2006 ao CONTRATO Nº 011/DEPED-COPAC/00 (RADAR) - 
14/11/2000 – c Finalidade - Alterar a CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - ENTRADA EM 
VIGOR E VIGÊNCIA. 

- 4º TERMO ADITIVO - 14/12/2007 ao CONTRATO Nº 011/DEPED-COPAC/00 (RADAR) - 
14/11/2000 – Finalidade - Alterar o item II – CONVENÇÕES; ajustar a CLÁUSULA QUARTA – 
CUSTEIO; alterar a CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - ENTRADA EM VIGOR E VIGÊNCIA; 
e substituir o ANEXO II – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. 

- 5º TERMO ADITIVO - 28/12/2009 ao CONTRATO Nº 011/DEPED-COPAC/00 (RADAR) - 
14/11/2000 – Finalidade - Adequar o item II – CONVENÇÕES; adequar o item III – DOCUMENTOS 
INTEGRANTES; adequar a CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO; alterar a CLÁUSULA TERCEIRA 
– PREÇO; ajustar a CLÁUSULA QUARTA – CUSTEIO; ajustar a CLÁUSULA QUINTA – FORMA 
DE PAGAMENTO; ajustar a CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIAS FINANCEIRAS; ajustar a 
CLÁUSULA OITAVA - GARANTIA TÉCNICA; adequar a CLÁUSULA NONA – 
DIFICULDADES EM SERVIÇO E RETRABALHO; ajustar a CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 
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SANÇÕES ADMINISTRATIVAS; ajustar a CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - 
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO; ajustar a CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – 
RECEBIMENTO; ajustar a CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE 
APRESENTAÇÃO; alterar a CLÁUSULA DÉCIMA NONA – SEGURANÇA; CLÁUSULA 
VIGÉSIMA PRIMEIRA - ENTRADA EM VIGOR E VIGÊNCIA; adequar a CLÁUSULA 
VIGÉSIMA SEGUNDA - EXECUÇÃO CONTRATUAL E LIQUIDAÇÃO; alterar a CLÁUSULA 
VIGÉSIMA TERCEIRA – FORÇA MAIOR; atualizar a CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – 
CORRESPONDÊNCIA; adequar o ANEXO I – SOW; adequar o ANEXO II – CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO; substituir o ANEXO V – MODELOS; e incluir o ANEXO VI - ACERTO 
DOS VALORES A COMPENSAR DEVIDO À EXTINÇÃO DA CPMF. 

- 6º TERMO ADITIVO - 21/12/2010 ao CONTRATO Nº 011/DEPED-COPAC/00 (RADAR) - 
14/11/2000 – Finalidade - Alterar o Item II – CONVENÇÕES; ajustar a CLÁUSULA QUARTA – 
CUSTEIO; ajustar a CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIAS FINANCEIRAS; alterar a CLÁUSULA 
DÉCIMA - GARANTIA DA QUALIDADE; ajustar a CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS; adequar a CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - ENTRADA 
EM VIGOR E VIGÊNCIA; adequar a CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - EXECUÇÃO 
CONTRATUAL E LIQUIDAÇÃO; adequar o ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO; adequar o ANEXO V – MODELOS. 

- 7º TERMO ADITIVO - 25/10/2012 ao CONTRATO Nº 011/DEPED-COPAC/00 (RADAR) - 
14/11/2000 – Finalidade - Ajustar a CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO; ajustar a CLÁUSULA 
QUARTA – CUSTEIO; alterar a CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIAS FINANCEIRAS; ajustar a 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - ENTRADA EM VIGOR E VIGÊNCIA; ajustar a 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - EXECUÇÃO CONTRATUAL E LIQUIDAÇÃO DE 
DESPESA; adequar o ANEXO I – SOW; e adequar o ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO. 

- 8º TERMO ADITIVO - 15/05/2013 ao CONTRATO Nº 011/DEPED-COPAC/00 (RADAR) - 
14/11/2000 – Finalidade - Alterar o Item II – CONVENÇÕES; ajustar a CLÁUSULA PRIMEIRA – 
OBJETO; ajustar a CLÁUSULA QUARTA – CUSTEIO; alterar a CLÁUSULA SÉTIMA - 
GARANTIAS FINANCEIRAS; ajustar a CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - ENTRADA EM 
VIGOR E VIGÊNCIA; ajustar a CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - EXECUÇÃO 
CONTRATUAL E LIQUIDAÇÃO DE DESPESA; alterar a CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – 
CORRESPONDÊNCIA; e adequar o ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. 

- 9º TERMO ADITIVO - 01/10/2015 ao CONTRATO Nº 011/DEPED-COPAC/00 (RADAR) - 
14/11/2000 – Finalidade - Alterar o Item II – CONVENÇÕES; alterar o item III – DOCUMENTOS 
INTEGRANTES; alterar a CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO; alterar a CLÁUSULA TERCEIRA – 
PREÇO; ajustar a CLÁUSULA QUARTA – CUSTEIO; alterar a CLÁUSULA SÉTIMA - 
GARANTIAS FINANCEIRAS; alterar a CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – 
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO; ajustar a CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - 
ENTRADA EM VIGOR E VIGÊNCIA; ajustar a CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - 
EXECUÇÃO CONTRATUAL E LIQUIDAÇÃO DE DESPESA; alterar a CLÁUSULA VIGÉSIMA 
SÉTIMA – FORO; Modificar o ANEXO I – SOW; e Modificar o ANEXO II - CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO para que seja excluída às ETAPAS relativas a FASE II, bem como o 
remanejamento de suas datas. 

 

- CONTRATO nº 002/DEPED-SDDP/02 (RADAR) - 30/07/2002 – Objeto - Desenvolvimento 
e fornecimento dos elementos de apoio logístico inicial à operação do radar SCP01 nas aeronaves A-1. 

- 1º TERMO ADITIVO - 05/09/2003 ao CONTRATO nº 002/DEPED-SDDP/02 (RADAR) - 
30/07/2002 – Finalidade - Adequar o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; e acrescentar a 
TABELA DE ADEQUAÇÃO DO WBE ao ANEXO II –SOW. 
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 - 2º TERMO ADITIVO - 28/08/2009 ao CONTRATO nº 002/DEPED-SDDP/02 (RADAR) - 
30/07/2002  – Finalidade - Adequar o Item “II - CONVENÇÕES”; adequar o item “III - 
DOCUMENTOS INTEGRANTES"; adequar o CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO; adequar a 
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO; ajustar a CLÁUSULA QUARTA – CUSTEIO; ajustar a 
CLÁUSULA QUINTA - FORMA DE PAGAMENTO; ajustar a CLÁUSULA SÉTIMA - 
GARANTIAS FINANCEIRAS; ajustar a CLÁUSULA OITAVA - GARANTIAS TÉCNICAS; ajustar 
a CLÁUSULA NONA - GARANTIA DA QUALIDADE E CONTROLE DA CONFIGURAÇÃO; 
ajustar a CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS; ajustar a CLÁUSULA 
DÉCIMA PRIMEIRA - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO; ajustar a CLÁUSULA 
DÉCIMA SEGUNDA - RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO; ajustar a CLÁUSULA DÉCIMA 
QUARTA - FORNECIMENTOS DA CONTRATANTE; ajustar a CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - 
DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL; ajustar a CLÁUSULA DÉCIMA NONA - 
SEGURANÇA; ajustar a CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - INÍCIO E TÉRMINO DE 
VIGÊNCIA; ajustar a CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - EFICÁCIA CONTRATUAL E 
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS; ajustar a CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - FORÇA MAIOR; 
ajustar a CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - CORRESPONDÊNCIA; adequar o ANEXO I - 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; adequar o ANEXO II - SOW; incluir o ANEXO VI – 
VALORES QUE A MECTRON DEVE RESTITUIR AO COMAER; e incluir o ANEXO VII – 
VALORES COMPENSADOS COM PAGAMENTOS MENORES DAS PARCELAS. 

- 3º TERMO ADITIVO - 26/03/2015 ao CONTRATO nº 002/DEPED-SDDP/02 (RADAR) - 
30/07/2002 – Finalidade - Ajustar a CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – INÍCIO E TÉRMINO 
DE VIGÊNCIA; e ajustar a CLÁUSULA TRIGÉSIMA – FORO. 

- 4º TERMO ADITIVO - 30/06/2015 ao CONTRATO nº 002/DEPED-SDDP/02 (RADAR) - 
30/07/2002– Finalidade - Adequar o item II – CONVENÇÕES; adequar o item III - DOCUMENTOS 
INTEGRANTES; ajustar a CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO; ajustar a CLÁUSULA TERCEIRA 
– PREÇO; ajustar a CLÁUSULA QUARTA – CUSTEIO; ajustar a CLÁUSULA QUINTA – FORMA 
DE PAGAMENTO; ajustar a CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIAS FINANCEIRAS; ajustar a 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO; ajustar a 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO; 
ajustar a CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – INÍCIO E TÉRMINO DE VIGÊNCIA; ajustar a 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - EFICÁCIA CONTRATUAL E LIQUIDAÇÃO DE 
DESPESAS; ajustar a CLÁUSULA TRIGÉSIMA – FORO; adequar o ANEXO I - CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO; adequar o ANEXO II – SOW; e adequar o ANEXO III – MODELOS. 

 

- CONTRATO nº 008/DEPED-SDDP/03 (MODERNIZAÇÃO)  - 29/12/2003 – Objeto - 
Modernização das aeronaves A-1. 

- 1º TERMO ADITIVO - 15/12/2004 ao CONTRATO nº 008/DEPED-SDDP/03 
(MODERNIZAÇÃO)  - 29/12/2003 – Finalidade - Ajustar a Cláusula Quarta – Custeio; ajustar a 
Cláusula Quinta - Forma de Pagamento; ajustar a Cláusula Sétima - Garantias Financeiras; ajustar o 
Anexo I - Cronograma Físico-Financeiro; alterar a QUALIFICAÇÃO DOS SIGNATÁRIOS; e ajustar 
a especificação/numeração do Contrato. 

- 2º TERMO ADITIVO - 23/12/2008 ao CONTRATO nº 008/DEPED-SDDP/03 
(MODERNIZAÇÃO)  - 29/12/2003 – Finalidade - Ajustar o item II – CONVENÇÕES; ajustar o item 
III - DOCUMENTOS INTEGRANTES da PRIMEIRA PARTE – INTRODUÇÃO; ajustar a 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO; ajustar a CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO; ajustar a 
CLÁUSULA QUARTA – CUSTEIO; ajustar a CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIAS 
FINANCEIRAS; ajustar a CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS; 
ajustar a CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORNECIMENTO DO GOVERNO; ajustar a 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – SEGURANÇA; ajustar a CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – 
ENTRADA EM VIGOR E VIGÊNCIA; ajustar a CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - EXECUÇÃO 
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CONTRATUAL E LIQUIDAÇÃO DE DESPESA; ajustar a CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – 
VARIAÇÃO DA QUANTIDADE DE AERONAVES A SEREM MODERNIZADAS; ajustar a 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – RESCISÃO CONTRATUAL; atualizar o ANEXO I - 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; atualizar o ANEXO II – DETALHAMENTO DOS 
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS (DELIVERABLES); atualizar o ANEXO IV – ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA PRELIMINAR DA AERONAVE – ETP A-1M; atualizar o ANEXO VII - PLANO DE 
HOMOLOGAÇÃO E CERTIFICAÇÃO (PVA), e seus APÊNDICES A e B; atualizar o ANEXO XII - 
“CONTRACT DATA REQUIREMENTS LIST – CDRL”; atualizar o ANEXO XV - RELAÇÃO DE 
ITENS APOIADOS POR SLC; atualizar o ANEXO XVIII - METODOLOGIA PARA 
COMPROVAÇÃO E PAGAMENTO DO LOTE 7; e atualizar o ANEXO XX - FACILIDADES A 
CARGO DA CONTRATADA – CCF. 

- 3º TERMO ADITIVO - 23/07/2012 ao CONTRATO nº 008/DEPED-SDDP/03 
(MODERNIZAÇÃO) - 29/12/2003 – Finalidade - Alterar o Item II – CONVENÇÕES; ajustar a 
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO; ajustar a CLÁUSULA QUARTA – CUSTEIO; ajustar a 
CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIAS FINANCEIRAS; ajustar a CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA 
- ENTRADA EM VIGOR E VIGÊNCIA; ajustar CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - EXECUÇÃO 
CONTRATUAL E LIQUIDAÇÃO DE DESPESA; atualizar o ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO; atualizar o ANEXO II - DETALHAMENTO DOS FORNECIMENTOS E 
SERVIÇOS (DELIVERABLES); atualizar o ANEXO III - DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS (SOW); 
atualizar o ANEXO IV - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PRELIMINAR DA AERONAVE (ETP A-
1M); atualizar o ANEXO VI - METODOLOGIA PARA ENTREGA E ACEITAÇÃO; atualizar o 
ANEXO VII - PLANO DE HOMOLOGAÇÃO E CERTIFICAÇÃO (PVA); atualizar o ANEXO VIII 
– PLANO DE INCORPORAÇÃO DE PMT (PRÉ-MODERNIZAÇÃO); atualizar o ANEXO IX – 
LOGÍSTICA; atualizar o ANEXO XII - “CONTRACT DATA REQUIREMENTS LIST - CDRL”; e 
atualizar o ANEXO XVI - RELAÇÃO DE GFE’S 

- 4º TERMO ADITIVO - 23/12/2013 ao CONTRATO nº 008/DEPED-SDDP/03 
(MODERNIZAÇÃO)  - 29/12/2003  – Finalidade - adequar a letra “d” da CLÁUSULA PRIMEIRA – 
OBJETO; ajustar a CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO; ajustar a CLÁUSULA QUARTA – 
CUSTEIO; atualizar o ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; atualizar o ANEXO II - 
DETALHAMENTO DOS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS (DELIVERABLES); atualizar o 
ANEXO IV - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PRELIMINAR DA AERONAVE (ETP A-1M); atualizar 
o ANEXO V - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PRELIMINAR DA ESTAÇÃO DE PLANEJAMENTO 
DE MISSÃO E “DEBRIEFING” – MPDS; atualizar o ANEXO VII – PLANO DE HOMOLOGAÇÃO 
E CERTIFICAÇÃO (PVA); atualizar o ANEXO IX - LOGÍSTICA. 

 

- CONTRATO nº 001/DEPED-SDDP/04 (MODERNIZAÇÃO) - 17/01/2004 – Objeto - 
Modernização de 43 ANV A-1 e Suporte Logístico. 

- 1º TERMO ADITIVO - 22/12/2006 ao CONTRATO nº 001/DEPED-SDDP/04 
(MODERNIZAÇÃO) - 17/01/2004 – Finalidade - Alterar a CLÁUSULA QUARTA - CUSTEIO; 
alterar a CLÁUSULA SEXTA - CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO; alterar a CLÁUSULA 
OITAVA - GARANTIAS FINANCEIRAS; alterar a CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – 
ENTRADA EM VIGOR E VIGÊNCIA; alterar a CLÁUSULA DÉCIMA -TERCEIRA - EXECUÇÃO 
CONTRATUAL E LIQUIDAÇÃO DE DESPESA; alterar a CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - 
RESPONSABILIDADE DAS PARTES; adequar o ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO; e adequar o ANEXO III - LISTA DE DELIVERABLES. 

- 2º TERMO ADITIVO - 23/12/2008 ao CONTRATO nº 001/DEPED-SDDP/04 
(MODERNIZAÇÃO) - 17/01/2004  – Finalidade - Ajustar a CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO; 
ajustar a CLÁUSULA  TERCEIRA – PREÇO; ajustar a CLÁUSULA  QUARTA – CUSTEIO; ajustar 
a CLÁUSULA QUINTA – FORMA DE PAGAMENTO; e ajustar a CLÁUSULA SEXTA – 
CRITÉRIO DE REAJUSTAMENTO; Ajustar a CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES 
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ADMINISTRATIVAS; Ajustar a CLÁUSULA  OITAVA – GARANTIAS FINANCEIRAS; Ajustar a 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ENTRADA EM VIGOR E VIGÊNCIA; Ajustar a CLÁUSULA 
DÉCIMA TERCEIRA - EXECUÇÃO CONTRATUAL E LIQUIDAÇÃO DE DESPESA; ajustar a 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – RESCISÃO CONTRATUAL; substituir o ANEXO I – 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; substituir o ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
PRELIMINAR – ETP A-1M; substituir o ANEXO III – LISTA DE “DELIVERABLES”; e substituir o 
ANEXO VII - DETALHAMENTO DA FÓRMULA DE REAJUSTE. 

- 3º TERMO ADITIVO - 29/09/2010 ao CONTRATO nº 001/DEPED-SDDP/04 
(MODERNIZAÇÃO) - 17/01/2004 - Finalidade - Ajustar a CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO; 
ajustar a CLÁUSULA QUARTA – CUSTEIO; substituir o ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO; substituir o ANEXO IV - PROCEDIMENTOS PARA IMPORTAÇÃO DEFINITIVA; 
e incluir o ANEXO VIII - LISTA PRECIFICADA DE MATERIAL SUJEITO À IMPORTAÇÃO 
(LOTE 1). 

- 4º TERMO ADITIVO - 27/12/2011 ao CONTRATO nº 001/DEPED-SDDP/04 
(MODERNIZAÇÃO) - 17/01/2004 – Finalidade - Alterar o Item II – CONVENÇÕES; ajustar a 
CLÁUSULA QUARTA – CUSTEIO; ajustar a CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ENTRADA EM 
VIGOR E VIGÊNCIA; ajustar a CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - EXECUÇÃO CONTRATUAL 
E LIQUIDAÇÃO DE DESPESA; ajustar o Anexo I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. 

- 5º TERMO ADITIVO - 07/08/2013 ao CONTRATO nº 001/DEPED-SDDP/04 
(MODERNIZAÇÃO) - 17/01/2004 – Finalidade - Ajustar a CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO; 
ajustar a CLÁUSULA QUARTA – CUSTEIO; ajustar a CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - 
EXECUÇÃO CONTRATUAL E LIQUIDAÇÃO DE DESPESA; alterar a CLÁUSULA DÉCIMA 
QUINTA - RESPONSABILIDADE DAS PARTES; ajustar a CLÁUSULA VIGÉSIMA - 
RECEBIMENTO PROVISÓRIO, ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO DEFINITIVO; ajustar o Anexo I 
- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; ajustar o Anexo III - LISTA DE “DELIVERABLES”; e 
ajustar o Anexo VIII - LISTA PRECIFICADA DO MATERIAL SUJEITO À IMPORTAÇÃO (LOTE 
1). 

 

- CONTRATO nº 003/DEPED-SDDP/04 (PROJETO AM-X) - 23/12/2004 - Objeto - 
Fornecimento de kits de modificação técnica para as aeronaves A-1. 

- 1º TERMO ADITIVO - 05/10/2005 ao CONTRATO nº 003/DEPED-SDDP/04 (PROJETO 
AM-X) - 23/12/2004 – Finalidade - Ajustar a Alínea "a" da CLÁUSULA 3ª – PREÇO; ajustar a 
CLÁUSULA  4ª – CUSTEIO; ajustar a Alínea "a" da CLÁUSULA  8ª – PRAZO, LOCAL E 
CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO PARA RECEBIMENTO; excluir a Alínea "b" da CLÁUSULA  
9ª – RECEBIMENTO DE ACEITAÇÃO; adequar o ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO; e substituir o ANEXO II - DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS  "KIT". 

- 2º TERMO ADITIVO - 03/12/2007 ao CONTRATO nº 003/DEPED-SDDP/04 (PROJETO 
AM-X) - 23/12/2004 – Finalidade - Alterar o item "IV - CONVENÇÕES"; ajustar a CLÁUSULA 1ª – 
OBJETO; ajustar a CLÁUSULA  4ª – CUSTEIO; ajustar a CLÁUSULA  8ª – PRAZO, LOCAL E 
CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO PARA RECEBIMENTO; ajustar a CLÁUSULA 31 – 
CORRESPONDÊNCIA; ajustar o ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; adequar o 
ANEXO II - COMPOSIÇÃO DAS ENTREGAS; alterar a denominação do CONTRATANTE; e 
adequar, no corpo do contrato, a alteração da CONTRATANTE. 

- 3º TERMO ADITIVO - 20/11/2008 ao CONTRATO nº 003/DEPED-SDDP/04 (PROJETO 
AM-X) - 23/12/2004 – Finalidade - Ajustar a CLÁUSULA  3ª – PREÇO; ajustar a CLÁUSULA  4ª – 
CUSTEIO; ajustar a CLÁUSULA  6ª – PRAZO DE VIGÊNCIA; ajustar a CLÁUSULA  7ª – PRAZO 
DE EXECUÇÃO; ajustar a CLÁUSULA  10ª – GARANTIAS FINANCEIRAS; substituir o ANEXO I 
- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; e substituir o ANEXO II - COMPOSIÇÃO DAS 
ENTREGAS. 
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- 4º TERMO ADITIVO - 06/06/2011 ao CONTRATO nº 003/DEPED-SDDP/04 (PROJETO 
AM-X) - 23/12/2004 – Finalidade - Alterar o Item IV – CONVENÇÕES; ajustar a CLÁUSULA  6ª – 
PRAZO DE VIGÊNCIA; ajustar a CLÁUSULA  10ª – GARANTIAS FINANCEIRAS; e atualizar a 
CLÁUSULA 31ª – CORRESPONDÊNCIA. 

- 5º TERMO ADITIVO - 22/11/2012 ao CONTRATO nº 003/DEPED-SDDP/04 (PROJETO 
AM-X) - 23/12/2004 – Finalidade - Alterar o Item IV – CONVENÇÕES; ajustar a CLÁUSULA  6ª – 
PRAZO DE VIGÊNCIA; ajustar a CLÁUSULA  10ª – GARANTIAS FINANCEIRAS; e atualizar a 
CLÁUSULA 31ª – CORRESPONDÊNCIA. 

- 6º TERMO ADITIVO - 29/11/2013 ao CONTRATO nº 003/DEPED-SDDP/04 (PROJETO 
AM-X) - 23/12/2004 - Finalidade - Ajustar a CLÁUSULA 6ª – PRAZO DE VIGÊNCIA; ajustar a 
CLÁUSULA 7ª – PRAZO DE EXECUÇÃO; e ajustar a CLÁUSULA 10ª – GARANTIAS 
FINANCEIRAS. 

- 7º TERMO ADITIVO - 08/12/2014 ao CONTRATO nº 003/DEPED-SDDP/04 (PROJETO 
AM-X) - 23/12/2004 – Finalidade - ajustar a CLÁUSULA 6ª – PRAZO DE VIGÊNCIA; ajustar a 
CLÁUSULA 7ª – PRAZO DE EXECUÇÃO; ajustar a CLÁUSULA 10ª – GARANTIAS 
FINANCEIRAS; e ajustar a CLÁUSULA 18ª – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. 

- 8º TERMO ADITIVO - 26/11/2015 ao CONTRATO nº 003/DEPED-SDDP/04 (PROJETO 
AM-X) - 23/12/2004 – Finalidade - Ajustar a CLÁUSULA 6ª – PRAZO DE VIGÊNCIA; e ajustar a 
CLÁUSULA 10ª – GARANTIAS FINANCEIRAS. 

 

- CONTRATO nº 007/CTA-SDDP/2008 (RADAR) - 19/12/2008 – Objeto - Prestação de 
serviços e fornecimento de bens relativos à adaptação do radar SCP-01 à aeronave A-1M. 

- 1º TERMO ADITIVO - 23/12/2010 ao CONTRATO nº 007/CTA-SDDP/2008 (RADAR) - 
19/12/2008 – Finalidade - Alterar o Item IV – CONVENÇÕES; ajustar a CLÁUSULA QUARTA – 
CUSTEIO; ajustar a CLÁUSULA NOVE - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS; ajustar a CLÁUSULA 
DEZOITO – PRAZO DE EXECUÇÃO; ajustar a CLÁUSULA DEZENOVE – INÍCIO E TÉRMINO 
DA VIGÊNCIA; adequar o ANEXO I – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; e adequar o 
ANEXO II, ITEM 2 - SOW - Descrição dos WBE. 

- 2º TERMO ADITIVO - 25/10/2012 ao CONTRATO nº 007/CTA-SDDP/2008 (RADAR) - 
19/12/2008 – Finalidade - Alterar o Item IV – CONVENÇÕES; ajustar a CLÁUSULA QUARTA – 
CUSTEIO; adequar a CLÁUSULA QUATORZE – CONDIÇÕES DE IMPORTAÇÃO, PRAZO, 
LOCAL E CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO PARA RECEBIMENTO; ajustar a CLÁUSULA 
DEZOITO – PRAZO DE EXECUÇÃO; ajustar a CLÁUSULA DEZENOVE – INÍCIO E TÉRMINO 
DA VIGÊNCIA; adequar a CLÁUSULA VINTE E TRÊS – RESPONSABILIDADE DAS PARTES; 
adequar o ANEXO I – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; e adequar o ANEXO II, ITEM 2 - 
SOW - Descrição dos WBE. 

- 3º TERMO ADITIVO - 15/05/2013 ao CONTRATO nº 007/CTA-SDDP/2008 (RADAR) - 
19/12/2008 – Finalidade - Alterar o Item IV – CONVENÇÕES; ajustar a CLÁUSULA 4ª – CUSTEIO; 
ajustar a CLÁUSULA 7ª – GARANTIA TÉCNICA; Atualizar a CLÁUSULA 35 – 
CORRESPONDÊNCIA; adequar o ANEXO I – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; e adequar 
o ANEXO II, ITEM 2 - SOW - Descrição dos WBE. 

- 4º TERMO ADITIVO - 09/04/2014 ao CONTRATO nº 007/CTA-SDDP/2008 (RADAR) - 
19/12/2008 – Finalidade - Alterar o Item IV – CONVENÇÕES; ajustar a CLÁUSULA 4ª – CUSTEIO; 
ajustar a CLÁUSULA 7ª - GARANTIA TÉCNICA; ajustar a CLÁUSULA 18 – PRAZO DE 
EXECUÇÃO; ajustar a CLÁUSULA 19 – INÍCIO E TERMINO DA VIGÊNCIA; ajustar a 
CLÁUSULA 35 – CORRESPONDÊNCIA; e ajustar o ANEXO II – SOW, ITEM 2 – DESCRIÇÃO 
DOS WBE. 

- 5º TERMO ADITIVO - 28/05/2015 ao CONTRATO nº 007/CTA-SDDP/2008 (RADAR) - 
19/12/2008 – Finalidade - Ajustar a CLÁUSULA 18 – PRAZO DE EXECUÇÃO; ajustar a 
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CLÁUSULA 19 – INÍCIO E TÉRMINO DA VIGÊNCIA; e ajustar o ANEXO II – SOW, ITEM 2 – 
DESCRIÇÃO DOS WBE. 

 

- CONTRATO nº 010/CTA-SDDP/2008 (MODERNIZAÇÃO) - 23/12/2008 – Objeto - 
Aquisição de equipamentos para modernização das aeronaves A-1. 

- 1º TERMO ADITIVO - 07/12/2011 ao CONTRATO nº 010/CTA-SDDP/2008 
(MODERNIZAÇÃO) - 23/12/2008 – Finalidade - Ajustar o item IV - CONVENÇÕES; alterar a 
CLÁUSULA 4ª – FINANCIAMENTO; ajustar a CLÁUSULA 5ª – CUSTEIO; ajustar a CLÁUSULA 
6ª - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO; ajustar a CLÁUSULA 12 - PRAZO DE EXECUÇÃO; ajustar 
a CLÁUSULA 13 - INÍCIO E TÉRMINO DA VIGÊNCIA; ajustar a CLÁUSULA 19 - 
RECEBIMENTO PROVISÓRIO, ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO DEFINITIVO; substituir o 
ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; e substituir o ANEXO IV - 
PROCEDIMENTO PARA IMPORTAÇÃO DEFINITIVA. 

- 2º TERMO ADITIVO - 24/11/2015 ao CONTRATO nº 010/CTA-SDDP/2008 
(MODERNIZAÇÃO) - 23/12/2008 – Finalidade - Atualizar a CLÁUSULA 13 - INÍCIO E TÉRMINO 
DE VIGÊNCIA; e alterar a CLÁUSULA 40 – SEGURANÇA E SIGILO. 

 

- CONTRATO nº 006/DCTA-COPAC/2010 (REVITALIZAÇÃO) - 28/12/2010 – Objeto - 
Serviços de reparos e fornecimento de bens para a revitalização de 43 aeronaves A-1/A-1B. 

- 1º TERMO ADITIVO - 27/12/2011 ao CONTRATO nº 006/DCTA-COPAC/2010 
(REVITALIZAÇÃO) - 28/12/2010  – Finalidade - Ajustar a CLÁUSULA 4ª – CUSTEIO; ajustar a 
CLÁUSULA 7ª - PRAZO DE VIGÊNCIA; ajustar a CLÁUSULA 8ª - PRAZO DE EXECUÇÃO E 
EFICÁCIA; e substituir o ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. 

- 2º TERMO ADITIVO - 26/12/2012 ao CONTRATO nº 006/DCTA-COPAC/2010 
(REVITALIZAÇÃO) - 28/12/2010 – Finalidade - Ajustar a CLÁUSULA 3ª – PREÇO; ajustar a 
CLÁUSULA 4ª – CUSTEIO; ajustar a CLÁUSULA 33 - SEGURANÇA E SIGILO; substituir o 
ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; substituir o ANEXO II – DESCRIÇÃO DE 
TRABALHOS – SOW. 

- 3º TERMO ADITIVO - 23/12/2013 ao CONTRATO nº 006/DCTA-COPAC/2010 
(REVITALIZAÇÃO) - 28/12/2010 – Finalidade - Ajustar a CLÁUSULA 3ª – PREÇO; ajustar a 
CLÁUSULA 4ª – CUSTEIO; ajustar a CLÁUSULA 7ª - PRAZO DE VIGÊNCIA; ajustar a 
CLÁUSULA 8ª - PRAZO DE EXECUÇÃO E EFICÁCIA; substituir o ANEXO I - CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO; e substituir o ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS – SOW. 

 

- CONTRATO nº 007/DCTA-COPAC/2010 (REVITALIZAÇÃO) - 28/12/2010 – Objeto - 
Serviços de reparos e fornecimento de bens no exterior para a revitalização de 43 aeronaves A-1/A-1B. 

- 1º TERMO ADITIVO - 27/12/2011 ao CONTRATO nº 007/DCTA-COPAC/2010 
(REVITALIZAÇÃO) - 28/12/2010 – Finalidade - Atualizar o Item IV – CONVENÇÕES; ajustar a 
CLÁUSULA 3ª – PREÇO; ajustar a CLÁUSULA 4ª – CUSTEIO; ajustar a CLÁUSULA 7ª - PRAZO 
DE VIGÊNCIA; ajustar a CLÁUSULA 8ª - PRAZO DE EXECUÇÃO E EFICÁCIA; ajustar a 
CLÁUSULA 10 - PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO PARA 
RECEBIMENTO; e substituir o ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. 

- 2º TERMO ADITIVO - 26/12/2012 ao CONTRATO nº 007/DCTA-COPAC/2010 
(REVITALIZAÇÃO) - 28/12/2010 – Finalidade - Ajustar a CLÁUSULA 3ª – PREÇO; ajustar a 
CLÁUSULA 4ª – CUSTEIO; ajustar a CLÁUSULA 7ª - PRAZO DE VIGÊNCIA; ajustar a 
CLÁUSULA 8ª - PRAZO DE EXECUÇÃO E EFICÁCIA; ajustar a CLÁUSULA 33 – SEGURANÇA 
E SIGILO; substituir o ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; substituir o ANEXO II 
– DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS – SOW; e substituir o ANEXO VI – PROCECIMENTO PARA 
IMPORTAÇÃO DEFINITIVA. 
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- 3º TERMO ADITIVO - 23/12/2013 ao CONTRATO nº 007/DCTA-COPAC/2010 
(REVITALIZAÇÃO) - 28/12/2010 – Finalidade - Ajustar a CLÁUSULA 3ª – PREÇO; ajustar a 
CLÁUSULA 4ª – CUSTEIO; ajustar a CLÁUSULA 7ª - PRAZO DE VIGÊNCIA; ajustar a 
CLÁUSULA 8ª - PRAZO DE EXECUÇÃO E EFICÁCIA; substituir o ANEXO I - CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO; e substituir o ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS – SOW. 

 

- CONTRATO nº 001/DCTA-COPAC/2012 - 12/12/2012 – Objeto - Cessão de uso dos bens 
móveis de propriedade da União à Aeroeletrônica - AEL Sistemas S/A. 

Não há TERMO ADITIVO alterando o Contrato nº 001/DCTA-COPAC/2012 - 12/12/2012. 

 

- ACORDO nº 001/DCTA-COPAC/2012 - 28/12/2012 – Objeto - Acordo de compensação 
COMAER e ELBIT 

Não há TERMO ADITIVO alterando o Acordo nº 001/DCTA-COPAC/2012 - 28/12/2012. 

 

- CONTRATO nº 035/DCTA-COPAC/2012 (CLS) - 12/12/2012 – Objeto - Serviços de apoio 
logístico contratado. 

Não há TERMO ADITIVO alterando o Contrato nº 035/DCTA-COPAC/2012 (CLS) - 
12/12/2012. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO 

A primeira aeronave modernizada foi recebida em setembro de 2013. Atualmente a FAB opera 
com três A-1M. Existe a previsão de recebimento de mais duas aeronaves modernizadas no decorrer de 
2016. 

No escopo do Projeto A-1M, está inserido o projeto de adequação do Radar SCP-01 à aeronave 
A-1 modernizada. Dentro deste, 21 radares completos já foram recebidos até o ano de 2015.  

  

2.8.7 Projeto CL-X2 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Aquisição de 03 (três) aeronaves CASA 295, na configuração SAR (Search and Rescue), que se 
destinam prioritariamente a prover o apoio necessário à condução das missões de Busca e Salvamento 
e das publicações técnicas de operação e manutenção, equipamentos de apoio de solo, peças de 
reposição, uma estação de planejamento de missão, apoio e assistência técnica para 5 anos de operação 
e treinamento das equipes de manutenção e operacionais. 

 

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS / EXECUÇÃO FÍSICA 

O Projeto CL-X2 é suportado com recursos provenientes da ação orçamentária 20XV 
SISCEAB do Departamento de Controle do Espaço Aéreo. O DECEA, órgão central do SISSAR, é a 
organização responsável pela sustentação normativa, coordenação e supervisão operacional das 
atividades de busca e salvamento, na área de responsabilidade do País. Por meio da Divisão de Busca e 
Salvamento, o DECEA gerencia toda a atividade de busca e salvamento aeronáutico brasileira. 

A execução orçamentária e física é apresentada na Tabela 12 – Ação orçamentária 20XV - 
SISCEAB. 

ANÁLISE SITUACIONAL 

O contrato foi assinado em 30 de abril de 2014, baseado na autorização do EMAER, do dia 29 
de abril de 2014, a qual estabeleceu para o Projeto, a Ação 20XV. 
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A defasagem entre o valor das obrigações contratuais para o exercício de 2015 e o recurso 
orçamentário disponível determinou a necessidade de promover um ajuste, por intermédio de Termo 
Aditivo, o que foi formalizado em 15 de dezembro de 2015. 

Conforme previsto, foi realizada a reunião técnica final do projeto, denominada Critical Design 
Review . 

 

CUSTO DO PROJETO 

Não ocorreram acréscimos e nem decréscimos decorrentes de alteração de requisitos.  

Devido a cortes no orçamento houve a necessidade de se estender o prazo do contrato de 
financiamento o que acabou gerando um acréscimo de € 4.440.210,00. 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

No ano de 2015 estava previsto, no contrato original, o pagamento de € 46.788.458,00, 
equivalentes a R$ 154.401.911,00 ao câmbio da época. Com o corte orçamentário e modificação do 
PPA para o Projeto, somente foi recebido o valor de R$ 45.018.967,98, sendo necessária a celebração 
de um Termo Aditivo para adequação do contrato original à nova realidade. 

 

REQUISITOS DE PERFORMANCE DO PRODUTO 

 Não houve alteração de requisitos. 

 

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS 

A seguir são apresentados os contratos e os Termos Aditivos do Projeto de Aquisição de três 
aeronaves CASA 295, na configuração SAR (Search and Rescue):  

 

- CONTRATO nº 001/DCTA-COPAC/2014 - 30/04/2014 – Objeto - Aquisição de 3 (três) 
aeronaves de busca e resgate. 

- 1º TERMO ADITIVO - 15/12/2015 ao CONTRATO nº 001/DCTA-COPAC/2014 - 
30/04/2014 – Finalidade - Ajustar o item IV – CONVENÇÕES; ajustar a CLÁUSULA 3ª – PREÇO; 
ajustar a CLÁUSULA 4ª – CUSTEIO; ajustar a CLÁUSULA 5ª – FORMA DE PAGAMENTO; 
ajustar a CLÁUSULA 6ª – GARANTIAS FINANCEIRAS; ajustar a CLÁUSULA 7ª – PRAZO DE 
VIGÊNCIA; ajustar a CLÁUSULA 8ª – PRAZO DE EXECUÇÃO; alterar a CLÁUSULA 10 – 
RECEBIMENTO DE ETAPAS, ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO DO 
CONTRATO; renumerar a CLÁUSULA 12 – CERTIFICAÇÃO DO PRODUTO; alterar a 
CLÁUSULA 20 – VINCULAÇÃO; acrescentar à CLÁUSULA 26 – CAUSAS JUSTIFICADORAS 
DE PRORROGAÇÃO DE ETAPAS; ajustar a CLÁUSULA 29 – ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
TREINAMENTO; alterar a CLÁUSULA 39 – SEGURANÇA E SIGILO; alterar a CLÁUSULA 40 – 
FULL IN SERVICE SUPPORT – FISS; alterar a CLÁUSULA 41 – CORRESPONDÊNCIA; alterar a 
CLÁUSULA 42 – DOCUMENTOS INTEGRANTES; substituir o ANEXO I – CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO; alterar o ANEXO III – DETALHAMENTO DOS FORNECIMENTOS E 
SERVIÇOS (“DELIVERABLES”); incluir o APÊNDICE E – TERMO DE CONCLUSÃO DO 
PROCESSO DE VERIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA; alterar o  ANEXO XIV – LISTA 
VALORIZADA DE ATIVIDADES; alterar o  ANEXO XV – LOGÍSTICA; e alterar o  ANEXO XVI 
– FULL IN SERVICE SUPPORT – FISS. 

 

 - ACORDO 002/DCTA-COPAC/2014 - 17/06/2014 – Objeto - Acordo de Compensação 
Comercial, Industrial ou Tecnológica (Offset). 

Não há TERMO ADITIVO alterando o ACORDO 002/DCTA-COPAC/2014 - 17/06/2014. 
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OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO 

O contrato do Projeto CL-X2 foi assinado em 30 de abril de 2014 e sua eficácia deu-se em 17 
de junho de 2014 e tem como objeto resumido: aquisição de três aeronaves de busca e resgate, uma 
estação de planejamento de missão e logística associada. 

Para 2016 está previsto o início da instrução para operação e manutenção sobre os novos 
equipamentos e a conclusão do desenvolvimento do projeto, com o recebimento técnico da primeira 
aeronave. 

Em 2015 foram concluídas as críticas à Revisão Técnica Preliminar (PDR – Preliminary 
Design Review) do projeto, ocorrida no final de 2014 e foi realizada e criticada a Revisão Técnica 
Final - CDR (Critical Design Review). 

  

2.8.8 Projeto E-99M 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 O Projeto prevê a prestação de serviços e o fornecimento de bens, necessários para a 
modernização dos Sensores Aeroembarcados de 05 (cinco) Aeronaves E-99.  

 

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS / EXECUÇÃO FÍSICA 

No ano de 2015 este Projeto recebeu recursos orçamentários das ações 20IH. Utilizou, ainda, 
recursos inscritos em Restos a Pagar 2014, ação 14VN. A aplicação dos recursos e execução 
orçamentária é apresentada na Tabela 9 – Ação orçamentária 20IH - Modernização e Revitalização de 
Aeronaves e Sistemas Embarcados.  

 

ANÁLISE SITUACIONAL  

A execução das metas físicas manteve-se alinhadas com as metas financeiras estabelecidas nos 
Cronogramas Físico-Financeiro dos contratos, em torno de 36%, quando as restrições orçamentárias 
impostas em 2015 impactaram o andamento do Projeto.  

De forma a mitigar os efeitos dessas restrições, a estratégia adotada foi a renegociação de todos 
os contratos abarcados pelo Projeto, por meio de Termos Aditivos que estão em fase de elaboração. 

 

CUSTO DO PROJETO 

O Projeto possui cinco contratos, com três diferentes moedas – Real, Euro e Dólar. O valor 
inicial do projeto era de R$ 586.721.565,02, à época da celebração dos contratos. 

Considerando os valores cambiais da época, os acréscimos decorrentes de alteração de 
requisitos totalizaram R$ 9.823.322,08.  

A variação cambial totalizou um acréscimo de R$ 85.989.812,50. A postergação em 54 meses 
de quatro contratos (com fulcro no art. 57, parágrafo 1º da Lei 8.666/93) totalizou um acréscimo de R$ 
36.424.656,47. A negociação do último contrato encontra-se em andamento, com custo de postergação 
estimado em R$ 51.000.000,00, condenado os valores cambiais de dezembro de 2015. 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo para conclusão do projeto, à época de seu início, era agosto de 2017. Devido às 
restrições orçamentárias impostas ao projeto nos anos de 2013, 2014 e 2015, houve a necessidade de se 
renegociar todos os contratos, postergando o prazo em 54 meses, ou seja, dezembro de 2021. 

 

 

 



  

241 

REQUISITOS DE PERFORMANCE DO PRODUTO 

Com o intuito de ampliar a capacidade operacional de duas aeronaves E-99, de acordo com o 
planejamento estratégico de segurança para a Copa do Mundo FIFA Brasil 2014, tornou-se necessária 
a adequação dos requisitos técnicos-operacionais, ampliando a capacidade operacional antes da 
conclusão do projeto. 

 

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS 

A seguir são apresentados os contratos e os Termos Aditivos do Projeto de Modernização dos 
Sensores Aeroembarcados de 05 (cinco) Aeronaves E-99: 

 

- CONTRATO nº 001/DCTA-COPAC/2012 - 14/12/2012 – Objeto - Contratação e 
modernização dos sensores aeroembarcados das aeronaves E-99, treinamento de pessoal e elaboração 
ou atualização de documentação técnica. 

Não há TERMO ADITIVO alterando o CONTRATO nº 001/DCTA-COPAC/2012 - 
14/12/2012. 

 

- ACORDO nº 004/DCTA-COPAC/2012 - 12/06/2013 – Objeto - Acordo de Compensação 
Comercial, Industrial ou Tecnológica (Offset) - (Contratos Associados: 001/DCTA-COPAC/2012 e 
001/DCTA-COPAC/2013). 

Não há TERMO ADITIVO alterando o ACORDO nº 004/DCTA-COPAC/2012 - 12/06/2013. 

 

- CONTRATO nº 034/DCTA-COPAC/2012 - 13/12/2012 - Contratação e modernização dos 
sensores aeroembarcados das aeronaves E-99, treinamento de pessoal e elaboração ou atualização de 
documentação técnica. 

- 1º TERMO ADITIVO - 20/12/2013 ao CONTRATO nº 034/DCTA-COPAC/2012 - 
13/12/2012 – Finalidade - Alterar o Item IV – CONVENÇÕES; Alterar a CLÁUSULA 3ª – PREÇO; 
Alterar a CLÁUSULA 4ª – CUSTEIO; Alterar a CLÁUSULA 12 – GARANTIA FINANCEIRA; 
Alterar a CLÁUSULA 13 – GARANTIA TÉCNICA; Modificar o ANEXO I – CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO (CFF); Modificar o ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS – SOW; 
Modificar o ANEXO III – LISTA DE FORNECIMENTO DO GOVERNO 
(GFE/GFF/GFD);Modificar o ANEXO VII – DETALHAMENTO DOS FORNECIMENTOS E 
SERVIÇOS; e Modificar o ANEXO VIII – METODOLOGIA DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS 
BENS E SERVIÇOS – MEA. 

2º TERMO ADITIVO - 30/11/2015 ao CONTRATO nº 034/DCTA-COPAC/2012 - 
13/12/2012 – Finalidade - Alterar a CLÁUSULA 3ª – PREÇO; alterar a CLÁUSULA 4ª – CUSTEIO; 
alterar a CLÁUSULA 5ª – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO; alterar a CLÁUSULA 7ª – PRAZO DE 
VIGÊNCIA; alterar a CLÁUSULA 8ª – PRAZO DE EXECUÇÃO E EFICÁCIA; alterar a 
CLÀUSULA 11ª – RECEBIMENTO DE ETAPAS, ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO DEFINITIVO 
DO OBJETO DO CONTRATO; alterar a CLÁUSULA 12ª – GARANTIA FINANCEIRA; alterar a 
CLÁUSULA 20ª – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL; alterar a CLÁUSULA 21ª – 
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO; modificar o ANEXO I – CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO; modificar o ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS – SOW; e modificar o 
ANEXO III – LISTA DE FORNECIMENTOS DO GOVERNO (GFE/GFF/GFD). 

 

- CONTRATO nº 001/DCTA-COPAC/2013 - 26/04/2013 – Objeto - Aquisição de bens de 
modernização dos sensores aeroembarcados de 5 (cinco) aeronaves E-99. 

 - 1º TERMO ADITIVO - 18/12/2013 ao CONTRATO nº 001/DCTA-COPAC/2013 - 
26/04/2013 – Finalidade - alterar a CLÁUSULA 3ª – PREÇO; alterar a CLÁUSULA 4ª – CUSTEIO; 
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alterar a CLÁUSULA 5ª – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO; alterar a CLÁUSULA 12ª – 
GARANTIA FINANCEIRA; e modificar o ANEXO I – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. 

- 2º TERMO ADITIVO 23/12/2015 ao CONTRATO nº 001/DCTA-COPAC/2013 - 
26/04/2013 – Finalidade = alterar a CLÁUSULA 3ª – PREÇO; alterar a CLÁUSULA 4ª – CUSTEIO; 
alterar a CLÁUSULA 6ª – CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO; alterar a CLÁUSULA 7ª – PRAZO 
DE VIGÊNCIA; e alterar a CLÁUSULA 8ª – PRAZO DE EXECUÇÃO E EFICÁCIA. 

 

- ACORDO nº 002/DCTA-COPAC/2013 - 09/08/2013 – Finalidade - Acordo de Compensação 
Comercial, Industrial ou Tecnológica (Offset) - (Contratos Associados: 001/DCTA-COPAC/2012 e 
002/DCTA-COPAC/2013). 

Não há TERMO ADITIVO alterando o ACOROD nº 002/DCTA-COPAC/2013 - 09/08/2013. 

 

- CONTRATO nº 003/DCTA-COPAC/2013 - 30/08/2013 – Objeto - Aquisição de bens de 
modernização dos sensores aeroembarcados de 5 (cinco) aeronaves E-99. 

- 1º TERMO ADITIVO - 08/07/2014 ao CONTRATO nº 003/DCTA-COPAC/2013 - 
30/08/2013 – Finalidade -Modificar o ANEXO I – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. 

2º TERMO ADITIVO - 23/12/2015 ao CONTRATO nº 003/DCTA-COPAC/2013 - 
30/08/2013 – Finalidade -alterar a CLÁUSULA 3ª – PREÇO; alterar a CLÁUSULA 4ª – CUSTEIO; 
alterar a CLÁUSULA 5ª – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO; alterar a CLÁUSULA 7ª – PRAZO DE 
VIGÊNCIA; alterar a CLÁUSULA 8ª – PRAZO DE EXECUÇÃO E EFICÁCIA; e alterar a 
CLÁUSULA 12 – GARANTIA FINANCEIRA. 

 

- ACORDO 003/DCTA-COPAC/2013 - 30/08/2013 – Finalidade - Acordo de Compensação 
Comercial, Industrial ou Tecnológica (Offset) - (Contratos Associados: 001/DCTA-COPAC/2011, 
001/DCTA-COPAC/2012 e 003/DCTA-COPAC/2013). 

Não há TERMO ADITIVO alterando o ACORDO 003/DCTA-COPAC/2013 - 30/08/2013. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO 

O Projeto de modernização dos Sensores Aeroembarcados de 05 (cinco) Aeronaves E-99 teve 
seu início em 13/12/2012, com término previsto para 30/08/2017. Contudo, em função das 
renegociações de alguns Termos Aditivos, há previsão de que o prazo para sua conclusão seja 
estendido em torno de 54 meses, com custos ainda a serem negociados. 

A estrutura contratual do projeto é formada por contratos com as empresas EMBRAER, EAI, 
SAAB, AEL INTERNACIONAL e R&S. 

  

2.8.9 Projeto F-X2 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

Aquisição e implantação de 36 (trinta e seis) aeronaves de caça de múltiplo emprego novas, 
simuladores e logística para a implantação no acervo do COMAER, bem como toda a transferência de 
tecnologia necessária para autonomia na operação e manutenção da frota durante todo o seu ciclo de 
vida. 

 

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS / EXECUÇÃO FÍSICA 

O Projeto F-X2 possui ação própria denominada 14T0 Aquisição de Aeronaves de Caça e 
Sistemas Afins - Projeto FX-2. O Projeto está identificado na ação orçamentária com o Plano 
Orçamentário PO 0000.  
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A Lei Orçamentária Anual - LOA de 2015 estipulou o valor de um bilhão de reais para o 
Projeto F-X2, porém, consonante com a situação de ajuste fiscal do Governo, o COMAER acordou 
com o Ministério da Fazenda uma redução de R$ 800 milhões de reais no limite financeiro do 
exercício de 2015, de modo a contribuir com o superávit primário. 

Não houve execução física no ano de 2015, pois não foi previsto recebimento de materiais e/ou 
aeronaves. A execução Orçamentária e Financeira do projeto é apresentado na Tabela 4. 

 

ANÁLISE SITUACIONAL  

No dia 03 de dezembro de 2015 foi assinado o 1º Termo Aditivo ao Contrato CT 003/DCTA-
COPAC/2014, de modo a adequar as restrições de PLOA e limites financeiros ao Projeto F-X2, com 
eficácia a partir de 09 Dez 15 (Carta 40/PF-X2/4912). Uma das alterações realizadas foi o reajuste da 
Oferta Básica do Contrato Principal, no qual os valores dos objetos foram retificados, considerando os 
índices de mercado suecos definitivos (divulgados em outubro de 2015), em substituição aos índices 
preliminares utilizados para a assinatura do Contrato, conforme previsão contratual.  

Todos os contratos e acordos encontram-se em plena execução. 

 

CUSTO DO PROJETO 

Não ocorreram alterações em função de mudanças de requisitos ou quantidades. 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO  

Não houve alteração referente à extensão de prazo originalmente contratado. Em relação ao 
Cronograma Físico Financeiro houve um ajuste em função das restrições orçamentárias impostas ao 
projeto. 

 

REQUISITOS DE PERFORMANCE DO PRODUTO 

Não ocorreram mudanças de requisitos. 

 

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS 

A seguir são apresentados os contratos e os Termos Aditivos do Projeto de Aquisição e 
implantação de 36 (trinta e seis) aeronaves de caça de múltiplo emprego: 

 

- CONTRATO nº 003/DCTA-COPAC/2014 - 24/10/2014 – Objeto - Aquisição de 28 (vinte e 
oito) aeronaves de caça multiemprego monoposto e 8 (oito)  aeronaves de caça multiemprego biposto e 
apoio logístico inicial. 

- 1º TERMO ADITIVO - 03/12/2015 ao CONTRATO nº 003/DCTA-COPAC/2014 - 
24/10/2014 – Finalidade - Ajustar a CLÁUSULA 1ª – OBJETO; ajustar a CLÁUSULA 3ª – PREÇO; 
ajustar a CLÁUSULA 5ª – CUSTEIO; ajustar a CLÁUSULA 4ª – FINANCIAMENTO; ajustar a 
CLÁUSULA 9ª - PRAZO DE VIGÊNCIA; e ajustar a CLÁUSULA 11ª - PRAZO DE EXECUÇÃO E 
EFICÁCIA. 

 

 - CONTRATO nº 004/DCTA-COPAC/2014 - 18/12/2014 – Objeto - Suporte Logístico 
Contratado (CLS) associado Aquisição de 28 (vinte e oito) aeronaves de caça multiemprego 
monoposto e 8 (oito)  aeronaves de caça multiemprego biposto e apoio logístico inicial. 

Não há TERMO ADITIVO alterando o CONTRATO nº 004/DCTA-COPAC/2014 - 
18/12/2014. 
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- ACORDO nº 004/DCTA-COPAC/2014 - 24/10/2014 – Objeto - Acordo de Compensação 
Comercial, Industrial ou Tecnológica (Offset). 

Não há TERMO ADITIVO alterando o ACORDO nº 004/DCTA-COPAC/2014 - 24/10/2014. 

 

- CONTRATO nº 001/DCTA-COPAC/2015 - 23/04/2015 – Objeto - Aquisição de armamento 
para a aeronave Gripen NG e suporte logístico integrado. 

Não há TERMO ADITIVO alterando o CONTRATO nº 001/DCTA-COPAC/2015 - 
23/04/2015. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO 

Não há. 

  

2.8.10  Projeto F-5BR 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Modernização e padronização da frota de aeronaves F-5 E/F da Força Aérea Brasileira (FAB), 
tendo em vista que tais aeronaves não possuíam sistemas de navegação e de ataque que atendessem às 
novas necessidades operacionais da FAB, para permitir o cumprimento sua missão Constitucional de 
Defesa do Espaço Aéreo Brasileiro. 

 

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS / EXECUÇÃO FÍSICA 

O Projeto de Modernização das aeronaves de caça F-5 E/F é suportado unicamente pela ação de 
modernização e revitalização de aeronaves e sistemas embarcados 20IH. As informações sobre a 
execução são apresentadas na Tabela 9 – Ação orçamentária 20IH Modernização e Revitalização de 
Aeronaves e Sistemas Embarcados. 

 

ANÁLISE SITUACIONAL  

O Projeto F-5BR sofreu impactos em sua execução devido a problemas técnicos da Contratada 
e de ordem orçamentária.  

Com os ajustes realizados para superação dos óbices, os custos do projeto foram reduzidos em 
função da adequação / redução do objeto. 

O prazo de execução sofreu atraso total de 24 meses para o final de sua execução, porém, em 
função da redução do objeto, ainda atende as necessidades operacionais da FAB. 

 

CUSTO DO PROJETO 

Não houve alteração de requisitos técnicos no Projeto. Em relação a acréscimos e/ou 
decréscimos motivados pela alteração das quantidades contratadas, em função da diminuição de 8 
aeronaves monopostos, o valor contratado foi reduzido em R$ 34.449.383,83. 

O presente Projeto não se utiliza de financiamentos externos, no entanto, em relação a variação 
cambial, o projeto vem sofrendo fortemente com a variação cambial principalmente nos dois últimos 
anos. O planejamento para 2016 foi feito com uma cotação cambial de R$ 3,70, e a moeda norte-
americana atingiu R$ 4,14, tendo recuado para R$ 3,57 no presente momento. Desde o início do 
Projeto, o valor da cotação variou mais de 100%. O montante a ser pago em Dólares, pela realização 
completa do contrato é de US$ 90.741.880,11. Desde o valor inicialmente previsto a ser pago, sofreu 
enormes variações, afetando previsões e sendo determinante para realização de novos termos aditivos. 
Ainda não houve aumento de custos na moeda original do contrato, porém, devido aos atrasos, a 
empresa cogita o reequilíbrio econômico financeiro. 
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PRAZO DE EXECUÇÃO 

O projeto previa sua finalização em abril de 2016. Devido a atrasos na produção, o contrato 
sofreu atraso de 15 meses. Durante esse período, houve descontinuidade na descentralização de 
recursos orçamentários, que foram determinantes pela definição de redução do objeto contratado. 
 Atualmente, o projeto encontra-se com 24 meses de atrasos. Os requisitos originais foram 
mantidos. 

 

REQUISITOS DE PERFORMANCE DO PRODUTO 

Não houve alteração de requisitos ou capacidades. 

 

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS 

A seguir são apresentados os contratos e os Termos Aditivos do Projeto de Modernização e 
padronização da frota de aeronaves F-5 E/F: 

 

- CONTRATO nº 005/DCTA-COPAC/2010 - 28/12/2010 – Objeto - Serviços de modernização 
de 3 (três) aeronaves F-5F e 8 (oito) F-5E adicionais. 

- 1º TERMO ADITIVO - 23/12/2011 ao CONTRATO nº 005/DCTA-COPAC/2010 - 
28/12/2010 – Finalidade - Ajustar a CLÁUSULA 4ª – CUSTEIO; ajustar a CLÁUSULA 7ª – PRAZO 
DE VIGÊNCIA; e ajustar a CLÁUSULA 8ª - PRAZO DE EXECUÇÃO E EFICÁCIA. 

- 2º TERMO ADITIVO - 28/12/2015 ao CONTRATO nº 005/DCTA-COPAC/2010 - 
28/12/2010 – Finalidade - Ajustar a CLÁUSULA 1ª – OBJETO; ajustar a CLÁUSULA 3ª – PREÇO; 
ajustar a CLÁUSULA 4ª – CUSTEIO; ajustar a CLÁUSULA 7ª – PRAZO DE VIGÊNCIA; e ajustar a 
CLÁUSULA 8ª – PRAZO DE EXECUÇÃO E EFICÁCIA. 

 

- CONTRATO nº 009/DCTA-COPAC/2010 - 30/12/2010 – Objeto - Serviços de modernização 
de 3 (três) aeronaves F-5F e 8 (oito) F-5E adicionais. 

- 1º TERMO ADITIVO - 23/12/2011 ao CONTRATO nº 009/DCTA-COPAC/2010 - 
30/12/2010 – Finalidade - Ajustar a CLÁUSULA 1ª – OBJETO; ajustar a CLÁUSULA 3ª – PREÇO; 
ajustar a CLÁUSULA 4ª – CUSTEIO; ajustar a CLÁUSULA 5ª - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO; 
ajustar a CLÁUSULA 6ª - PRAZO DE VIGÊNCIA; e ajustar a CLÁUSULA 7ª - PRAZO DE 
EXECUÇÃO E EFICÁCIA. 

- 2º TERMO ADITIVO - 10/12/2014 ao CONTRATO nº 009/DCTA-COPAC/2010 - 
30/12/2010 – Finalidade - Ajustar a CLÁUSULA 1ª – OBJETO; ajustar a CLÁUSULA 3ª – PREÇO; 
ajustar a CLÁUSULA 4ª – CUSTEIO; ajustar a CLÁUSULA 5ª – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO; 
ajustar a CLÁUSULA 6ª – PRAZO DE VIGÊNCIA;  e ajustar a CLÁUSULA 7ª – PRAZO DE 
EXECUÇÃO E EFICÁCIA. 

 - 3º TERMO ADITIVO - 28/12/2015 ao CONTRATO nº 009/DCTA-COPAC/2010 - 
30/12/2010 – Finalidade - Modificar a CLÁUSULA 1ª – OBJETO; adequar a CLÁUSULA 4ª – 
CUSTEIO; adequar a CLÁUSULA 6ª – PRAZO DE VIGÊNCIA; adequar CLÁUSULA 7ª – PRAZO 
DE EXECUÇÃO E EFICÁCIA. 

 - ACORDO nº 001/DEPED-SDDP/00 - 04/01/2001 – Finalidade - Acordo de Compensação 
comercial, industrial e tecnológica (Offset) - (Contrato Associado: 009/DCTA-COPAC/2010). 

- 1º TERMO ADITIVO - 27/082004 ao ACORDO nº 001/DEPED-SDDP/00 - 04/01/2001 – 
Finalidade - Alterar a CLÁUSULA 4ª – VIGÊNCIA. 

- 2º TERMO ADITIVO - 069/09/2009 ao ACORDO nº 001/DEPED-SDDP/00 - 04/01/2001 – 
Finalidade - Alterar a CLAÚSULA 2ª - VALOR DA OBRIGAÇÃO. 
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 - 3º TERMO ADITIVO - 15/03/2011 ao ACORDO nº 001/DEPED-SDDP/00 - 04/01/2001 – 
Finalidade - Alterar a CLAÚSULA 2ª - VALOR DA OBRIGAÇÃO. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO 

De maneira resumida, o Projeto se caracteriza pela modernização de 49 aeronaves F-5E/F (46 
aeronaves do 1º lote e 03 aeronaves do 2º lote). 

Com relação ao primeiro lote de 46 aeronaves pertencentes ao acervo da FAB, todas já foram 
recebidas modernizadas e os contratos de despesa referentes a este lote foram finalizados. O 
encerramento dos respectivos processos administrativos de gestão encontra-se em andamento, com 
previsão de término até o primeiro semestre de 2016. 

No decorrer de 2014, em função do cenário fruto da decisão pela aquisição das aeronaves 
Gripen NG, associado às indefinições orçamentárias do país, o EMAER optou por determinar a 
redução do número de aeronaves a serem modernizadas, limitando o objeto em três aeronaves do 
modelo biposto (F-5F). 

A previsão é receber as etapas relacionadas às aeronaves em 2016 e encerrar o projeto em 2017 
com o custeio das atividades de prorrogação da linha de produção. E o recebimento de duas aeronaves 
biposto modernizadas. 

  

2.8.11 Projeto H-XBR 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

O Projeto H-XBR tem a finalidade de adquirir 50 Helicópteros EC-725 para as Forças 
Armadas, com apoio logístico para a operação nos cinco primeiros anos. Além de atender às 
necessidades operacionais das Forças Armadas, o projeto tem como propósito desenvolver a indústria 
de asas rotativas no Brasil. 

 

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS / EXECUÇÃO FÍSICA 

O Projeto H-XBR possui ação específica denominada 123J que está sob a responsabilidade do 
Ministério da Defesa. A ação 123J está inserida no PAC. A Tabela 5 apresenta os dados da ação 
orçamentária e execução física no exercício de 2015. 

 

ANÁLISE SITUACIONAL  

No ano de 2015 foram entregues sete aeronaves sendo: duas para o Exército Brasileiro, duas 
para a Força Aérea Brasileira e três para a Marinha do Brasil. 

Em Julho de 2015 foi sinalizada para a COPAC a restrição de Limite de Pagamento na ordem 
de R$ 268 Milhões. Tal problema afetou a execução de todos os contratos sendo necessária a 
solicitação de suspensão dos contratos do Projeto (incluindo os Contratos de Suporte Logístico). 

Esta situação durou até dezembro de 2015 quando houve o acerto contábil do projeto 
permitindo o desembolso de etapas já recebidas e faturadas. 

Tal problema orçamentário foi equalizado por meio da assinatura do 3º Termo Aditivo em 
03/12/15, estendendo a execução do contrato até 2022 e atualizando os valores das etapas em 44 
Milhões Euros. 

CUSTO DO PROJETO 

Não houve alteração no valor do projeto devido a alterações de requisitos, inicialmente, 
estabelecidos e nem mudanças no valor do projeto devido a modificações nas quantidades, 
inicialmente, contratada. O objeto do contrato permanece inalterado desde sua assinatura em 2008 (50 
aeronaves, 3 Flight Training Devices e Apoio Logístico Inicial). 
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Em dezembro de 2015 e tendo em vista a insuficiência de recursos financeiros nos anos de 
2012, 2013, 2014 e 2015, foi assinado o 3º Termo Aditivo, o qual estendeu a execução do mesmo por 
mais 5 anos. Nestes anos, os montantes destinados ao projeto nas suas respectivas LOA não foram 
suficientes para saldar o previsto no CFF do 2º Termo Aditivo. Dessa forma, após mais de 2 anos de 
negociações com a Contratada, houve necessidade de se reprogramar a cadência de entregas de 
aeronaves, bem com uma atualização monetária dos valores de algumas etapas. Assim sendo, o valor 
inicialmente contratado sofreu um acréscimo de € 44.163.197,22. Este montante ainda está em fase de 
negociação pela SEFA para a viabilidade de ser suportado pelo contrato de financiamento.  Caso 
não seja adicionado no financiamento que mantém a Ação, este valor necessitará ser suportado por 
Fonte 100. 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

No decorrer da execução houve a necessidade de se reprogramar a cadência de entregas de 
etapas tendo em vista a insuficiência de recursos orçamentários ao Projeto. Dessa forma, etapas que 
estavam, inicialmente, previstas para os anos de 2013, 2014 e 2015 foram remanejadas para anos 
posteriores, inclusive após 2017, ano em que estava, inicialmente, previsto para término do contrato. 

Não houve extensão contratual por motivos de alterações de requisitos originais do contrato. 

 

REQUISITOS DE PERFORMANCE DO PRODUTO 

 Não houve redução de requisitos com a finalidade de adequar o orçamento disponibilizado ao 
Projeto até o final do ano de 2015. 

Em algumas versões de produto ocorreram modificações de ordem técnica sem, contudo alterar 
os valores inicialmente contratados. 

 

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS 

A seguir são apresentados os contratos e os Termos Aditivos do Projeto de Aquisição de 50 
Helicópteros EC-725 para as Forças Armadas: 

 

- CONTRATO nº 008/CTA-SDDP/2008 - 23/12/2008 – Objeto - Aquisição de helicópteros de 
Médio porte de emprego geral das forças armadas e apoio logístico inicial. 

- 1º TERMO ADITIVO - 04/12/2009 ao CONTRATO nº 008/CTA-SDDP/2008 - 23/12/2008 – 
Finalidade - Corrigir nomenclaturas e referências na CLÁUSULA 1ª – OBJETO; ajustar a 
CLÁUSULA 2ª – FINANCIAMENTO; ajustar a CLÁUSULA 5ª – CUSTEIO; e ajustar a 
CLÁUSULA 6ª – FORMA DE PAGAMENTO.  

- 2º TERMO ADITIVO - 11/11/2011 ao CONTRATO nº 008/CTA-SDDP/2008 - 23/12/2008 – 
Finalidade - Corrigir CLÁUSULA 1ª – OBJETO; corrigir CLÁUSULA 3ª – FINANCIAMENTO; 
ajustar a CLÁUSULA 5ª – CUSTEIO; ajustar a CLÁUSULA 6ª – FORMA DE PAGAMENTO. 

 - 3º TERMO ADITIVO - 03/12/2015 ao CONTRATO nº 008/CTA-SDDP/2008 - 23/12/2008 
– Finalidade - Adequar a CLÁUSULA 1ª – OBJETO; ajustar a CLÁUSULA 4ª – PREÇO; ajustar a 
CLÁUSULA 5ª – CUSTEIO; e ajustar a CLÁUSULA 6ª – FORMA DE PAGAMENTO. 

 

-ACORDO nº 001/CTA-SDDP/2008 ACORDO - 23/12/2008 – Objeto -Acordo de 
Compensação Comercial, Industrial e Tecnológica (Offset) - (Contrato Associado: 008/CTA-
SDDP/2008). 

= 1º TERMO ADITIVO - 04/12/2009 ao ACORDO nº 001/CTA-SDDP/2008 ACORDO - 
23/12/2008 – Finalidade - Ajustar a CLÁUSULA 1ª – OBJETO; e ajustar a CLÁUSULA 4ª – 
PRAZOS DE APLICAÇÃO E EFICÁCIA. 
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- 2º TERMO ADITIVO - 11/11/2011 ao ACORDO nº 001/CTA-SDDP/2008 ACORDO - 
23/12/2008 – Finalidade - Complementar a CLÁUSULA 1ª – OBJETO; complementar na 
CLÁUSULA 2ª – VALOR DA OBRIGAÇÃO;  e prorrogar, na CLÁUSULA 4ª – VIGÊNCIA E 
EXECUÇÃO CONTRATUAL. 

- CONTRATO nº 012/DCTA-COPAC/2011 - 28/09/2011 – Objeto - Suporte logístico 
contratado (CLS) para os motores MAKILA 2A1 que equipam as aeronaves H-XBR das FFAA 
brasileiras. 

 - 1º TERMO ADITIVO  - 10/12/2012 ao CONTRATO nº 012/DCTA-COPAC/2011 - 
28/09/2011 – Finalidade -Alterar a CLÁUSULA 1ª – OBJETO; alterar a CLÁUSULA 3ª – PREÇO; 
ajustar a CLÁUSULA 4ª – CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO; e alterar a CLÁUSULA 5ª – 
CUSTEIO. 

 

- CONTRATO nº 019/DCTA-COPAC/2011 - 20/12/2011 – Objeto - Contratação de empresa p/ 
realização de suporte logístico contratado (CONTRACTOR LOGISTIC SUPPORT) para aeronaves do 
projeto H-XBR (excluindo motores). 

Não há TERMO ADITIVO alterando o CONTRATO nº 019/DCTA-COPAC/2011 - 
20/12/2011. 

 

- ACORDO nº 001/DCTA-COPAC/2011 - 28/09/2011 – Objeto - Offset dos motores MAKILA 
2A1 das aeronaves do projeto H-XBR (Offset). 

Não há TERMO ADITIVO alterando o ACORDO nº 001/DCTA-COPAC/2011 - 28/09/2011. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO 

Além da aquisição das 50 aeronaves EC-725, está previsto o recebimento de 03 Flight Training 
Device (FTD), apoio logístico inicial, contratação de Serviço de Suporte Sogístico (CLS) junto às 
empresas Turbomeca do Brasil e Helibras. 

A transferência de tecnologia prevista para o Projeto capacitará a empresa Helibras a produzir 
os helicópteros EC-725 no Brasil. Com o Know How transmitido espera-se que futuramente a Helibras 
seja capaz de desenvolver e produzir um helicóptero inteiramente brasileiro. O benefício da 
transferência de tecnologia estende-se, também, a outras empresas e entidades nacionais. 

As atividades de transferência de tecnologia e de cooperação industrial vêm sendo executados a 
despeito das restrições orçamentárias impostas ao projeto. 

  

2.8.12 Projeto KC-X 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O Projeto KC-X tem por objetivo o desenvolvimento de aeronaves de transporte militar e 
reabastecimento em voo para complementar e eventualmente substituir as aeronaves C/KC-130 da 
FAB.  

 

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS / EXECUÇÃO FÍSICA 

O Projeto KC-X possui ação orçamentária própria e está inscrito no Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC 2. Os dados relativos ao exercício de 2015 estão descritos na Tabela 6 – Ação 
orçamentária 123B - Desenvolvimento de Cargueiro Tático Militar de 10 a 20 Toneladas (Projeto KC-
X). 
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ANÁLISE SITUACIONAL  

O Projeto KC-X encontra-se na 4ª e última fase que é a de Projeto Detalhado e Certificação da 
aeronave e faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2. Ao final do Exercício de 
2015 atingiu 85,69% da meta prevista, no entanto 3,21% dessa realização física passará como restos a 
pagar para o Exercício Financeiro de 2016. 

Destacam-se como grandes marcos da execução física ocorrida na expansão da planta 
 industrial de Gavião Peixoto – SP, no Exercício Financeiro de 2015: 

- A realização do voo inaugural do primeiro protótipo, em 3 de fevereiro de 2015;  

- O início da Campanha de Ensaios em Voo (26 de outubro de 2015), onde foram realizadas 
 mais de 40 horas de voo de ensaios, em que a aeronave vem confirmando a sua qualidade de 
 voo conforme projetado;  

- A segunda Aeronave Protótipo já na linha de produção, com 60% da produção  comprovados; 
e 

- Expressiva receptividade do sucesso na realização dos voos de ensaios.  

O Projeto experimentou também a fase de participação em concorrência internacional, junto ao 
Governo Canadense, confirmando a potencialidade de exportação do produto, com todas as suas 
repercussões em termos de empregos e divisas para o Brasil. 

 

CUSTO DO PROJETO 

Não houve acréscimos e/ou decréscimos decorrente de alteração de requisitos e de quantidades. 
Este Projeto não possui contrato de financiamento. 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

Tendo em vista a dotação insuficiente de recursos pela LOA-2015, a alta da moeda norte-
americana e a indisponibilidade de numerário, foi finalizada a renegociação dos contratos, em 
dezembro de 2015, onde houve a readequação do cronograma físico-financeiro aos recursos 
orçamentários disponibilizados. 

Tal ação veio a culminar no alongamento da execução física, aumentando o prazo de execução 
do contrato e dos custos, para a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro. Não houve alteração 
de requisitos. 

 

REQUISITOS DE PERFORMANCE DO PRODUTO 

Não houve adequação do projeto aos recursos orçamentários disponibilizados. Os requisitos 
foram mantidos conforme inicialmente contratado havendo, devido às dificuldades orçamentárias, a 
extensão do prazo para execução. 

 

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS 

A seguir são apresentados os contratos e os Termos Aditivos do Projeto de desenvolvimento de 
aeronaves de transporte militar e reabastecimento em voo . 

 

- CONTRATO nº 002/CTA-SDDP/2009 - 14/04/2009 – Objeto - Desenvolvimento e 
Industrialização. de ANV de Transp. Militar e Reabastecimento em Voo. 

- 1º TERMO ADITIVO - 30/12/2011 ao CONTRATO nº 002/CTA-SDDP/2009 - 14/04/2009 – 
Finalidade - Alterar a CLÁUSULA 4ª - CUSTEIO -  adequá-los aos limites orçamentários autorizados 
por meio da LOA 2011; aumentar, os percentuais ”, constantes na Subcláusula 19.4 da CLÁUSULA 
19 - DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL; alterar o ANEXO I - CRONOGRAMA 
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FÍSICO-FINANCEIRO; alterar o ANEXO IX - “CONTRACT DATA REQUIREMENTS LIST – 
CDRL; alterar o ANEXO X - DETALHAMENTO DOS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS - 
“DELIVERABLES”;  e alterar o ANEXO II – STATEMENT OF WORK (SOW). 

- 2º TERMO ADITIVO - 22/05/2014 ao CONTRATO nº 002/CTA-SDDP/2009 - 14/04/2009 – 
Finalidade - Alterar a CLÁUSULA 3ª - PREÇO - reduzir do PREÇO TOTAL do CONTRATO; 
adequar a CLÁUSULA 4ª - CUSTEIO de acordo com a alteração do PREÇO TOTAL; adequar a 
CLÁUSULA 7ª - GARANTIA FINANCEIRA; adequar a CLÁUSULA 13 – FISCALIZAÇÃO; alterar 
a Cláusula 34 – SEGURANÇA E SIGILO; alterar o ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO; adequar o ANEXO II – STATEMENT OF WORK (SOW); atualizar o ANEXO IV – 
MEA – METODOLOGIA DE VERIFICAÇÃO E ACEITAÇÃO; atualizar o ANEXO IX - 
“CONTRACT DATA REQUIREMENTS LIST – CDRL; e atualizar o ANEXO X - 
DETALHAMENTO DOS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS - “DELIVERABLES”. 

- 3º TERMO ADITIVO - 30/12/2014 AO CONTRATO nº 002/CTA-SDDP/2009 - 14/04/2009 
– Finalidade - Adequar a CLÁUSULA 4ª - CUSTEIO de acordo com a sua adequação à realidade 
orçamentária atual. 

- 4º TERMO ADITIVO - 09/12/2015 ao CONTRATO nº 002/CTA-SDDP/2009 - 14/04/2009 – 
Finalidade - Alterar a CLÁUSULA 3ª – PREÇO, para adequar ao PREÇO TOTAL; adequar a 
CLÁUSULA 4ª – CUSTEIO, aplicando as modificações dos valores anuais a serem desembolsados de 
acordo com a alteração do PREÇO TOTAL; adequar a CLÁUSULA 7ª – GARANTIA FINANCEIRA; 
adequar a CLÁUSULA 13 – FISCALIZAÇÃO; adequar a CLÁUSULA 22 – PRAZO DE 
EXECUÇÃO; adequar a CLÁUSULA 23 – INÍCIO E TÉRMINO DA VIGÊNCIA; alterar o ANEXO 
I – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; adequar o ANEXO II – STATEMENT OF WORK 
(SOW); atualizar o ANEXO IX – “CONTRACT DATA REQUIREMENTS LIST – CDRL; e atualizar 
o ANEXO X – DETALHAMENTO DOS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS - “DELIVERABLES”. 

 

- CONTRATO nº 001/DCTA-COPAC/2011 - 04/08/2011 – Objeto - Fornecimento dos 
sistemas CAT "e" para o desenvolvimento da aeronave KC-X. 

- 1º TERMO ADITIVO - 19/10/2012 ao CONTRATO nº 001/DCTA-COPAC/2011 - 
04/08/2011 – Finalidade - Alterar na PRIMEIRA PARTE do CONTRATO – PREÂMBULO, item IV 
- CONVENÇÕES, a definição para FORNECIMENTO; alterar a CLÁUSULA 3ª - PREÇO, para 
reduzir o PREÇO TOTAL do CONTRATO; alterar a CLÁUSULA 4ª – CUSTEIO; alterar a 
CLÁUSULA 5ª - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO; corrigir a CLÁUSULA 10 - RECEBIMENTO 
DE ETAPAS, ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO DO CONTRATO; 
alterar a CLÁUSULA 11 – GARANTIAS FINANCEIRAS; atualizar a Cláusula 32 – SEGURANÇA 
E SIGILO; atualizar a CLÁUSULA 34 - CONFORMIDADE DOS PREÇOS; adequar o ANEXO I - 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; alterar o ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS – 
SOW; alterar o ANEXO III - LISTA DE SISTEMAS CAT ”E”; alterar o ANEXO IV – “CONTRACT 
DATA REQUIREMENTS LIST” – CDRL; alterar o ANEXO VII - PROCEDIMENTO PARA 
IMPORTAÇÃO DEFINITIVA; incluir o ANEXO VIII - LISTA CONSOLIDADA DE 
FORNECIMENTOS CAT “E” POR ETAPA; incluir o ANEXO IX - LISTA SISTEMAS CAT ”E” 
“NO CHARGE” POR ETAPA; e incluir o ANEXO X – LISTA DE SISTEMAS CAT “E” 
“CHARGE” POR ETAPA. 

- 2º TERMO ADITIVO - 30/12/2014 ao CONTRATO nº 001/DCTA-COPAC/2011 - 
04/08/2011 – Finalidade -Alterar a CLÁUSULA 3ª - PREÇO : redução do PREÇO TOTAL do 
CONTRATO, para atualizar o preço dos materiais e serviços excluídos e aumento do PREÇO TOTAL 
do CONTRATO, para incorporar os custos referentes às modificações técnicas em sistemas CAT “E”, 
consideradas mandatórias; adequar a CLÁUSULA 4ª – CUSTEIO; atualizar, na CLÁUSULA 5ª – 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO; adequar a CLÁUSULA 6ª – PRAZO DE VIGÊNCIA; adequar a 
CLÁUSULA 7ª – PRAZO DE EXECUÇÃO E EFICÁCIA; atualizar, na CLÁUSULA 11 - 
GARANTIAS FINANCEIRAS; atualizar a CLÁUSULA 28 – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO; 
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alterar a CLÁUSULA 34 – CONFORMIDADE DE PREÇOS; alterar o ANEXO I - CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO; atualizar o ANEXO II – STATEMENT OF WORK (SOW); atualizar o 
ANEXO III – LISTA DE EQUIPAMENTOS CAT “E”; atualizar o ANEXO IV “CONTRACT DATA 
REQUIREMENTS LIST” – CDRL; atualizar o ANEXO VIII LISTA CONSOLIDADA DE 
FORNECIMENTOS CAT “E” POR ETAPA; atualizar o ANEXO IX – LISTA DE SISTEMAS CAT 
“E” “NO CHARGE” POR ETAPA ; atualizar o ANEXO X - LISTA DE SISTEMAS CAT “E” 
“CHARGE” POR ETAPA 

3º TA - 09/12/2015; alterar a CLÁUSULA 3ª - PREÇO, para adequar o PREÇO TOTAL do 
CONTRATO; adequar a CLÁUSULA 4ª – CUSTEIO; atualizar, na CLÁUSULA 5ª – CONDIÇÕES 
DE PAGAMENTO; alterar a CLÁUSULA 6ª – PRAZO DE VIGÊNCIA; alterar a CLÁUSULA 7ª – 
PRAZO DE EXECUÇÃO E EFICÁCIA; atualizar, na CLÁUSULA 11 - GARANTIAS 
FINANCEIRAS; alterar o ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; atualizar o ANEXO 
II – DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS – SOW; atualizar o ANEXO III – LISTA DE 
EQUIPAMENTOS CAT “E”; atualizar o ANEXO IV “CONTRACT DATA REQUIREMENTS 
LIST” – CDRL; atualizar o ANEXO VIII – LISTA CONSOLIDADA DE FORNECIMENTOS CAT 
“E” POR ETAPA; atualizar o ANEXO IX – LISTA DE SISTEMAS CAT “E” “NO CHARGE” POR 
ETAPA; e atualizar o ANEXO X – LISTA DE SISTEMAS CAT “E” “CHARGE” POR ETAPA. 

 

- ACORDO nº 001/DCTA-COPAC/2013 ACORDO - 09/05/2013 – Objeto - Acordo de 
Compensação Comercial, Industrial ou Tecnológica (Offset). 

Não há TERMO ADITIVO alterando o ACORDO nº 001/DCTA-COPAC/2013 ACORDO - 
09/05/2013. 

 

- ACORDO nº 004/DCTA-COPAC/2013 ACORDO - 14/11/2013 – Objeto - Acordo de 
Compensação Comercial, Industrial ou Tecnológica (Offset). 

Não há TERMO ADITIVO alterando o ACORDO nº 004/DCTA-COPAC/2013 ACORDO - 
14/11/2013. 

 

- CONTRATO nº 002/DCTA-COPAC/2014 - 30/09/2014 – Objeto - Aquisição de materiais 
para a produção e o fornecimento de 28 (vinte e oito) aeronaves KC-390. 

Não há TERMO ADITIVO alterando o CONTRATO nº 002/DCTA-COPAC/2014 - 
30/09/2014. 

 

- CONTRATO nº 010/DCTA-COPAC/2014 - 20/05/2014 - Aquisição de materiais e prestação 
de serviços para a produção e o fornecimento de 28 (vinte e oito) Aeronaves KC-390. 

- 1º TERMO ADITIVO - 29/09/2014 ao CONTRATO nº 010/DCTA-COPAC/2014 - 
20/05/2014 –Finalidade - Redefinir na PRIMEIRA PARTE do CONTRATO – PREÂMBULO, item 
IV - CONVENÇÕES, a convenção adotada para “DATA BASE”; incluir na PRIMEIRA PARTE do 
CONTRATO – PREÂMBULO, item IV - CONVENÇÕES, a convenção para “TO – TEMPO ZERO”; 
excluir da PRIMEIRA PARTE do CONTRATO – PREÂMBULO, item IV – CONVENÇÕES, a 
convenção adotada para “PROPOSTA FINAL DE PREÇO”; alterar a CLÁUSULA 4ª - PREÇO; 
alterar a CLÁUSULA 5ª - CUSTEIO; alterar na CLÁUSULA 6ª - FORMA DE PAGAMENTO; 
adequar a CLÁUSULA 8ª – PRAZO DE VIGÊNCIA e a CLÁUSULA 9ª – PRAZO DE EXECUÇÃO; 
alterar a CLÁUSULA 11 - RECEBIMENTO DE ETAPAS, ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO 
DEFINITIVO DO OBJETO DO CONTRATO; alterar a CLÁUSULA 12 – GARANTIA 
FINANCEIRA; alterar a Cláusula 13 – GARANTIA TÉCNICA; alterar a Cláusula 16 – DIREITOS E 
RESPONSABILIDADES DAS PARTES; alterar a CLÁUSULA 19 - VINCULAÇÃO; alterar a 
CLÁUSULA 21 – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO; alterar a CLÁUSULA 26 – 
REUNIÕES DE GERENCIAMENTO; alterar a CLÁUSULA 34 – COMPROMISSO DE SUPORTE 
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LOGÍSTICO INICIAL; readequar o ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; alterar o 
ANEXO III - DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS; alterar o ANEXO IV – “CONTRACT DATA 
REQUIREMENTS LIST” – CDRL; alterar o ANEXO V – DETALHAMENTO DOS 
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS “DELIVERABLES”; alterar o ANEXO VII – METODOLOGIA 
DE VERIFICAÇÃO E ACEITAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS- MEA; alterar o ANEXO XI – 
LOGÍSTICA;  excluir o APÊNDICE E – REGULAMENTO DE SEGURANÇA DE PROJETO; 
renomear o APÊNDICE F – FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE GARANTIA (“WARRANTY 
CLAIM”);  e incluir o ANEXO XIV – REGULAMENTO DE SEGURANÇA DE PROJETO. 

 

- ACORDO nº 003/DCTA-COPAC/2014 ACORDO - 11/12/2014 – Objeto - Acordo de 
Compensação Comercial, Industrial ou Tecnológica (Offset). 

Não há TERMO ADITIVOA alterando o ACORDO nº 003/DCTA-COPAC/2014 ACORDO - 
11/12/2014. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO 

Repete-se a dotação insuficiente de recursos pela LOA-2015, em relação aos compromissos 
originalmente autorizados e assumidos por meio dos contratos. Devido à alta da moeda norte-
americana e à indisponibilidade de numerário, apenas 20% do contrato de fornecimento de 
equipamentos de Categoria Estratégica foram realizados.  

Fruto da impossibilidade de utilização dos créditos da Ação 14XJ, também devido à 
indisponibilidade de numerário, uma parte dos créditos daquela Ação foi transferida para a Ação 123B 
para serem utilizados no contrato nacional, permitindo a reprogramação da meta para 85,69%. 

Foi finalizada a negociação dos contratos, visando alongar a execução física, aumentando o 
prazo de execução e dos custos para a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro, como 
consequência da diminuição do ritmo dos trabalhos. 

  

2.8.13 Projeto KC-390 – Aquisição 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O Projeto KC-390 tem por objetivo a aquisição de 28 aeronaves de transporte militar e 
reabastecimento em voo para complementar e eventualmente substituir as aeronaves C/KC-130 da 
FAB. 

 

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS / EXECUÇÃO FÍSICA 

O Projeto KC-390 possui ação orçamentária própria e está inscrito no Programa de Aceleração 
do Crescimento – PAC. Os dados de 2015 estão descritos na Tabela 7 – Ação orçamentária 14XJ - 
Aquisição de Cargueiro Tático Militar de 10 a 20 Toneladas. 

 

ANÁLISE SITUACIONAL  

Os contratos de aquisição das aeronaves KC-390 foram assinados em 2014. Não houve 
previsão de entrega de aeronaves no primeiro ano, mas foram iniciados os aportes financeiros para 
aquisição de materiais e dos itens de longo ciclo de produção, visando, tanto a entrega das aeronaves, 
sendo a primeira prevista para o final de 2016, quanto à entrega de itens de uma Lista de 
Aprovisionamento Inicial, que serão utilizados no suporte logístico às primeiras aeronaves entregues. 
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CUSTO DO PROJETO  

Não ocorreu alteração de requisitos e nem de quantidades contratadas no presente Projeto que 
provocasse modificação dos custos. Também não ocorreram alterações de custos decorrentes de 
financiamento ou variação cambial. 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

O fator que mais dificultou a execução da meta física do projeto KC-390 foi a não liberação de 
recursos orçamentários. Assim sendo, a execução deste Projeto está atrasada devido à dotação 
orçamentária muito abaixo do planejado e devido à restrição de numerário ocorrida em 2015.  

Para adequar os contratos quanto ao déficit financeiro, também devido ao câmbio da moeda 
norte-americana (que se elevou consideravelmente durante o Exercício de 2015), estão sendo 
negociados termos aditivos aos contratos vigentes que irão afetar o cronograma atualmente previsto. 

Não ocorreu extensão do prazo ocasionado por modificações dos requisitos originais. 

 

REQUISITOS DE PERFORMANCE DO PRODUTO 

Não foram realizadas alterações em requisitos. 

 

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS 

A seguir são apresentados os contratos e os Termos Aditivos do Projeto de aquisição de 28 
aeronaves de transporte militar e reabastecimento em voo:  

- CONTRATO nº 010/DCTA-COPAC/2014 - 20/05/2014 – Objeto - Aquisição de materiais e 
prestação de serviços para a produção e o fornecimento de 28 (vinte e oito) Aeronaves KC-390. 

- 1º TERMO ADITIVO - 29/09/2014 ao CONTRATO nº 010/DCTA-COPAC/2014 - 
20/05/2014 – Finalidade - Redefinir na PRIMEIRA PARTE do CONTRATO – PREÂMBULO, item 
IV - CONVENÇÕES, a convenção adotada para “DATA BASE”; incluir na PRIMEIRA PARTE do 
CONTRATO – PREÂMBULO, item IV - CONVENÇÕES, a convenção para “TO – TEMPO ZERO”; 
excluir da PRIMEIRA PARTE do CONTRATO – PREÂMBULO, item IV – CONVENÇÕES, a 
convenção adotada para “PROPOSTA FINAL DE PREÇO”; alterar a CLÁUSULA 4ª - PREÇO; 
alterar a CLÁUSULA 5ª - CUSTEIO; alterar na CLÁUSULA 6ª - FORMA DE PAGAMENTO; 
adequar a CLÁUSULA 8ª – PRAZO DE VIGÊNCIA e a CLÁUSULA 9ª – PRAZO DE EXECUÇÃO; 
alterar a CLÁUSULA 11 - RECEBIMENTO DE ETAPAS, ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO 
DEFINITIVO DO OBJETO DO CONTRATO; alterar a CLÁUSULA 12 – GARANTIA 
FINANCEIRA; alterar a Cláusula 13 – GARANTIA TÉCNICA; alterar a Cláusula 16 – DIREITOS E 
RESPONSABILIDADES DAS PARTES; alterar a CLÁUSULA 19 - VINCULAÇÃO; alterar a 
CLÁUSULA 21 – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO; alterar a CLÁUSULA 26 – 
REUNIÕES DE GERENCIAMENTO; alterar a CLÁUSULA 34 – COMPROMISSO DE SUPORTE 
LOGÍSTICO INICIAL; readequar o ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; alterar o 
ANEXO III - DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS; alterar o ANEXO IV – “CONTRACT DATA 
REQUIREMENTS LIST” – CDRL; alterar o ANEXO V – DETALHAMENTO DOS 
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS “DELIVERABLES”; alterar o ANEXO VII – METODOLOGIA 
DE VERIFICAÇÃO E ACEITAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS- MEA; alterar o ANEXO XI – 
LOGÍSTICA; excluir o APÊNDICE E – REGULAMENTO DE SEGURANÇA DE PROJETO; 
renomear o APÊNDICE F – FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE GARANTIA (“WARRANTY 
CLAIM”); e incluir o ANEXO XIV – REGULAMENTO DE SEGURANÇA DE PROJETO. 
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- ACORDO nº 003/DCTA-COPAC/2014 - 11/12/2014 - Acordo de Compensação Comercial, 
Industrial ou Tecnológica (Offset). 

Não há TERMO ADITIVO alterando o ACORDO nº 003/DCTA-COPAC/2014 ACORDO - 
11/12/2014. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO 

Devido ao corte nos créditos orçamentários na Ação 14XJ, assim como total limitação de 
numerário, não foi possível realizar todas as etapas previstas para o Exercício de 2015. A execução no 
exercício de 2015 só foi possível no contrato nacional, em etapa de Pré-pagamento que visa à 
contratação de materiais de longo ciclo de produção. O resultado obtido no Exercício de 2015 foi de 
apenas 1,42% de um total previsto para 5,26%.  

O fator que mais dificultou a execução da meta física da referida ação foi a não liberação de 
recursos orçamentários. Assim, foram iniciadas gestões junto à contratada para harmonizar as 
obrigações aos limites de recursos da Ação 14XJ. Essa frustração no alcance da meta estipulada para a 
ação orçamentária causa diversos impactos negativos como: o adiamento das entregas de etapas 
contratuais referentes às aeronaves e a perda do ritmo e do aprendizado alcançado com a produção dos 
protótipos na fase de desenvolvimento. 

Assim sendo, a execução deste Projeto está atrasada devido à dotação orçamentária muito 
abaixo do planejado e devido à inexistência de numerário, o que impossibilitou completamente a 
execução dos contratos, em particular a do Contrato nº 002/DCTA-COPAC/2014, em moeda norte-
americana. Para adequar os contratos quanto ao déficit financeiro, tanto devido ao câmbio da moeda 
norte-americana (que se elevou consideravelmente durante o Exercício de 2015), quanto à 
disponibilização de recursos pelo Plano de Ação, estão sendo negociados termos aditivos aos contratos 
vigentes. 

  

2.8.14 Projeto Link-BR2 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

O projeto prevê a integração, a validação e o fornecimento de um sistema tático de enlace de 
dados baseado no Conceito Operacional do Sistema de Comunicações por Enlaces Digitais da 
Aeronáutica e que contenha o Protocolo Link BR2. 

 

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS / EXECUÇÃO FÍSICA 

No exercício de 2015 o Projeto LINK-BR-2 utilizou a ação orçamentária 20IH. Os dados da 
execução estão descritas na Tabela 9 e a seguir: 

 

ANÁLISE SITUACIONAL  

A execução das metas físicas esteve de acordo com as metas financeiras, conforme prevista nos 
Cronogramas Físico-Financeiro (CFF) do contrato. Essa execução ficou em torno de 30% do 
planejado, em virtude da rejeição de uma etapa contratual que representará cerca de 70% do planejado. 
A expectativa é de que essa execução ocorra no Primeiro Semestre de 2016. 

 

CUSTO DO PROJETO 

O valor inicial do projeto era R$ 231.959.562,54, à época da celebração do contrato. 

Os acréscimos decorrentes de alteração de requisitos totalizaram R$ 8.199.333,64. 

A postergação do projeto em 27 meses (com fulcro no art. 57, parágrafo 1º da Lei 8.666/93) 
totalizou um acréscimo de R$ 30.688.357,43. 
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PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo para conclusão do projeto, à época de seu início, era dezembro de 2016. 

Devido às restrições orçamentárias impostas ao projeto nos anos de 2013, 2014 e 2015, houve a 
necessidade de renegociar o contrato, postergando o prazo em 27 meses, ou seja, março de 2019. 

 

REQUISITOS DE PERFORMANCE DO PRODUTO 

Durante o desenvolvimento do projeto, verificou-se a necessidade de alteração de requisitos de 
performance, para melhor adequação técnica aos objetivos deste, com o intuito de mitigar de 
performance os riscos da solução aeroembarcada. 

 

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS 

A seguir são apresentados os contratos e os Termos Aditivos do Projeto de integração, 
validação e o fornecimento de um sistema tático de enlace de dados. 

  

- CONTRATO nº 33/DCTA-COPAC/2012 - 06/12/2012 – Objeto - Contratação do 
desenvolvimento e implantação de um sistema de enlace digital entre as aeronaves F-5M e A-29, a ser 
firmado entre o Comando da Aeronáutica e a empresa contratada para o fornecimento do Sistema 
LINK 529/BR-2. 

- 1º TERMO ADITIVO - 18/12//2013 ao CONTRATO nº 33/DCTA-COPAC/2012 - 
06/12/2012 – Finalidade - Alterar a CLÁUSULA 3ª – PREÇO; alterar a CLÁUSULA 4ª – CUSTEIO; 
alterar a CLÁUSULA 5ª - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO; alterar a CLÁUSULA 7ª – PRAZO DE 
VIGÊNCIA; alterar a CLÁUSULA 8ª – PRAZO DE EXECUÇÃO E EFICÁCIA; alterar a 
CLÁUSULA 12 – GARANTIA FINANCEIRA; alterar a CLÁUSULA 18 – DIREITO DA 
PROPRIEDADE INTELECTUAL; modificar o ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO; modificar o ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS – SOW; modificar o 
ANEXO III – LISTA DE GFE/GFF/GFD (GOVERNEMENT FURNISHED EQUIPMENT 
/FACILITY /DATA); modificar o ANEXO V - MATRIZ DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS; 
adequar o ANEXO VII – CONCEITUAÇÕES, SIGLAS E ACRÔNIMOS; modificar o ANEXO XII – 
DETALHAMENTO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – DELIVERABLES; excluir o 
ANEXO IV – CONTRACT DATA REQUIREMENT LIST; excluir o ANEXO VIII - 
METODOLOGIA DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS – MEA; e alterar o 
Modelo 5 (Termo de Fiel Depositário), Apêndice E, do ANEXO IX – MODELOS. 

- 2º TERMO ADITIVO - 26/03/2015 ao CONTRATO nº 33/DCTA-COPAC/2012 - 
06/12/2012 – Finalidade - Alterar a CLÁUSULA 3ª – PREÇO; alterar a CLÁUSULA 4ª – CUSTEIO; 
alterar a CLÁUSULA 7ª – PRAZO DE VIGÊNCIA; alterar a CLÁUSULA 8ª – PRAZO DE 
EXECUÇÃO E EFICÁCIA; alterar a CLÁUSULA 12ª – GARANTIA FINANCEIRA; alterar a 
CLÁUSULA 20ª – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL; alterar a CLÁUSULA 21ª - 
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO; modificar o ANEXO I – CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO; modificar o ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS – SOW; ajustar o 
ANEXO III – LISTA DE GFE/GFF/GFD; e modificar o ANEXO XII – DETALHAMENTO DE 
FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS DELIVERABLES. 

- 3º TERMO ADITIVO - 20/08/2015 ao CONTRATO nº 33/DCTA-COPAC/2012 - 
06/12/2012 – Finalidade - Alterar a CLÁUSULA 12ª – GARANTIA FINANCEIRA; alterar a 
CLÁUSULA 5ª – EFICÁCIA do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Despesa nº 033/DCTA-
COPAC/2012; ajustar o ANEXO I – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; e ajustar o ANEXO 
III – LISTA DE GFE/GFF/GFD. 
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- ACORDO nº 002/DCTA-COPAC/2012 - 28/12/2012 - Acordo de Compensação Comercial, 
Industrial ou Tecnológica (Offset). 

Não há TERMO ADITIVO alterando o ACORDO nº 002/DCTA-COPAC/2012 - 28/12/2012. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO 

O Projeto teve seu início em dezembro de 2012 e seu término inicial estava previsto para 2016 
do mesmo ano. Contudo, tendo em vista a necessidade de modificações técnicas no projeto, o prazo de 
execução foi alongado para outubro de 2019.  

  

2.8.15 Projeto MAA-CA 5ª Geração (A-DARTER) 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Desenvolvimento de um Míssil ar-ar de curto alcance de 5ª Geração, seu suporte logístico e sua 
base de certificação; bem como realizar a transferência de tecnologia das áreas de interesse desse 
míssil para o Brasil. 

 

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS / EXECUÇÃO FÍSICA 

O Projeto recebeu do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, recursos 
na ação 20I4 – Fomento a Pesquisa e Desenvolvimento em Áreas Básicas e Estratégicas do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico que foram empenhados sem, contudo serem 
utilizados. O projeto conta ainda com recursos recebidos na ação 20XB Desenvolvimento de Projetos 
de Sistemas Bélicos e Associados. 

Estes aportes estão inseridos nos Planos Orçamentários PO0005 – Desenvolvimento de 
Projetos de Sistemas Bélicos e Associados inscritos na ação 20XB e PO0002 – Fomento à Pesquisa e 
Desenvolvimento em Áreas Básicas e Estratégicas da ação 20I4. Os Planos Orçamentários PO0005 e 
PO0002 são compartilhados com outros Projetos do COMAER e Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, respectivamente. A aplicação destes recursos bem como sua execução 
são apresentados na Tabela 10 e 11 – Ação orçamentária 20XB - Pesquisa, Desenvolvimento e 
Capacitação no Setor Aeroespacial e Tabela 13 – Ação orçamentária 20I4 - Fomento a Pesquisa e 
Desenvolvimento em Áreas Básicas e Estratégicas. 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

O Projeto A-Darter está na fase final do desenvolvimento, em condições de iniciar o 
desenvolvimento da industrialização, para então ser transformado em produto de prateleira. O Projeto 
foi iniciado em 2006 e o término do desenvolvimento está previsto para o primeiro trimestre de 2017. 

 

CUSTO DO PROJETO  

Não houve alteração de requisitos neste projeto até o exercício considerado. 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

Houve necessidade de estender o prazo de execução do Contrato nº 005/CTA-SDDP/08 junto à 
AVIBRAS para acomodar os novos pacotes de trabalho e engenharia de sistemas. 

Ocorreu, também, a necessidade de reescalonamento de atividades de ensaios em vôo que por 
sua vez impactaram outras ações contratadas.  
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REQUISITOS DE PERFORMANCE DO PRODUTO 

Não houve alterações nos requisitos do produto, em particular nos de performance 
(desempenho). 

 

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS 

A seguir são apresentados os contratos e os Termos Aditivos do Projeto de Desenvolvimento de 
um Míssil ar-ar de curto alcance de 5ª Geração: 

  

- CONTRATO nº 001/CTA-SDDP/2006 - 16/10/2006 – Objeto - Desenvolvimento conj. e 
certificação de um sist. De Míssil AR-AR infra-vermelho de curto alcance para auto defesa (SRAAM), 
de 5ª Geração. 

- 1º TERMO ADITIVO - 21/06/2007 ao CONTRATO nº 001/CTA-SDDP/2006 - 16/10/2006  - 
Finalidade - Ajustar no Item II – CONVENÇÕES; ajustar a CLÁUSULA 3ª – PREÇO; atualizar a 
CLÁUSULA 4ª – CUSTEIO; ajustar a CLÁUSULA 5ª – FORMA DE PAGAMENTO; ajustar a 
CLÁUSULA 6ª – GARANTIA FINANCEIRA; ajustar a CLÁUSULA 15 – DIREITOS DE 
PROPRIEDADE INTELECTUAL; ajustar a CLÁUSULA 39 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA; 
alterar o ANEXO I – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; alterar o ANEXO II - STATEMENT 
OF WORK (SOW) e excluir o ANEXO VIII – DIVISÃO DOS CUSTOS DO PROGRAMA. 

- 2º TERMO ADITIVO - 10/06/2008 ao CONTRATO nº 001/CTA-SDDP/2006 - 16/10/2006 – 
Finalidade - Alterar a CLÁUSULA 3ª – PREÇO; alterar a CLÁUSULA 4ª – CUSTEIO; alterar a 
CLÁUSULA 5ª – FORMA DE PAGAMENTO; alterar o ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO; alterar o ANEXO II - STATEMENT OF WORK (SOW); alterar a  CLÁUSULA 29 – 
SUBCONTRATAÇÃO; alterar a CLÁUSULA 39 – SUPORTE DE INFRA-ESTRUTURA; e 
substituir o ANEXO V - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. 

- 3º TERMO ADITIVO - 01/07/2011 ao CONTRATO nº 001/CTA-SDDP/2006 - 16/10/2006 – 
Finalidade - Alterar a CLÁUSULA 3ª – PREÇO; alterar a CLÁUSULA 4ª – CUSTEIO; alterar a  
CLÁUSULA 5ª – FORMA DE PAGAMENTO; alterar a CLÁUSULA 18 – PRAZO DE 
EXECUÇÃO; alterar a CLÁUSULA 19 – INÍCIO E TÉRMINO DE VIGÊNCIA; alterar o  ANEXO I 
- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; e alterar o ANEXO II - STATEMENT OF WORK 
(SOW). 

 - 4º TERMO ADITIVO - 04/06/2013 ao CONTRATO nº 001/CTA-SDDP/2006 - 16/10/2006 
– Finalidade - Alterar a CLÁUSULA 3ª – PREÇO; alterar a CLÁUSULA 4ª – CUSTEIO; alterar a  
CLÁUSULA 5ª – FORMA DE PAGAMENTO; alterar a CLÁUSULA 6ª – GARANTIA 
FINANCEIRA; alterar a CLÁUSULA 18 – PRAZO DE EXECUÇÃO; alterar a CLÁUSULA 19 – 
INÍCIO E TÉRMINO DE VIGÊNCIA; alterar o  ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO; e alterar o ANEXO II - STATEMENT OF WORK (SOW). 

- 5º TERMO ADITIVO - 14/10/2015 ao CONTRATO nº 001/CTA-SDDP/2006 - 16/10/2006 – 
Finalidade - Ajustar no Item II – CONVENÇÕES; alterar a CLÁUSULA 4ª – CUSTEIO; alterar a 
CLÁUSULA 6ª – GARANTIA FINANCEIRA; alterar a CLÁUSULA 18 – PRAZO DE EXECUÇÃO; 
alterar a CLÁUSULA 19 – INÍCIO E TÉRMINO DE VIGÊNCIA; alterar a CLÁUSULA 37 – 
CORRESPONDÊNCIA; alterar o ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; e alterar o 
ANEXO II - STATEMENT OF WORK (SOW). 

 

- CONTRATO nº 005/CTA-SDDP/2008 - 23/12/2008 – Objeto - Fornecimento de material e 
prestação de serviços de engenharia necessários para acompanhar o desenvolvimento conjunto de um 
sistema de míssil ar-ar de curto alcance (SRAAM), adaptar os laboratórios da indústria nacional e 
reproduzir os subsistemas PRIORIT.  
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- 1º TERMO ADITIVO - 27/12/2010 ao CONTRATO nº 005/CTA-SDDP/2008 - 23/12/2008 – 
Finalidade -Ajustar a CLÁUSULA 1ª – OBJETO - foi feito para que fossem refletidas as alterações 
referentes às adaptações dos processos de fabricação dos protótipos e ensaios visando à certificação do 
Motor-Foguete; ajustar a CLÁUSULA 4ª – CUSTEIO; ajustar a CLÁUSULA 5ª - CRITÉRIOS DE 
REAJUSTAMENTO; ajustar a CLÁUSULA 6ª – FORMA DE PAGAMENTO; ajustar a CLÁUSULA 
7ª - PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO; ajustar a CLÁUSULA 9ª – PRAZO, LOCAL, E 
CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO PARA RECEBIMENTO; ajustar a CLÁUSULA 10 – 
RECEBIMENTO PROVISÓRIO E RECEBIMENTO DEFINITIVO; ajustar na CLÁUSULA 12 – 
DIREITOS E RESPONSABILIDADES; adequar a CLÁUSULA 17 – CERTIFICAÇÃO DE 
PRODUTO E GARANTIA GOVERNAMENTAL DA QUALIDADE; inserir na “CLÁUSULA 18 – 
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO; adequar a CLÁUSULA 20 - DIREITOS DE 
PROPRIEDADE INTELECTUAL; retificar a CLÁUSULA 24 - CAUSAS JUSTIFICADORAS DE 
PRORROGAÇÃO DE ETAPAS; atualizar a CLÁUSULA 26 – SEGURANÇA E SIGILO; atualizar a 
CLÁUSULA 29 – CORRESPONDÊNCIA; adequar o ANEXO I – CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO; adequar o ANEXO II - MODELO DE RELATÓRIO DE SERVIÇOS PRESTADOS; 
adequar o ANEXO IV – MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBJETO 
CONTATUAL; adequar o ANEXO VI – PERFIL TÉCNICO-PROFISSIONAL; adequar o ANEXO 
VII - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA; adequar o ANEXO VIII – PLANO DE TRABALHO 
(SOW); adequar o ANEXO XI - LISTA DE FERRAMENTAIS; adequar o ANEXO XIII – LISTA DE 
EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS/INDUSTRIAIS; suprimir o ANEXO V - ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA; suprimir o ANEXO X – “STATEMENT OF WORK” – SOW DA DESENVOLVEDORA; 
suprimir o ANEXO XII - LISTA DE COMPONENTES PARA SUBSISTEMAS; inserir o ANEXO 
XIV – MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE ETAPA; inserir o ANEXO 
XV – LISTA PRELIMINAR DE PROPRIEDADE INTELECTUAL PRÉ-EXISTENTE; inserir o 
ANEXO XVI – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOBRE A PROPRIEDADE 
INTELECTUAL PRÉ-EXISTENTE DA CONTRATADA; e inserir o ANEXO XVII – MODELO DE 
TERMO DE RESPONSABILIDADE. 

 - 2º TERMO ADITIVO - 23/12/2011 ao CONTRATO nº 005/CTA-SDDP/2008 - 23/12/2008 
– Finalidade - Ajustar definições da “PRIMEIRA PARTE - PREÂMBULO” “Item IV. 
CONVENÇÕES”; ajustar a CLÁUSULA 1ª - OBJETO, adequando o conteúdo dos seguintes anexos: 
ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, ANEXO VI - PERFIL TÉCNICO-
PROFISSIONAL e ANEXO VIII - PLANO DE TABALHO (SOW); ajustar a CLÁUSULA 3ª – 
PREÇO; ajustar a CLÁUSULA 4ª  - CUSTEIO; ajustar a CLÁUSULA 5ª  - CRITÉRIOS DE 
REAJUSTAMENTO; ajustar a CLÁUSULA 7ª - PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO; 
atualizar a CLÁUSULA 9ª - PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO PARA 
RECEBIMENTO; adequar a CLÁUSULA 17 - CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO E GARANTIA 
GOVERNAMENTAL DA QUALIDADE; atualizar a CLÁUSULA 29 – CORRESPONDÊNCIA; 
adequar o ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; adequar o ANEXO VI - PERFIL 
TÉCNICO-PROFISSIONAL; adequar o ANEXO VIII - PLANO DE TRABALHO (SOW). 

- 3º TERMO ADITIVO - 17/12/2012 ao CONTRATO nº 005/CTA-SDDP/2008 - 23/12/2008 – 
Objeto - Ajustar a CLÁUSULA 1ª – OBJETO, no sentido de que fosse retirada a citação do tempo 
alusivo ao fornecimento de MATERIAL e à prestação dos SERVIÇOS técnico-especializados de 
engenharia referentes aos Lotes A, B e C; ajustar a CLÁUSULA 3ª – PREÇO; ajustar a CLÁUSULA 
4a – CUSTEIO; Substituir o ANEXO I – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; e adequar o 
ANEXO VIII – PLANO DE TRABALHO (SOW). 

- 4º TERMO ADITIVO - 23/06/2014 ao CONTRATO nº 005/CTA-SDDP/2008 - 23/12/2008 – 
Finalidade - Ajustar a CLÁUSULA 3ª – PREÇO; ajustar a CLÁUSULA 4ª – CUSTEIO; ajustar a 
CLÁUSULA 7ª - PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO; ajustar a CLÁUSULA 16ª – 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO; ajustar a CLÁUSULA 18 ª - ACOMPANHAMENTO E 
FISCALIZAÇÃO; adequar o ANEXO I – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; e adequar o 
ANEXO VIII – PLANO DE TRABALHO (SOW). 



  

259 

- 5º TERMO ADITIVO - 17/12/2015 CONTRATO nº 005/CTA-SDDP/2008 - 23/12/2008 – 
Finalidade - ajustar a CLÁUSULA 4a – CUSTEIO; ajustar a CLÁUSULA 7ª – PRAZO DE 
VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO; adequar o ANEXO I – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;  e 
adequar o ANEXO VIII – PLANO DE TRABALHO (SOW). 

 

- CONTRATO nº 034/DCTA-COPAC/2014 - 07/04/2015 – Objeto - Desenvolvimento da 
industrialização e integração dos subsistemas do Projeto A-Darter. 

- 1º TERMO ADITIVO - 26/11/2015 ao CONTRATO nº 034/DCTA-COPAC/2014 - 
07/04/2015 – Finalidade - Ajustar a CLÁUSULA 4ª – CUSTEIO; alterar o  ANEXO I - 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; alterar o ANEXO II - STATEMENT OF WORK (SOW); e 
alterar o ANEXO III - CONTRACT DATA REQUIREMENTS LIST – CDRL. 

 

- CONTRATO nº 036/DCTA-COPAC/2014 - 27/05/2015 – Objeto - Suporte ao 
desenvolvimento da industrialização do Projeto A-DARTER no Brasil. 

Não há TERMO ADITIVO alterando o CONTRATO nº 036/DCTA-COPAC/2014 - 
27/05/2015. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO 

O Contrato de Despesa Nº 001/CTA-SDDP/2006, firmado em Brasília-DF, em 16 de outubro 
de 2006, com a Armaments Corporation of South Africa (ARMSCOR) Ltd., agência governamental 
competente para a realização de licitações e processos de aquisição do Departamento de Defesa da 
República da África do Sul, tem por objeto o fornecimento dos SERVIÇOS relacionados ao 
desenvolvimento conjunto e certificação de um Sistema de Míssil Ar-Ar Infravermelho de Curto 
Alcance para Auto Defesa (SRAAM) de 5ª Geração e o estabelecimento de base inicial de suporte 
logístico, incluindo o gerenciamento do programa, transferência de tecnologia, entrega da 
documentação do projeto, relatórios de desenvolvimento e certificação, relatórios de voos de teste e 
um pacote de dados de produto. 

O Contrato em referência decorre do Acordo de Assuntos Relacionados à Defesa celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da África do Sul em 4 de 
junho de 2003. 

Em 14 de dezembro de 2006, foi pactuado um Ajuste Suplementar entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República da África do Sul relativo a medidas gerais 
para a pesquisa, desenvolvimento, certificação e transferência de tecnologia conjunta de um Míssil Ar-
Ar. 

Tendo em vista a extensão do período contratado para comportar as atividades mitigadoras, 
houve a necessidade de se aumentar a mão de obra necessária para serem realizados os serviços de 
gerenciamento do programa, controle da qualidade, gerenciamento da configuração e de engenharia de 
sistema para guiar o processo completo. 

 

2.8.16 Projeto MAA-1B 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

Desenvolvimento de um Míssil MAA-1B.  

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS / EXECUÇÃO FÍSICA 

Não houve execução no exercício de 2015. As informações orçamentárias e de restos a pagar 
são apresentados nas Tabelas 10 e 11 – Ação orçamentária 20XB - Pesquisa, Desenvolvimento e 
Capacitação no Setor Aeroespacial. 
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ANÁLISE SITUACIONAL 

O Projeto MAA-1B foi, inicialmente, executado pelo DCTA que, em 2014, solicitou que a 
Gerência Executiva do Projeto fosse transferida à COPAC, mantendo a coordenação da Ação 20XB 
sob responsabilidade do DCTA. 

Devido a dificuldades técnicas, a empresa informou da impossibilidade do prosseguimento do 
projeto nas condições estabelecidas. 

O DCTA considerou conveniente e oportuna a extensão da vigência do Contrato por um 
período adicional e a sub-rogação para a COPAC, órgão subordinado ao DCTA, que já está 
conduzindo outros Projetos similares 

Por conseguinte, concluiu-se pela oportunidade e conveniência, para a Administração, da 
celebração de um Termo Aditivo, sem alteração do preço, sendo assinado, em 28 de dezembro de 
2015, o 5° Termo Aditivo ao Contrato, com a finalidade de estender a sua vigência em mais 8 (oito) 
meses e ceder a titularidade ativa, por meio da cessão contratual com sub-rogação em direitos e 
obrigações, do DCTA para a COPAC. 

 

CUSTO DO PROJETO 

Não houve acréscimos/decréscimos decorrente de alteração de requisitos e quantidades. 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

A execução está atrasada devido a dificuldade da Contratada em suplantar os óbices 
decorrentes da alta complexidade tecnológica que envolve o desenvolvimento de artefatos desta 
natureza. Os requisitos não foram alterados. 

 

REQUISITOS DE PERFORMANCE DO PRODUTO 

Não houve alteração nos requisitos do projeto para adequá-lo às disponibilidades 
orçamentárias. 

 

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS 

A seguir são apresentados os contratos e os Termos Aditivos do Projeto de Desenvolvimento de 
Míssil MAA-1B.  

- CONTRATO nº 025-S/CTA/2004 - 09/12/2004 – Objeto - Desenvolvimento do MAA-1B. 

- 1º TERMO ADITIVO - 27/04/2007 ao CONTRATO nº 025-S/CTA/2004 - 09/12/2004 – 
Finalidade - Alterar a QUALIFICAÇÃO. 

- 2º TERMO ADITIVO - 30/05/2008 ao CONTRATO nº 025-S/CTA/2004 - 09/12/2004 – 
Finalidade - Alterar a Cláusula 3ª – PREÇO; alterar a Cláusula 4ª – CUSTEIO; alterar a Cláusula 5ª - 
FORMA DE PAGAMENTO; alterar a Cláusula 6ª - PRAZO DE VIGÊNCIA; alterar a Cláusula 7ª - 
PRAZO DE EXECUÇÃO; e alterar a Cláusula 8ª - RECEBIMENTO PROVISÓRIO E 
EDEFINITIVO. 

- 3º TERMO ADITIVO - 22/12/2009 ao CONTRATO nº 025-S/CTA/2004 - 09/12/2004 – 
Finalidade - Alterar a Cláusula 4ª – CUSTEIO; alterar a Cláusula 6ª - PRAZO DE VIGÊNCIA; e 
alterar a Cláusula 7ª - PRAZO DE EXECUÇÃO. 

- 4º TERMO ADITIVO- 05/11/2012 ao CONTRATO nº 025-S/CTA/2004 - 09/12/2004 – 
Finalidade - Alterar a Cláusula 4ª – CUSTEIO; alterar a Cláusula 6ª - PRAZO DE VIGÊNCIA; alterar 
a Cláusula 7ª - PRAZO DE EXECUÇÃO; alterar a Cláusula 14ª - CRITÉRIOS DE 
REAJUSTAMENTO; e alterar a Cláusula 15ª - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 - 5º TERMO ADITIVO - 28/12/2015 ao CONTRATO nº 025-S/CTA/2004 - 09/12/2004 – 
Finalidade - Modificar a CLÁUSULA 6ª – PRAZO DE VIGÊNCIA; e ceder a titularidade ativa do 
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Contrato de Despesa nº 025-S/CTA/2004, por meio da cessão contratual com sub-rogação em direitos 
e obrigações, do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial - DCTA para a Comissão 
Coordenadora do Programa Aeronave de Combate - COPAC. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO 

Não houve ações de execução do Projeto no âmbito da COPAC. 

  

2.8.17 Projeto MAR-1 FASE 2 (Míssil Antirradiação) 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

Desenvolvimento do Míssil Tático Antirradiação MAR-1, Certificação, Logística Inicial e 
Ante-Projeto de Industrialização. 

 

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS / EXECUÇÃO FÍSICA 

Projeto suportado pela ação orçamentária 20XB – Pesquisa e Desenvolvimento no Setor 
Aeroespacial. A execução orçamentária, financeira e física esta demonstrada nas Tabelas 10 e 11 – 
Ação orçamentária 20XB - Pesquisa, Desenvolvimento e Capacitação no Setor Aeroespacial. 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

O cronograma físico-financeiro em vigor contemplava o término do desenvolvimento do MAR-
1 para julho de 2015. 

No entanto, após a realização da Campanha Contra Alvo, realizada em novembro de 2013, a 
Empresa Mectron informou da impossibilidade de continuar a execução do contrato de despesa da em 
conformidade com o cronograma físico-financeiro. 

Desta forma, foi assinado, em 24 de novembro de 2015, o 3º Termo Aditivo com a finalidade 
de se prorrogar o prazo de vigência. 

A elaboração do novo cronograma físico-financeiro ainda está em processo de negociação junto 
à empresa Mectron. Todavia, estima-se que o término do desenvolvimento do projeto seja impactado 
com as dificuldades tecnológicas enfrentadas pela empresa desenvolvedora, devendo o Projeto ser 
concluído no ano de 2019. 

 

CUSTO DO PROJETO 

Não ocorreram acréscimos e/ou decréscimos decorrentes de alterações de requisitos e 
quantidades. Não há contrato de financiamento externo para este Projeto. 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

A execução está atrasada devido a dificuldade da Contratada em suplantar os óbices 
decorrentes da alta complexidade tecnológica que envolve o desenvolvimento de artefatos desta 
natureza. Os requisitos não foram alterados. 

 

REQUISITOS DE PERFORMANCE DO PRODUTO 

Não houve ajustes nos requisitos do projeto para adequá-los à disponibilidade de recursos 
orçamentários. 

 

 

 



  

262 

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS 

A seguir são apresentados os contratos e os Termos Aditivos do Projeto de Desenvolvimento 
do Míssil Tático Antirradiação MAR-1. 

- CONTRATO nº 001/DCTA-COPAC/2010 - 04/05/2010 – Objeto - Desenvolvimento, 
certificação, logística inicial e anteprojeto de industrialização do MAR-1. 

 - 1º TERMO ADITIVO - 25/10/2012 ao CONTRATO nº 001/DCTA-COPAC/2010 - 
04/05/2010 – Finalidade - Incluir no Item III – CONVENÇÕES; alterar a CLÁUSULA 4ª – 
CUSTEIO; alterar a CLÁUSULA 5ª - FORMA DE PAGAMENTO; alterar a CLÁUSULA 7ª - 
PRAZO DE VIGÊNCIA; alterar a CLÁUSULA 8ª - PRAZO DE EXECUÇÃO E EFICÁCIA; alterar a 
CLÁUSULA 11 - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES; alterar a CLÁUSULA 22 – 
DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL; modificar o ANEXO I - CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO; modificar o ANEXO II - STATEMENT OF WORK (SOW); modificar o 
ANEXO III - DETALHAMENTO DOS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS - “DELIVERABLES”; 
modificar o ANEXO IV - PLANO DE QUALIFICAÇÃO - METODOLOGIA DE VERIFICAÇÃO E 
ACEITAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS; modificar o ANEXO V - PLANO DE CERTIFICAÇÃO 
DE TIPO; modificar o ANEXO VIII - CONTRACT DATA REQUERIMENTS LIST – CDRL; 
modificar o ANEXO XII - PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA; modificar o ANEXO 
XV - PLANO DE APOIO AO COMAER; modificar o ANEXO XXI - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA; 
e incluir o ANEXO XXII - TERMO DE RESPONSABILIDADE. 

- 2º TERMO ADITIVO - 17/09/2013 ao CONTRATO nº 001/DCTA-COPAC/2010 - 
04/05/2010 – Finalidade - Incluir no Item III – CONVENÇÕES; alterar a CLÁUSULA 4ª – 
CUSTEIO; alterar a CLÁUSULA 7ª - PRAZO DE VIGÊNCIA; alterar a CLÁUSULA 8ª - PRAZO 
DE EXECUÇÃO E EFICÁCIA; alterar a CLÁUSULA 22ª – DIREITOS DE PROPRIEDADE 
INTELECTUAL; modificar o ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; modificar o 
ANEXO II - STATEMENT OF WORK (SOW); modificar o ANEXO III - DETALHAMENTO DOS 
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS - “DELIVERABLES; modificar o ANEXO IV - PLANO DE 
QUALIFICAÇÃO - METODOLOGIA DE VERIFICAÇÃO E ACEITAÇÃO DOS BENS E 
SERVIÇOS; modificar o ANEXO VIII - CONTRACT DATA REQUERIMENTS LIST – CDR; 
modificar o ANEXO XV - PLANO DE APOIO AO COMAER; e modificar o ANEXO XXI - 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. 

- 3º TERMO ADITIVO - 24/11/2015 ao CONTRATO nº 001/DCTA-COPAC/2010 - 
04/05/2010 – Finalidade - Alterar a CLÁUSULA 7ª - PRAZO DE VIGÊNCIA. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO 

A guerra moderna impõe que os meios de detecção do inimigo sejam, suprimidos ou, ao menos, 
incapacitados pelo tempo necessário para a realização de uma campanha aérea no Teatro de 
Operações. Dentro desse contexto, radares de vigilância e radares diretores de tiro são sensores que 
devem ser suprimidos ou tornados incapacitados, uma vez que podem detectar a aproximação de 
aeronaves de combate a distâncias variáveis, além de contribuir significativamente para que forças de 
superfície inimigas inflijam perdas consideráveis no rol de aeronaves atacantes, respectivamente.  

Desta forma, a Força Aérea que dispuser de armamentos inteligentes, capazes de detectar e 
inutilizar tais meios de detecção inimigos possibilitará que a Força atacante, seja ela aérea, de 
superfície ou naval, encontre condições menos inóspitas para cumprir a sua missão. Sob essa 
compreensão do cenário bélico, a Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate 
(COPAC) é a organização responsável pelo Projeto do MAR-1, o qual consiste no desenvolvimento do 
míssil, integração de seus subsistemas, certificação do projeto final, além da realização das campanhas 
de avaliação operacional do sistema. 

A condução de tal Projeto pela Força Aérea é revestida de uma série de benefícios, tais como a 
independência tecnológica proporcionada pelo engajamento da Empresa Mectron - Engenharia, 
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Indústria e Comércio S.A. como desenvolvedora de um sistema na fronteira do conhecimento, além de 
se distinguir como um projeto de características técnicas únicas a ser conduzido por uma empresa da 
América do Sul; o poder de dissuasão proporcionado pela capacidade de se inserir em um grupo de 
países capaz de desenvolver e produzir sistemas de armas inteligentes, supressores de sensores 
eletromagnéticos ativos, colocando o Brasil em uma posição ímpar na América do Sul; e a capacitação 
da indústria nacional de defesa, a qual se tornaria capacitada a especificar, desenvolver e produzir 
sistemas de elevado valor agregado. 

Radares de vigilância são sensores que devem ser suprimidos, uma vez que podem detectar a 
aproximação de aeronaves de combate, permitindo a eliminação do fator surpresa pela força atacante. 
Da mesma forma, radares diretores de tiro têm a capacidade de contribuir significativamente para que 
forças de superfície inimigas inflijam perdas de aeronaves atacantes. A Força Aérea que dispuser de 
armamentos inteligentes, capazes de detectar e inutilizar tais meios de detecção inimigos possibilitará 
que a força atacante encontre condições menos inóspitas para cumprir a sua missão. O 
desenvolvimento final do MAR-1, sua preparação para a industrialização, certificação e 
estabelecimento de sua base logística permitirão a sua produção seriada, conforme quantidade total de 
mísseis a serem adquiridos. 

  

2.8.18 Projeto P-3BR 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

Modernizar as aeronaves P-3A da Força Aérea Brasileira, destinadas a executar as missões de 
Antissubmarino, Patrulha Marítima, Reconhecimento Aéreo, Ataque, Controle Aéreo Avançado e 
Busca e Resgate e prover a logística associada. 

 

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS / EXECUÇÃO FÍSICA 

As informações orçamentárias e a execução física são apresentadas na Tabela 9 – Ação 
orçamentária 20IH - Modernização e Revitalização de Aeronaves e Sistemas Embarcados. Plano 
Orçamentário - PO0003. 

Apesar de o projeto ter recebido todo o recurso previsto na LOA, devido ao fator cambial 
adverso, o montante não foi suficiente para fazer frente a todas as obrigações contratuais. 

Os recursos em Restos a Pagar 2014 foram totalmente utilizados no decorrer de 2015. 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

No ano de 2015 todas as metas físicas programadas foram atingidas com o recebimento dos 
serviços de assistência técnica às nove aeronaves entregues. 

Devido aos fatores cambiais, quando da transformação da moeda Real para Dólar, permaneceu 
um valor de USD 89.381,98 de Restos a Pagar 2015 que não pode ser utilizado, pois o seu valor é 
muito inferior aos das etapas contratuais. Não existem Restos a Pagar de anos anteriores. 

 

CUSTO DO PROJETO 

No exercício de 2008 foi necessária a implementação de um Boletim Estrutural, expedido pela 
US Navy, de aplicação mandatória em todos os aviões P-3, cuja edição se deu em período posterior à 
assinatura do contrato, acrescendo um valor de U$ 14.286.367,00. 

Em 2010 devido à percepção, em 2009, de uma trinca estrutural em seis das nove aeronaves da 
FAB, entregues à contratada para serem modernizadas, gerou uma significativa mudança na execução 
contratual, com a necessidade de aplicar novos materiais, serviços e ensaios, com o acréscimo de US$ 
25.000.000,00. 
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O sétimo Termo Aditivo foi acordado em 2013 pelo reconhecimento da necessidade de 
reequilibrar as condições financeiras do contrato, devido ao seu prolongamento, motivado pelos 
problemas estruturais percebidos nos aviões entregues para modernização. Dos US$ 108 milhões 
requeridos pela contratada foram reconhecidos US$ 9.474.075,70. 

No exercício de 2006, por meio de Termo Aditivo, foi inserido mais uma aeronave ao objeto 
contratual e logística associada, acrescendo o valor em US$ 33.280.157,00, sendo que esta inserção era 
uma opção dentro do contrato original. 

 Não houve acréscimo de valores em virtude do contrato de financiamento. 

Quanto à variação cambial, desde abril de 2005 (assinatura do contrato de despesa), os valores 
em Real variaram de acordo com as cotações, porém, os valores em Dólar de cada Etapa se 
mantiveram fixos. 

Ocorre que, o fator de conversão (Real/Dólar) no momento do contrato era de 2,5971 e o 
câmbio manteve um comportamento de baixa até 2013. Este fator de conversão somente foi superado 
em novembro de 2014 (2,6136) e se mantém em alta desde então. 

Entretanto, de abril de 2005 até novembro de 2014, foram pagos mais de 95% do valor 
contratado. 

Portanto, a variação cambial pode ter alterado para cima o valor de alguma etapa, 
individualmente, porém não foi contribuinte para o aumento do valor global do contrato. 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

No contrato original, a última etapa do CFF era a “71 Assistência Técnica”, prevista para 31 de 
julho de 2013. 

No CFF atual, a última Etapa é a “73 Assistência Técnica – ref. 9ª aeronave” e tem sua entrega 
planejada para 15 de dezembro de 2016. 

Este atraso deve-se a dois motivos: o primeiro foi devido a inclusão da 9ª aeronave a ser 
modernizada, conforme consta do 1º TA, e o segundo motivo foi a percepção das trincas estruturais em 
seis aviões que determinou a interrupção dos ensaios e da produção para permitir a sua avaliação e 
proceder aos necessários reparos, conforme consta do 4º TA.  

 

REQUISITOS DE PERFORMANCE DO PRODUTO 

Não houve alteração de requisitos em função de disponibilidade de recursos orçamentários. 

 

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS 

A seguir são apresentados os contratos e os Termos Aditivos do Projeto de Modernizar as 
aeronaves P-3A da Força Aérea Brasileira.  

- CONTRATO nº 003/DEPED-SDDP/2005 - 29/04/2005 – Objeto - Modernização da aeronave 
de patrulha marítima P-3 ORION. 

- 1º TERMO ADITIVO - 28/12/2006 ao CONTRATO nº 003/DEPED-SDDP/2005 - 
29/04/2005 – Finalidade - Alterar a PRIMEIRA PARTE – PREÂMBULO, IV – CONVENÇÕES; 
alterar a CLÁUSULA 1ª – OBJETO; alterar a CLÁUSULA 3ª – PREÇO; alterar a CLÁUSULA 5ª – 
CUSTEIO; alterar a CLÁUSULA 14 - GARANTIA DA QUALIDADE GOVERNAMENTAL E 
GERENCIAMENTO DA CONFIGURAÇÃO; alterar a CLÁUSULA 18 – SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS; alterar a CLÁUSULA 25 – DOCUMENTOS INTEGRANTES; alterar a 
CLÁUSULA 26 – CERTIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO; alterar o ANEXO I - CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO; alterar, ainda, o ANEXO I – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; 
alterar o ANEXO III – DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS FORNECIDOS; alterar o ANEXO VII 
– ATIVAÇÃO, TRANSLADO, REVITALIZAÇÃO, “SDLM” E MODERNIZAÇÃO DAS 
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AERONAVES; alterar o ANEXO X – PLANO DE APOIO LOGÍSTICO (ILS); alterar o ANEXO X, 
APÊNDICE 1 – PLANO DE MANUTENÇÃO E PRESTEZA OPERACIONAL; alterar o ANEXO X, 
APÊNDICE 2 – PLANO DE SUPRIMENTO, REPARÁVEIS E EAS; e alterar o ANEXO XXIII – 
GARANTIA ESTENDIDA. 

- 2º TERMO ADITIVO - 19/11/2008 ao CONTRATO nº 003/DEPED-SDDP/2005 - 
29/04/2005 – Finalidade - alterar a CLÁUSULA 3ª – PREÇO; alterar a CLÁUSULA 3ª – PREÇO; 
alterar a CLÁUSULA 6ª – FORMA DE PAGAMENTO; alterar a CLÁUSULA 11 – RECEBIMENTO 
DEFINITIVO E RECEBIMENTO PROVISÓRIO; alterar a CLÁUSULA 12 – GARANTIAS 
FINANCEIRAS; alterar a CLÁUSULA 14 - GARANTIA DA QUALIDADE E GERENCIAMENTO 
DA CONFIGURAÇÃO; alterar o ANEXO I – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; alterar o 
ANEXO II – “STATEMENT OF WORK (SOW)”; inserir no ANEXO III – DETALHAMENTO DOS 
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS (“DELIVERABLES”); alterar o ANEXO III – 
DETALHAMENTO DOS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS (“DELIVERABLES”); alterar o 
ANEXO VII - ATIVAÇÃO, TRASLADO, REVITALIZAÇÃO, “SDLM” E MODERNIZAÇÃO DAS 
AERONAVES; alterar o APÊNDICE 1 – APPLICABLE SERVICE BULLETINS LIST do ANEXO 
VII – ATIVAÇÃO, TRASLADO, REVITALIZAÇÃO, “SDLM” E MODERNIZAÇÃO DAS 
AERONAVES; inserir, no ANEXO VII - ATIVAÇÃO, TRASLADO, REVITALIZAÇÃO, “SDLM” 
E MODERNIZAÇÃO DAS AERONAVES, o APÊNDICE 3 – SUPPLEMENTAL INSPECTIONS 
OF AFB 356B; alterar o APÊNDICE 2 - PLANO DE VERIFICAÇAO E ACEITAÇAO DA 
AERONAVE (CUMPRIMENTO DE REQUISITO IFI) do ANEXO XIII -, PLANO DE 
CERTIFICAÇÃO; alterar o ANEXO XIV - METODOLOGIA DE ENTREGA E RECEBIMENTO – 
MER; e alterar o ANEXO XVIII – FUNDO DE RECURSOS PARA REVITALIZAÇÃO. 

- 3º TERMO ADITIVO - 19/10/2009 ao CONTRATO nº 003/DEPED-SDDP/2005 - 
29/04/2005 – Finalidade -adequar o Item “IV – CONVENÇÕES; alterar a CLÁUSULA 3ª – PREÇO; 
alterar a CLÁUSULA 6ª - FORMA DE PAGAMENTO; alterar a CLÁUSULA 11 - RECEBIMENTO 
DEFINITIVO E RECEBIMENTO PROVISÓRIO; alterar a CLÁUSULA 13 - GARANTIA 
TÉCNICA ; alterar o ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; alterar o ANEXO II - 
“STATEMENT OF WORK (SOW)”; alterar o ANEXO III - DETALHAMENTO DOS 
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS (“DELIVERABLES)”; alterar o ANEXO IV - LISTA 
VALORIZADA DE EQUIPAMENTOS; alterar o APÊNDICE 1 - DESCRIÇÃO TÉCNICA DO 
SISTEMA DE MISSÃO do ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS; alterar o ANEXO VI - 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE; retirar do ANEXO X - PLANO DE APOIO 
LOGÍSTICO; Incluir o APÊNDICE 1 - FASE COMPLEMENTAR DO TREINAMENTO ao ANEXO 
XI - PROGRAMA DE TREINAMENTO; alterar o ANEXO XII - RELAÇÃO DE GFE/GFD/GFF, 
retirando o DATA LINK; retirar o DATA LINK do APÊNDICE 2 - PLANO DE VERIFICAÇÃO E 
ACEITAÇÃO DA AERONAVE do ANEXO XIII - PLANO DE CERTIFICAÇÃO; e alterar, no 
ANEXO XXIII - GARANTIA ESTENDIDA. 

- 4º TERMO ADITIVO - 30/12/2010 ao CONTRATO nº 003/DEPED-SDDP/2005 - 
29/04/2005 – Finalidade - Adequar o Item “IV – CONVENÇÕES; alterar a CLÁUSULA 3ª – PREÇO; 
alterar a CLÁUSULA 4ª – FINANCIAMENTO; alterar a CLÁUSULA 5ª – CUSTEIO; alterar a 
CLÁUSULA 6ª - FORMA DE PAGAMENTO; alterar a CLÁUSULA 7ª - INÍCIO E TÉRMINO DA 
VIGÊNCIA; alterar a CLÁUSULA 11 - RECEBIMENTO DEFINITIVO E RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO; alterar a CLÁUSULA 12 – GARANTIAS FINANCEIRAS; alterar a CLÁUSULA 13 
- GARANTIA TÉCNICA; substituir o ANEXO I – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; 
Substituir o ANEXO II - STATEMENT OF WORK (SOW); acrescentar ao ANEXO III - 
DETALHAMENTO DOS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS (“DELIVERABLES”); e substituir o 
APÊNDICE 1 - FASE COMPLEMENTAR DO TREINAMENTO do ANEXO XI - PROGRAMA DE 
TREINAMENTO. 
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- 5º TERMO ADITIVO - 06/12/2011 ao CONTRATO nº 003/DEPED-SDDP/2005 - 
29/04/2005 – Finalidade - Alterar a CLÁUSULA 5ª – CUSTEIO; e substituir o ANEXO XVIII - 
FUNDO DE RECURSOS PARA REVITALIZAÇÃO. 

- 6º TERMO ADITIVO - 02/08/2013 ao CONTRATO nº 003/DEPED-SDDP/2005 - 
29/04/2005 – Finalidade - alterar a CLÁUSULA 3ª – PREÇO; alterar a CLÁUSULA 5ª – CUSTEIO; 
alterar a CLÁUSULA 7ª - INÍCIO E TÉRMINO DA VIGÊNCIA; alterar a CLÁUSULA 8ª - PRAZO 
DE EXECUÇÃO; alterar o ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; alterar o ANEXO 
II - “STATEMENT OF WORK (SOW)”; alterar o ANEXO III - DETALHAMENTO DOS 
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS (“DELIVERABLES”); alterar o ANEXO IV - LISTA 
VALORIZADA DOS EQUIPAMENTOS; alterar o ANEXO VII - ATIVAÇÃO, TRASLADO, 
REVITALIZAÇÃO, “SDLM” E MODERNIZAÇÃO DAS AERONAVES; alterar o APÊNDICE 4 - 
PLANO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON- FIELD E ON-CALL, do ANEXO X - PLANO DE 
APOIO LOGÍSTICO; alterar o APÊNDICE 5 - DESMONTAGEM, CATALOGAÇÃO E 
ARMAZENAGEM DOS ITENS DAS AERONAVES “SPARES”, do ANEXO X - PLANO DE 
APOIO LOGÍSTICO; alterar o ANEXO XI - PROGRAMA DE TREINAMENTO; alterar o ANEXO 
XVI - PROCEDIMENTO DE IMPORTAÇÃO DEFINITIVA; alterar o ANEXO XVIII - FUNDO DE 
RECURSOS PARA REVITALIZAÇÃO; e alterar o ANEXO XXIII - GARANTIA ESTENDIDA. 

- 7º TERMO ADITIVO - 14/11/2013 ao CONTRATO nº 003/DEPED-SDDP/2005 - 
29/04/2005 – Finalidade -Alterar a CLÁUSULA 3ª – PREÇO; alterar a CLÁUSULA 5ª – CUSTEIO; 
alterar a CLÁUSULA 6ª - FORMA DE PAGAMENTO; alterar a CLÁUSULA 18 – SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS; e alterar o ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. 

- 8º TERMO ADITIVO - 21/11/2014 ao CONTRATO nº 003/DEPED-SDDP/2005 - 
29/04/2005 – Finalidade - Adequar o Item “IV – CONVENÇÕES; alterar a CLÁUSULA 3ª – PREÇO; 
alterar a CLÁUSULA 5ª – CUSTEIO; alterar a CLÁUSULA 7ª - INÍCIO E TÉRMINO DE 
VIGÊNCIA; alterar a CLÁUSULA 8ª - PRAZO DE EXECUÇÃO - ANEXO I - CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO; alterar o ANEXO III - DETALHAMENTO DOS FORNECIMENTOS E 
SERVIÇOS; e alterar o ANEXO XXIII - GARANTIA ESTENDIDA. 

 

- ACORDO nº 002/DEPED-SDDP/05 ACORDO - 29/04/2005 – Objeto - Acordo de 
Compensação Comercial, Industrial ou Tecnológica (Offset). 

- 1º TERMO ADITIVO - 14/11/2007 ao ACORDO nº 002/DEPED-SDDP/05 ACORDO - 
29/04/2005 – Finalidade - Alterar a CLÁUSULA 1ª – OBJETO; e alterar a CLÁUSULA 2ª – VALOR 
DA OBRIGAÇÃO. 

- 2º TERMO ADITIVO - 19/03/2014 ao ACORDO nº 002/DEPED-SDDP/05 ACORDO - 
29/04/2005 – Finalidade - Alterar a seção IV -  CONVENÇÕES; alterar a Cláusula - NOVAS 
CONTRATAÇÕES; alterar a Cláusula 15 - RESPONSABILIDADES DAS PARTES; alterar a 
Cláusula 19 – SEGURANÇA; alterar a Cláusula 23 – CORRESPONDÊNCIAS; alterar o Anexo I - 
PROJETOS DE COMPENSAÇÃO; e incluir o "Memorandum of Agreement" – MOA. 

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO 

O contrato comercial foi assinado em abril de 2005 com o valor de US$ 423.380.000,00 tendo 
como objeto resumido: modernizar oito aeronaves P-3 do acervo do Comando da Aeronáutica que se 
encontravam estocados nos Estados Unidos, desmanchar outras três aeronaves (spare part) e selecionar 
as peças servíveis como de reposição, desenvolver e fornecer um simulador tático e uma estação de 
planejamento de missão, fornecer peças e ferramentas, prestar serviços de assistência técnica e treinar 
operadores e mantenedores.  

O projeto teve o suporte de um contrato de financiamento no valor de US$ 400 milhões que foi 
finalizado no dia 31 de dezembro de 2014. Houve um Termo Aditivo motivado pela necessidade de 
extensão de prazo para utilização de seus recursos e não houve acréscimo de valores. 
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Em 2015, as perspectivas planejadas para o Projeto foram atingidas com o acompanhamento da 
execução das Etapas Contratuais de Assistência Técnica e Garantia Estendida, vigentes pelo prazo de 
até 02 anos após a entrega da última aeronave. 

  

2.8.19 Projeto SARP - MD 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Desenvolvimento conjunto de um sistema de aeronave remotamente pilotada composto de 01 
Estação de Controle de Solo, 01 Terminal de Dados Terrestre, 02 Plataformas Aéreas, Ferramental e 
Equipamentos de Apoio de Solo. 

 

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS / EXECUÇÃO FÍSICA 

Não houve execução no exercício de 2015. O Projeto de desenvolvimento de um sistema de 
aeronave remotamente pilotada do Ministério da Defesa foi contemplado com recursos na ação 
orçamentária 20XB – Modernização e Revitalização de Aeronaves e Sistemas Embarcados no Plano 
Orçamentário P0007 (Tabela 10 e 11).  

 

ANÁLISE SITUACIONAL  

Não houve execução física em 2014. O projeto ainda está na Fase de Definição, conforme 
previsto na DCA 400-6, Ciclo de Vida de Sistemas e Materiais na Aeronáutica. A assinatura do 
respectivo contrato de desenvolvimento está prevista para ocorrer até o mês de junho de 2015. 

No ano corrente, os recursos humanos solicitados ao MD (representantes da Marinha do Brasil 
e Exército Brasileiro), para atuarem diretamente na COPAC, junto à Gerência do Projeto, não foram 
alocados conforme solicitados, acarretando uma sobrecarga de atividades na estrutura disponível para 
o gerenciamento do Projeto. Restos a pagar: Projeto de Desenvolvimento ainda não contratado. 

 

CUSTO DO PROJETO 

Não existe, até a presente data, contrato comercial, de financiamento, ou acordo de 
compensação firmados. 

Deste modo, não houve acréscimos/decréscimos decorrentes de alteração de requisitos, 
quantidades, ou de custos incidentes sobre o financiamento externo (e.g. taxa de compromisso) e de 
variação cambial. 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

Não existe, até a presente data, contrato comercial, de financiamento, ou acordo de 
compensação firmados. 

 

REQUISITOS DE PERFORMANCE DO PRODUTO 

Não existe, até a presente data, contrato comercial, de financiamento, ou acordo de 
compensação firmados. 

 

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS 

Não há contratos firmados. 
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OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO 

No exercício de 2014, os recursos disponibilizados para o Projeto foram aplicados no Projeto 
de enlace de dados LINK-BR2. Este sistema de comunicações de dados digitalizados, organizado de 
forma a possibilitar a integração dos diferentes meios aéreos e terrestres, é composto pelas plataformas 
aéreas tripuladas e não tripuladas. 

  

2.8.20 Projeto I-X 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O Projeto consiste na aquisição de seis aeronaves laboratório para inspeção em voo e aquisição 
de suporte logístico inicial associado. 

 

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS / EXECUÇÃO FÍSICA 

O Projeto I-X é suportado com recursos proveniente da ação orçamentária 20XV - SISCEAB 
do Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Para assegurar o perfeito funcionamento do 
SISCEAB, é necessária a execução regular da chamada "Inspeção em Voo de Equipamentos e 
Procedimentos Operacionais”. Essa inspeção tem como principal objetivo garantir a qualidade e a 
segurança dos serviços prestados pelo DECEA, uma vez que mantém aferidos e operando todos os 
equipamentos de auxílio à navegação aérea, aproximação e pouso do Brasil. A execução orçamentária 
e física é apresentada na Tabela 12 – Ação orçamentária 20XV - SISCEAB. 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

O contrato foi assinado no dia 30 de abril de 2014 e a Ação 20XV foi alocada como fonte de 
recursos para o projeto. Em 18 de dezembro de 2014, foi assinado o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 
009/DCTA-COPAC/2014. 

Em 2015, o projeto foi contemplado com o montante de R$ 191.153.886,00, destes, em função 
de restrições orçamentárias impostas pelo governo federal, R$ 91.183.500,98 foram contingenciados. 
Desta forma, três etapas, que totalizavam R$ 72.746.042,93 não puderam ser recebidas. Como 
impacto, há a previsão de atraso da entrega do objeto contratado. 

Um segundo termo aditivo está em negociação para acomodar as etapas não recebidas em 2015 
e ajustar o programa à nova condição econômica em vigor. 

Como marco do projeto no ano de 2015, além das reuniões de PDR (Program Design Review) 
e CDR (Critical Design Review), as duas primeiras aeronaves básicas ficaram prontas e iniciaram o 
processo de integração dos sistemas de inspeção em voo. 

 

CUSTO DO PROJETO 

Não houve alteração do custo em função de requisitos e quantidades. Este Projeto não possui 
contratos de financiamento externo. O contrato foi negociado em moeda nacional (R$). 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

Não houve alteração no Cronograma Físico-Financeiro e de requisitos. 

 

REQUISITOS DE PERFORMANCE DO PRODUTO 

Não ocorreu alteração de requisitos para adequá-los aos recursos disponíveis. Também não 
houve ajustes das capacidades operacionais em função da disponibilidade de recursos. 
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CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS 

A seguir são apresentados os contratos e os Termos Aditivos do Projeto de aquisição de seis 
aeronaves laboratório para inspeção em voo. 

- CONTRATO nº 009/DCTA-COPAC/2014 - 30/04/2014 – Objeto - Aquisição de 6 (seis) 
aeronaves de inspeção em voo. 

- 1º TERMO ADITIVO - 17/12/2014 ao CONTRATO nº 009/DCTA-COPAC/2014 - 
30/04/2014 – Finalidade - Alterar a CLÁUSULA 3ª – PREÇO; alterar a CLÁUSULA 5ª – CUSTEIO; 
alterar, a CLÁUSULA 8ª – GARANTIAS FINANCEIRAS; alterar a CLÁUSULA 9ª – PRAZO DE 
VIGÊNCIA; Alterar a CLÁUSULA 12 – RECEBIMENTO DE ETAPAS, ACEITAÇÃO E 
RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO DO CONTRATO; alterar a CLÁUSULA 24 – 
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO; substituir o ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO; substituir o ANEXO II – DESCRIÇÃO DO TRABALHO (“STATEMENT OF 
WORK – SOW”) DA AERONAVE INSPVOO; substituir o ANEXO VI – “CONTRACT DATA 
REQUIREMENTS LIST” – CDRL; substituir o ANEXO VII – METODOLOGIA DE 
VERIFICAÇÃO E ACEITAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS; e substituir o ANEXO XIII – LISTA 
DE ITENS DE FORNECIMENTO DA CONTRATANTE. 

 

- ACORDO nº 001/DCTA-COPAC/2014 - 18/06/2014 – Objeto - Acordo de Compensação 
Comercial, Industrial ou Tecnológica (Offset). 

Não há TERMO ADITIVO alterando o ACORDO nº 001/DCTA-COPAC/2014 - 18/06/2014. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO 

O contrato relativo ao Projeto I-X foi assinado em 30 de abril de 2014 e sua eficácia deu-se em 
5 de agosto 2014 e tem como objeto resumido: fornecimento de seis aeronaves certificadas, na versão 
Inspeção em Voo; fornecimento de um conjunto de equipamentos de apoio ao solo; fornecimento de 
um conjunto de peças de reposição; prestação dos serviços de treinamento de pilotos, operadores de 
equipamento e pessoal de manutenção e catalogação; prestação de serviços de assistência técnica; 
confecção e entrega de documentação técnica de desenvolvimento e de gerenciamento; fornecimento 
do “Computer Based Training” e Learning Management System”.  

  

2.8.21 Projeto KC-X2  

O projeto KC-X2 consiste na aquisição de duas aeronaves pesadas de carga e reabastecimento 
em voo, apoio logístico inicial e contratação de suporte logístico para os cinco primeiros anos. A 
empresa vencedora do processo de seleção foi a Israel Aerospace Industries, com a conversão de 
aeronaves Boeing 767-300ER usadas. 

Por orientação do EMAER, as negociações foram retomadas em 2015, entretanto, ainda não 
foram concluídas. Apesar de existir ação orçamentária para o projeto, recursos não foram alocados 
recursos na LOA/2016. 

 

2.8.22 Projeto VC-X2 

O projeto aguarda determinação do EMAER para realizar as fases de viabilidade e definição, 
conforme a DCA 400-6, para a aquisição de uma aeronave pesada de transporte especial, apoio 
logístico inicial e contrato de suporte logístico para cinco primeiros anos. 
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3  GOVERNANÇA 

3.1 Descrição das Estruturas de Governança 

Conforme o Referencial Básico de Governança do TCU – 2ª Versão/2014 
(http://www.tcu.gov.br/governanca), a GOVERNANÇA NO SETOR PÚBLICO é definida como um 
conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para AVALIAR, 
DIRECIONAR E MONITORAR a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação 
de serviços de interesse da sociedade.  

Cabe ressaltar que, de acordo com o inciso I do Art.23 do Decreto nº 6.834 de abril de 2009, o 
Comandante da Aeronáutica está incumbido de exercer o Comando, a Direção e a Gestão da 
Aeronáutica. Desse modo, o CMTAER é o cargo de maior relevância (autoridade máxima) na 
Estrutura de Governança do COMAER.   

Os órgãos abaixo fazem parte da Estrutura de Governança do COMAER, que propiciam o 
suporte técnico as decisões do CMTAER, ou seja, compõem a Instância Interna de Governança do 
COMAER. Sendo que o CMTAER, o EMAER, o ALTCOM, CONSEFA e o Conselho de 
Planejamento de Pessoal (CONPLAP) formam a Alta Administração e o CENCIAR pertence a 
Instância Interna de Apoio a Governança, como pode ser comprovado através das suas definições:  

a) O Estado-Maior da Aeronáutica é o órgão responsável pelo planejamento e pela emissão de 
diretrizes que orientem o preparo e o emprego da Força Aérea, visando ao cumprimento da destinação 
constitucional da Aeronáutica. 

b) O Alto-Comando da Aeronáutica é o órgão encarregado de assessorar o Comandante da 
Aeronáutica nas suas atribuições de direção e gestão da Força, cabendo também apreciar os assuntos 
de interesse do COMAER, elaborar as listas de escolhas para promoção aos postos de oficiais-generais 
da Aeronáutica e assessorar o CMTAER nos assuntos relativos à Politica Militar Aeronáutica.  

c) O Conselho Superior de Economia e Finanças da Aeronáutica é o órgão que compete 
assessorar o Comandante da Aeronáutica na formulação das diretrizes econômico-financeiras e nos 
assuntos relacionados com execução, orçamento, administração financeira, contabilidade e controle 
interno. 

d) Conselho de Planejamento de Pessoal é o Órgão consultivo de assessoria-geral e de caráter 
permanente, que tem por finalidade assessorar o CMTAER no trato de assuntos de alto nível relacionados 
com o planejamento de pessoal da Aeronáutica (Portaria nº 278/GC3, de 19 abr. 2007, alterada pela 
Portaria nº 78/GC3, de 20 fev. 2008). 

d) O Centro de Controle Interno da Aeronáutica é Unidade Setorial do Sistema de Controle 
Interno do Poder Executivo Federal, à qual compete planejar, dirigir, coordenar e executar as 
atividades de controle interno no âmbito do Comando da Aeronáutica, empregando as técnicas de 
fiscalização e de auditoria, com vista à aplicação eficiente, eficaz e legal dos recursos alocados ao 
COMAER. 

e) O Conselho de Vice-Chefes tem por finalidade assessorar o Chefe do Estado-Maior da 
Aeronáutica na apreciação de assuntos de natureza relevante e de interesse da Aeronáutica, bem como 
na coordenação dos estudos, programas e ações decorrentes. 

 

O CONVICE tem a seguinte composição: 
a) Vice-Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica; 
b) Chefe do Estado-Maior do Comando-Geral do Ar; 
c) Chefe do Estado-Maior do Comando-Geral do Pessoal; 
d) Chefe do Estado-Maior do Comando-Geral de Apoio; 
e) Vice-Diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial; 
f) Vice-Diretor do Departamento de Ensino da Aeronáutica; 
g) Vice-Diretor de Planejamento do Departamento de Controle do Espaço Aéreo; 
h) Subsecretário de Finanças da Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica; e 
i) Chefe da Sexta Subchefia do EMAER. 
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As recomendações oriundas do CONVICE deverão ser apreciadas pelo Chefe do Estado-Maior 
da Aeronáutica, que, em função da relevância e implicações das matérias, as submeterá às decisões do 
Comandante da Aeronáutica. 

Dentro da Estrutura de Governança do COMAER, o Comitê Diretivo de Tecnologia da 
Informação (COMTI), será apreciado mais detalhadamente no item 6.3. Gestão da Tecnologia da 
Informação deste relatório. 

Cabe ressaltar, que o EMAER, em 2014, coordenou o Levantamento de Capacidade de 
Governança Pública solicitado pelo TCU. O EMAER, assessorado pelo CENCIAR, reuniu-se com os 
Representantes dos Órgãos de Direção Setorial abaixo: 

 
 

Departamento de Ensino da Aeronáutica,  
Comando-Geral de Apoio,  
Comando-Geral de Operações Aéreas,  
Comando-Geral do Pessoal,  
Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial,  
Departamento de Controle do Espaço Aéreo; e 
Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica. 

Possibilitando assim uma visão mais completa e atual do COMAER com relação aos inúmeros 
questionamentos do levantamento em pauta. 

 O EMAER, ciente da importância do tema, vem participando de vários eventos, tais como: 

a) Seminário de Governança e Gestão de Pessoas na Administração Pública Federal – Perfil 
Boas Práticas. Ministrada pelo TCU no dia 15 de abril de 2014, em Brasília-DF;  

b) III Simpósio de Controle Interno do Ministério da Defesa – ocorrido em Brasília-DF, nos 
dias 4 e 5 de novembro de 2014. Quando o Ministro-Presidente do TCU, Dr. João Augusto Ribeiro 
Nardes, ministrou a Palestra Governança na Administração Pública, e o Ministro do TCU, Dr. André 
Luis de Carvalho, ministrou a Palestra Avaliação e Monitoramento dos Projetos Estratégicos de 
Defesa;  

c) Palestra Plano de Controle Externo 2015-2017 – Público Externo. Ministrada pelo TCU no 
dia 19 de maio de 2015, em Brasília-DF; e  

d) Palestra Plano Estratégico do Tribunal de Contas da União - 2015-2021: Aprimorando a 
Administração Pública em Benefício da Sociedade. Ministrada pelo TCU no dia 26 de maio de 2015, 
em Brasília-DF. 

 

3.2 Atividades de Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos 

3.2.1 Pessoal Civil    

O Comando-Geral do Pessoal é a unidade responsável pelas atividades de correição do pessoal 
civil, no âmbito do Comando da Aeronáutica, integrante do Sistema de Correição do Poder Executivo 
Federal.  

 

3.2.2 Pessoal Militar 

A correição do pessoal militar do Comando da Aeronáutica, da ativa, da reserva e reformado, 
encontra-se sistematizada por meio da Portaria nº 967/GC3, de 9 outubro de 2009, que regulamenta a 
sistemática de apuração de transgressão disciplinar e da aplicação de punição disciplinar militar, 
conforme disposto no art. 34 do Regulamento Disciplinar da Aeronáutica (RDAER) - Decreto nº 
76.322, de 22 de setembro de 1975. A base legal da correição do pessoal militar encontra-se fundada 
na Constituição Federal de 1988 (CF/88), no art. 142, Capítulo II das Forças Armadas e no Estatuto 
dos Militares, Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980. Subsidiariamente correição militar 
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complementa no que couber o Conselho de Justificação - Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972; na 
Promoções dos Oficiais da Ativa das Forças Armadas - Lei no 5.821, de 10 de novembro de 1972; 
Regulamento de Promoções de Oficiais da Ativa da Aeronáutica - Decreto nº 7.099, de 4 de fevereiro 
de 2010; o Conselho de Disciplina – Decreto nº 71.500, de 5 de dezembro de 1972; e no Regulamento 
de Promoções de Graduados da Aeronáutica - Decreto nº 881, de 23 de julho de 1993. 

 

3.3 Gestão de Risco e Controles Internos 

A Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, inseriu o princípio da eficiência entre 
os princípios constitucionais da Administração Pública, previstos no caput do art. 37. Este princípio 
impõe ao agente público um modo de atuar que produza resultados favoráveis à consecução dos fins 
que cabem ao Estado alcançar. O agente público deve realizar suas atribuições com presteza, perfeição 
e rendimento funcional. 

A ICA 174-1/2007 - CONTROLE INTERNO NAS UNIDADES GESTORAS, publicada no 
BCA 216 de 13 de novembro de 2007, tem por finalidade orientar e padronizar a execução dos 
procedimentos referentes às ações de controle interno nas Unidades Gestoras (UGE, UGC e UGR) do 
Comando da Aeronáutica, com relação aos Atos Administrativos. 

Cabe ressaltar que Ato Administrativo é toda a manifestação unilateral de vontade da 
Administração Pública, que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, 
transferir, modificar, extinguir ou declarar direitos, impor obrigações aos administrados ou a si própria, 
respeitados os princípios legais. São requisitos do ato administrativo: competência, finalidade, forma, 
motivo e objeto. 

Outrossim, a referida Instrução encontra-se estruturada com as Listas de Verificações abaixo: 

Lista de verificação nº1 - Direção e Controle Interno 

Lista de verificação nº 2 – Farmácia 

Lista de verificação nº 3 - Faturamento Hospitalar 

Lista de verificação nº 4 – Finanças 

Lista de verificação nº 5 - Licitações e Contratos 

Lista de verificação nº 6 - Material de Intendência 

Lista de verificação nº 7 - Patrimônio Imóvel 

Lista de verificação nº 8 – Pessoal 

Lista de verificação nº 9 – Prefeitura 

Lista de verificação nº 10 – Reembolsável 

Lista de verificação nº 11 - Registro Patrimonial 

Lista de verificação nº 12 - Seção Comercial 

Lista de verificação nº 13 – Subsistência 

Lista de verificação nº 14 - Material Aeronáutico 

Lista de verificação nº 15 – Transporte 
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4  RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE.  

Conforme previsto em seu Regimento Interno - RICA 21-180, de 2015 – “o Centro de 
Comunicação Social da Aeronáutica, Organização do COMAER, tem por finalidade assessorar o 
CMTAER nos assuntos relativos à Comunicação Social, regulando, orientando e estimulando as ações 
que favoreçam a projeção e a preservação da imagem da Força Aérea Brasileira, por meio de canais 
específicos de comunicação”. 

Criado em 21 de maio de 1954, o CECOMSAER possui hoje 120 militares, dos quais fazem 
parte profissionais relações públicas, jornalistas e publicitários, entre outras especialidades não 
diretamente relacionadas à área da comunicação social. Nesse contexto, dispõe ainda de uma estrutura 
completa de comunicação, que perpassa de maneira integrada as atividades de assessoria de imprensa, 
produção e divulgação, relações públicas e publicidade e propaganda. 

 

4.1 Canais de Acesso do Cidadão 

De acordo com a Política de Comunicação Social da Aeronáutica (DCA 142-1, de 2011), um 
dos objetivos do CECOMSAER é “garantir a credibilidade e a transparência nos atos promovidos pela 
Instituição, salvaguardados os assuntos de Segurança Nacional”. Para tanto, dispõe de inúmeros canais 
de acesso do cidadão, a saber. 

 

4.1.1 Portal FAB 

A página oficial da Força Aérea Brasileira na internet - www.fab.mil.br -, denominada Portal 
FAB, é o local onde estão reunidas informações sobre a Instituição. Haja vista ser uma central de 
conteúdos, tal página dispõe de uma pluralidade de arquivos multimídia, publicações, notícias, notas 
oficiais, informações sobre concursos, outras institucionais e muito mais, tudo em aderência à Lei de 
Acesso à Informação, de maneira a facilitar ao máximo a prestação de contas ao cidadão. 

Outrossim, o Portal FAB foi desenvolvido pelo CECOMSAER, em conformidade com o 
Padrão de Identidade digital do Poder Executivo, proposto pelo Governo Federal. No ano de 2015, 
vale enfatizar que atingiu a marca de 19.780.512 visualizações de página, sendo mais acessados os 
links relativos ao tema formas de ingresso na Força Aérea Brasileira. 

  

4.1.2 Serviço de Informações ao Cidadão da Força Aérea Brasileira (SIC-FAB) 

A Lei de Acesso à Informação (LAI) - Lei nº 12.527, sancionada em 18 de novembro de 2011, 
entrou em vigor no dia 16 de maio de 2012 e regulamentou o direito constitucional de acesso à 
informação. Nesse contexto, toda pessoa física ou jurídica pode requerer as informações desejadas, 
eletronicamente, pelo site www.acessoainformacao.gov.br, ou, ainda, pessoalmente, no posto do 
Serviço de Informação ao Cidadão da Força (SIC-FAB), o qual está disponível para atendimento desde 
16 de maio de 2012, conforme dados a seguir: 

Endereço: 

Comando da Aeronáutica 

Esplanada dos Ministérios, Bloco M, Térreo - Brasília (DF). CEP: 70.045-900 
 

Horário de Funcionamento: 

De segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30min às 17h 
 

Contatos: 

Telefone: +55 (61) 3966-9130 ou (61) 3966-9665 

E-mail: sicfab@fab.mil.br 
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Alternativamente, os formulários de pedido de acesso à informação se encontram disponíveis 
por intermédio do endereço www.fab.mil.br/acessoainformacao. 

Por outro lado, com respeito à atuação e ao desempenho do SIC-FAB, dados estatísticos podem 
ser acessados em http://www.acessoainformacao.gov.br, aba “Relatórios Estatísticos”. Nesse sentido, 
vale sublinhar alguns dados do ano de 2015 (vide figuras 1, 2 e 3): 

• 592 pedidos de acesso à informação totais e média mensal de 49,33 pedidos; 
• 99,49% dos pedidos foram respondidos e apenas 0,51% ficaram em tramitação, todavia, 

dentro do prazo; 
• Mais da metade (344) tiveram acesso concedido à informação solicitada; e 
• Não foi registrada qualquer reclamação contra a FAB. 

 

Figura 11 - Quantidade de Pedidos Registrados por Mês 

 
Fonte: http://www.acessoainformacao.gov.br 

 

 

Figura 12 - Situação dos Pedidos de Acesso à Informação 

 
 Fonte: http://www.acessoainformacao.gov.br 
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Figura 13 - Pedidos por Tipo de Resposta 

 
Fonte: http://www.acessoainformacao.gov.br 

 

4.1.3 Fale Conosco  

O e-mail faleconosco@fab.mil.br é o canal por meio do qual a Força Aérea Brasileira recebe 
toda e qualquer solicitação relacionada à instituição. Nesse canal, o relacionamento com os cidadãos 
acontece por email e de imediato. As demandas são avaliadas e encaminhadas para os setores e órgãos 
mais indicados. Nesse sentido, vale sublinhar que em 2015 foram respondidos aproximadamente 20 
mil e-mails (em média 1.600/mês), com prazo para atendimento de até cinco dias úteis. 

Cabe ressaltar que com relação as denuncias, o CECOMSAER segue os cuidados com relação 
da proteção à integridade do denunciante , sendo mantida sob reserva, se este assim o desejar, nos 
termos previstos no art. 10 do Decreto 6.029, de 1°de fevereiro de 2007.   

As solicitações mais demandadas compõem espaço reservado denominado Frequently Asked 
Questions (FAQ), vide www.fab.mil.br, aba “contato”, onde são antecipados esclarecimentos sobre os 
seguintes assuntos: Ingresso e Alistamento, Viajar em Aeronaves da FAB, Esquadrilha da Fumaça, 
Pessoal Militar, Eventos e Projetos, Para-Sar, Denúncias, Doações, Sugestões, OVNI, entre outras. 

Além disso, à conveniência do cidadão, é possível também contatar a FAB por meio telefônico, 
número (61) 3966-9124. 

  

4.1.4 Mídias Sociais  

Entre os canais disponíveis de acesso à informação, as contas oficiais da FAB em mídias 
sociais representam, hoje, a principal forma de interação da instituição com o cidadão-internauta 
brasileiro. Por intermédio delas, a instituição procura focar o relacionamento e o diálogo informal, 
respondendo às dúvidas e acrescentando informações aos comentários dos usuários. Dessa forma, a 
Força Aérea possui conta nas seguintes mídias sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Flickr, 
Tumblr e Blog (o Força Aérea Blog, vide gestor de conteúdo Joomla). 

Com relação às postagens em geral, a instituição tem como fonte e sugestão de conteúdo: 
contribuições dos correspondentes da FAB em todo o país, pautas sugeridas pela Agência Força Aérea 
e Assessoria de Imprensa da FAB, além do calendário de datas comemorativas da FAB e outras 
nacionais. Uma vez definida, a pauta é personalizada de forma a atender o perfil de cada mídia, sempre 
voltada para a melhor experiência e expectativa dos usuários. 

Já com relação às demandas dos internautas, são bastante similares às do canal faleconosco: 
exames de admissão, equipamentos, atividades e operações realizadas pela FAB, entre outras. 

Em 2015, a fanpage da FAB obteve um crescimento médio de 88% de fãs, em relação ao ano 
anterior. As tarefas principais nessa plataforma são postar, responder perguntas via linha de 
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comentários ou inbox (privado) e monitorar. A atual estratégia inclui a divulgação de conteúdos 
noticiosos e também voltados para o entretenimento. 

O perfil no Instagram, por sua vez, cresceu 185% em relação ao ano de 2014. As tarefas 
principais são postar, responder perguntas via linha de comentários e monitorar. O teor das postagens 
varia entre conteúdos noticiosos e de entretenimento, todavia, o diferencial dessa ferramenta está em 
garantir a melhor experiência do usuário com relação ao formato imagens. 

O perfil no Twitter cresceu 57% em 2015. As tarefas principais são postar, responder perguntas 
via linha de comentários retuítes, além de monitorar Essa rede se caracteriza por postagens curtas, em 
tempo real, acompanhadas possivelmente de fotos e vídeos. A principal estratégia da FAB hoje é 
realizar a cobertura de eventos com essa característica noticiosa e instantânea. 

O blog da FAB teve um significante aumento no ano passado: 512%. O Força Aérea Blog 
(FABlog) é uma plataforma para postagens semanais voltadas, normalmente, para assuntos atemporais 
e que possam fornecer maior riqueza de informações e curiosidades, com uma linguagem mais leve e 
espontânea que a jornalística.  

O youtube teve um aumento de 6 milhões de visualizações e 6 mil inscritos a mais em relação 
ao ano de 2014. A rede é voltada para a publicação de vídeos em forma de matérias jornalísticas, 
clipes, especiais de operações e outros conteúdos extras. Os vídeos postados recebem comentários que 
são respondidos semanalmente. 

O Flickr teve um acesso médio de 24 milhões de usuários no ano de 2015. Isso representa um 
aumento de 400% em relação a 2014. A rede social possibilita amplo acesso a um banco de imagens 
selecionadas de alta qualidade. O conteúdo disponibilizado permite que os cidadãos acompanhem as 
atividades realizadas pela instituição, bem como utilizem as imagens para trabalhos, matérias 
jornalísticas, pesquisas, entre outros. 

O Tumblr é uma mídia social que permite publicar um pacote completo: textos, áudios, vídeos, 
imagens, links, citações e até diálogos. Além disso, em painéis, os usuários podem seguir outros e ter 
acesso a suas postagens, bem como “favoritar” ou “reblogar” conteúdos. Seu principal uso na Força 
Aérea Brasileira é dar suporte às outras redes sociais. 

Todas essas ferramentas são utilizadas de forma integrada, viabilizando um discurso único da 
Instituição. 
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A tabela abaixo registra, de maneira mais didática, os dados supracitados:  

 
Tabela 14 - Mídias Sociais 

Mídias 
Crescimento 

médio em 2015 
Tarefas Estratégia 

facebook 88% 
postar, responder perguntas via 
linha de comentários ou inbox 

(privado) e monitorar 

divulgar conteúdos noticiosos e voltados 
para o entretenimento 

instagram 185% 
postar, responder perguntas via 

linha de comentários e monitorar 
proporcionar a melhor experiência do 

usuário com relação ao formato imagens 

twitter 57% 
postar, responder perguntas via 
linha de comentários retuítes, 

além de monitorar  

realizar a cobertura de eventos com 
característica noticiosa e instantânea 

blog 512% 
postar informações mais 
completas sobre a FAB 

prover informações e curiosidades numa 
linguagem mais leve, espontânea e completa 

youtube 45,71% 
publicar vídeos em forma de 
matérias jornalísticas, clipes, 

especiais de operações etc 

engajar com os internautas por meio de um 
conteúdo visual atrativo  

flickr 400% 
 postar imagens de alta qualidade 

num amplo banco de fotos 
disponibilizar acesso a imagens exclusivas e 

de alta qualidade  

tumblr* - 
publicar um pacote completo: 

textos, áudios, vídeos, imagens, 
links, citações e até diálogos 

dar suporte às outras redes, favoritando ou 
reblogando conteúdos 

    * Essa mídia não está sendo utilizada temporariamente. 
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4.1.4.1 Aplicativo para Smartphones FAB  

A FAB lançou, em outubro de 2015, o seu aplicativo para smartphones (versão IOS e Android), 
por meio do qual é possível acessar todos os conteúdos disponíveis no Portal FAB (vide 
www.fab.mil.br, aba “Central de Conteúdo”): Notícias (as mais recentes da Agência Força Aérea), 
Ingresso (contato de todas as Organizações Militares que podem ter edital publicado), Notimp 
(Noticiário de Imprensa confeccionado pela Assessoria de Imprensa da FAB), Redes Sociais (acesso a 
todas as mídias sociais oficiais da FAB, vide capítulo anterior), Aeronaves (imagem e especificação de 
todas as aeronaves em uso pela FAB), Unidades da FAB (contato de todas as Organizações Militares 
da FAB), Fotos (seleção de imagens que pode ser acessada mesmo estando offline, além de permitir 
compartilhamento direto nas mídias sociais), Vídeos (os mais recentes da FAB TV), Rádio Força 
Aérea FM (ao vivo e com informações sobre os artistas e as últimas músicas tocadas), Revista 
Aerovisão (os números mais recentes publicados da Revista da Força Aérea Brasileira), Notaer (os 
números mais recentes publicados do Jornal da Força Aérea Brasileira) e Contracheque (exclusivo do 
público interno da instituição, para acesso ao contracheque do mês e anteriores). Cabe ressaltar que já 
foi baixado (download) por mais de 10 mil usuários! 

 

4.2 Carta de Serviços ao Cidadão 

Instituída por meio do Decreto nº 6.932/2009, a Carta de Serviços ao Cidadão simboliza o 
compromisso firmado pelas Organizações Militares da Aeronáutica na prestação de um atendimento de 
qualidade, contribuindo para a simplificação na forma de acesso a esses serviços. 

Em 2015, o Comando da Aeronáutica atualizou diversos pontos da Carta de Serviços ao 
Cidadão. O documento está disponível no Portal FAB - http://www.fab.mil.br/cartaServicoCidadao. 

 

4.3 Mecanismos de Transparência das Informações Relevantes sobre a Atuação da Unidade 

No portal da FAB, no menu “Acesso à informação”, é possível ter acesso a todo o conteúdo 
institucional da FAB e visualizar a Estrutura Programática do Comando da Aeronáutica: Institucional, 
Agenda do Comandante, Ações e Programas, Auditorias, Convênios, Licitações e Contratos, Despesas, 
Sobre a Lei de Acesso à Informação, Serviço de Informações ao Cidadão da Força Aérea Brasileira, 
Servidores, Informações Classificadas, Registro de Voos e Relatórios Estatísticos. 

Na opção “Ações e Programas” (estrutura programática), em especial, constam informações 
dos diversos programas realizados, tais como: Previdência de Inativos e Pensionistas da União; 
Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais, Financiamentos com Retorno, Serviço da 
Dívida Interna e Externa (Juros e Amortizações); Desenvolvimento Produtivo, Política Espacial, 
Política Nacional de Defesa e Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa. 

 

4.4 Acesso às Informações da Unidade Prestadora de Contas 

Todas as informações sobre a atuação da Força Aérea Brasileira estão concentradas no sítio 
oficial da instituição www.fab.mil.br. Destacam-se os conteúdos nas respectivas abas:  

Área de imprensa – Notícias e notas oficiais; 

Ingresso – Concursos e formas de ingresso; 

Serviços – Carta de serviços ao cidadão; 

A Força Aérea – contatos e endereços das organizações militares; 

Transparência – registros de voos, licitações e contratos, auditorias e serviço de informações ao 
cidadão. 
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4.5 Avaliação do Desempenho da Unidade Prestadora de Contas 

Os produtos e serviços oferecidos aos cidadãos possuem mecanismos específicos de avaliação 
de desempenho, de acordo com o gerenciamento de cada Organização Militar. Entretanto, as 
reclamações, sugestões e elogios são concentrados no canal Fale Conosco, disponibilizado no sítio 
oficial www.fab.mil.br. Já as solicitações de informações são concentradas pelo canal SIC-FAB. 
Ambos os canais possuem o compromisso de atender imediatamente as demandas da sociedade, 
cumprindo os prazos estabelecidos em lei, no caso do SIC, e em um prazo máximo de cinco dias para 
as demandas do canal Fale Conosco.  

A satisfação dos usuários e desempenho dos referidos canais são analisados pelo 
CECOMSAER, com o intuito do constante aprimoramento e a otimização dos resultados. 

 

4.6 Medidas Relativas à Acessibilidade 

O Portal da Força Aérea Brasileira segue novo modelo de identidade digital padrão do Governo 
Federal, que atende às principais recomendações de acessibilidade indicadas para web. 

Na internet, acessibilidade refere-se principalmente às recomendações do WCAG (World 

Content Accessibility Guide) do W3C e, no caso do Governo Brasileiro, ao e-MAG (Modelo de 
Acessibilidade em Governo Eletrônico). O e-MAG está alinhado às recomendações internacionais, 
mas estabelece padrões de comportamento para sites governamentais. 

Cabe salientar que o Comando da Aeronáutica estabeleceu, por meio do Aviso Interno nº 
01/GC4/10, de 30 de junho de 2008, orientações específicas acerca da promoção da acessibilidade das 
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 
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5  DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

5.1 Tratamento Contábil da Depreciação, da Amortização e da Exaustão de Itens do Patrimônio 
e Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos 

 

INFORMAÇÕES SOBRE AS ADOÇÕES DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS 

ESTADO MAIOR DA AERONÁUTICA 
Código do Órgão 

52111 e 52911 

Declaro que a Unidade Prestadora de Contas, em cumprimento às orientações normativas elaboradas pela 
Unidade Gestora Setorial de Contabilidade do Comando da Aeronáutica, adotou procedimentos e práticas aplicáveis aos 
registros e às demonstrações contábeis consoantes as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, em 
especial, as NBC T 16.9 e 16.10. 

Em relação à avaliação e mensuração de Ativos e Passivos, e à depreciação dos itens do Ativo Permanente, a 
Unidade Prestadora de Contas adotou os critérios estabelecidos pelas NBC T 16.10 e 16.9, respectivamente, da seguinte 
forma: 

a)  a vida útil econômica dos itens do Ativo Permanente, especificamente dos bens móveis, foi estabelecida 
com base na tabela constante da Macrofunção 02.03.30 – Reavaliação, Redução a Valor Recuperável, Depreciação, 
Amortização e Exaustão na Administração Direta da União, suas Autarquias e Fundações, do Manual SIAFI, para cada 
grupo contábil da conta de Bens Móveis – 1.2.3.1.0.00.00; 

b) a depreciação foi realizada pelo método linear ou das cotas constantes, com as taxas de depreciação 
calculadas a partir do tempo de vida útil e da taxa de valor residual de cada grupo de bens móveis, de conformidade com a 
tabela constante da Macrofunção 02.03.30 – Reavaliação, Redução a Valor Recuperável, Depreciação, Amortização e 
Exaustão na Administração Direta da União, suas Autarquias e Fundações, do Manual SIAFI; 

c) a vida útil econômica dos bens  imóveis, os critérios de avaliação, a mensuração e a depreciação 
obedecem às normas do Sistema de Patrimônio da União, com dados registrados, no SIAFI, a partir do SPIUNet. Em 2015, 
a depreciação de bens imóveis foi processada pela STN, com base nos registros do SPIUNet; 

d) a avaliação e a mensuração dos itens do Ativo e do Passivo obedeceram aos seguintes critérios: 

- Disponibilidades, Créditos, Obrigações e Diferido – valor original, com a conversão dos valores em moeda 
estrangeira à taxa de câmbio vigente na data do Balanço, conforme estabelecido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) 
no SIAFI; 

- Estoques – valor de aquisição/produção/construção ou valor realizável líquido, dos dois o menor. O método 
para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. 

- Imobilizado - valor de aquisição/produção/construção, com previsão do reconhecimento dos efeitos da 
depreciação; a utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10, especialmente nos casos de reavaliação 
dos itens do Ativo Permanente e do registro da depreciação, apresentou reflexos no resultado patrimonial do exercício e no 
Patrimônio Líquido. 

- Intangível: Encontra-se em fase de estudo (Projeto de Melhoria no 02, da Subsecretaria de Contabilidade da 
Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica) a implantação da política contábil de amortização, reavaliação e 
redução ao valor recuperável de intágíveis de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres do Comando da 
Aeronáutica, visando a cumprir o prazo de 01 de janeiro de 2019, estabelecido no Anexo à Portaria STN no 548, de 24 de 
setembro de 2015. 

Local Brasília Data 04/03/2016 

Contador Responsável Thiago Filardi Ferreira – 1º TEN QOAP CCO CRC nº RJ 119627/O-6 
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5.2 Sistemática de Apuração de Custos no Âmbito da Unidade 

5.2.1 Identificação da Estrutura Orgânica da Unidade Responsável pelo Gerenciamento de 
Custos  

A SEFA é o Órgão Setorial de Custos do Governo Federal, instituído pela Portaria 
SEFA/SUCONT nº 100, de 22 de dezembro de 2011, sendo responsável pelo acompanhamento de 
custos no âmbito do Comando da Aeronáutica, conforme prevê a Portaria STN nº 157, de 09 de março 
de 2011.  

 

5.2.2 Identificação das Subunidades Administrativas da UPC das quais os Custos são Apurados  

Todas as Unidades Gestoras da UPC são classificadas como objeto de custo, totalizando mais 
de 300 Organizações. Cada Unidade Gestora pode ser agregada em um nível superior, correspondente 
aos Órgãos de Direção Geral, Setorial e de Assistência Direta e Imediata ao Comandante da 
Aeronáutica1.  

 

5.2.3 Descrição Sucinta do Sistema Informatizado de Apuração dos Custos  

O sistema utilizado pelo COMAER é o Sistema de Informações de Custos do Governo Federal, 
que realiza extração de dados dos sistemas estruturantes da Administração Pública Federal, tais como 
Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE), Sistema Integrado de 
Administração Financeira e Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento.  

 

5.2.4 Práticas de Tratamento e Alocação Utilizadas no Âmbito das Subunidades ou Unidades 
Administrativas para Geração de Informações de Custos  

A UPC utiliza o método de atribuição de custos a atividades com base na alocação direta. A 
alocação direta se faz quando há uma identificação direta e objetiva dos itens de custo com as 
atividades. O custo de uma atividade compreende todos os sacrifícios de recursos para desempenhá-la, 
tais como salários brutos, materiais, depreciação etc.  

A UPC utiliza códigos de centro de custos para representar as macroatividades realizadas, tais 
como Operações Aéreas, Suprimento e Manutenção de Aeronaves, Segurança e Proteção do Tráfego 
Aéreo e outras.  

Além dos centros de custos, a distribuição se dá pelos códigos SIAFI das UG beneficiadas no 
âmbito do COMAER. O conceito de UG Beneficiada corresponde à UG Executora, Credora ou de 
Controle em favor da qual é entregue um material a ser consumido, ou prestado um serviço de 
qualquer natureza.  

A conjugação de macroatividades e de códigos de UG permite a extração de custos referentes 
aos processos gerenciais, finalísticos e de apoio executados pela UPC. Entretanto, cabe destacar que a 
UPC ainda não trabalha com direcionadores de custos entre as atividades, a fim de alocar os processos 
gerenciais e de apoio às atividades finalísticas da Unidade.  

 

5.2.5 Impactos Observados na Atuação da UPC, bem como no Processo de Tomada de 
Decisões, que podem ser Atribuídos à Instituição do Gerenciamento de Custos  

O gerenciamento de informações contábeis permitiu à UPC estabelecer alguns indicadores 
capazes de mensurar os custos decorrentes do cumprimento de sua missão constitucional.  

A seguinte cadeia de valor foi idealizada para evidenciar a correspondência entre a missão 
constitucional do COMAER, seus objetivos estratégicos, a execução de suas macroatividades e os 
custos envolvidos:   
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Figura 14 - Cadeia de Valor: Processos e Custos do COMAER 

 
 Fonte: Elaborado pela Divisão de Contabilidade Gerencial da SEFA 

De forma diferente do setor privado, a maioria dos órgãos públicos não possui produto único e 
facilmente mensurável. Entretanto, podemos assumir que o pleno cumprimento da destinação legal de 
qualquer órgão público seja o produto esperado por todos os brasileiros.  

Interessante, então, destacar que o produto do COMAER pode ser representado pela 
manutenção da soberania do espaço aéreo brasileiro, que alcança a expressiva área de 22 milhões de 
Km².  
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Figura 15 - Dimensão 22: Quem Controla e Defende, Protege 

 
                    Fonte: Centro de Comunicação Social da Aeronáutica.  

 
Destarte, resta à Contabilidade evidenciar o custo unitário do serviço prestado pelo COMAER à 

sociedade brasileira em um país de proporções continentais. A Tabela 15 evidencia, ao longo dos 
últimos exercícios, o custo unitário representado pela divisão entre os valores financeiros e o produto 
gerado pela UPC. 
   

Tabela 15 - Custo Unitário do Produto COMAER 

Ano Custo Total (R$) Produto Custo Unitário (R$) 

2013 R$ 7.899.915.030,61 

Soberania dos 22 milhões de km² do espaço aéreo 
brasileiro 

359,08 por km² ao ano 

2014 R$ 8.642.625.848,92 392,84 por km² ao ano 

2015 R$ 7.883.630.558,14  358,35 por km² ao ano 

Fonte: SEFA (Divisão de Contabilidade Gerencial). 

A redução de custos de 2014 para 2015 decorre, em especial, da forte restrição orçamentária 
imposta ao Comando da Aeronáutica ao longo do ano de 2015, o que significa, por exemplo, inevitável 
consumo de estoques sem a devida reposição decorrente de aquisição junto ao mercado. A persistência 
desse comportamento é prejudicial a médio e a longo prazo. 

O acompanhamento dos custos, por parte de todos, gera impactos positivos na Administração, 
permitindo estabelecer metas de redução de desperdícios. A partir dos dados disponíveis no SISPES - 
Sistema Esplanada Sustentável, a Figura 16 evidencia exemplo de redução alcançada pelas Unidades 
Gestoras da UPC no que diz respeito aos custos dos Serviços Públicos. 
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Figura 16 - Análise de Custos de Energia Elétrica 

 
Fonte: SEFA (Divisão de Contabilidade Gerencial)  

 

Relatórios Disponibilizados pela UPC para Análise de Custos e Tomada de Decisão 
Com objetivo de fornecer subsídios ao gerenciamento, esta UPC compilou e divulgou diversos 

dados de custos a todas as Unidades Gestoras, disponibilizando no Sistema Tesouro Gerencial os 
seguintes relatórios com seus respectivos propósitos: 

− Custos por Atividades: evidenciar os custos das atividades exercidas pelas Unidades. 

Horário de Ponta - P 

Análise comparativa do consumo de energia elétrica no COMAER - 2014 X 2015 (SISPES)

Período definido pela distribuidora e aprovado pela ANEEL para toda sua área de concessão, considerando a curva de carga de seu sistema elétrico e

composto por 3 (três) horas diárias consecutivas, exceção feita aos sábados, domingos, terça-feira de carnaval, sexta-feira da paixão, Corpus Christi e

feriados definidos por lei federal.

Obs: Os dados foram extraídos do SISPES (Projeto Esplanada Sustentável), no dia 26 de fevereiro de 2016.

Horário Fora de Ponta - F 

Fonte: http://www.aneel.gov.br/biblioteca/glossario.cfm?att=H. Acesso em 26/fev/16.

Período composto pelo conjunto das horas diárias consecutivas e complementares àquelas definidas no horário de ponta.
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− Custos das Unidades Administrativas: evidenciar os custos totais das Unidades. 

− Custos das Ações Orçamentárias: demonstrar o custo existente na execução das Ações 
Orçamentárias, envolvendo apenas recursos orçamentários do Exercício corrente. 

− Custos Orçamentários por Natureza da Despesa: evidenciar, em ordem decrescente, os 
maiores custos decorrentes da execução orçamentária, distribuídos pelas Unidades e pelas naturezas de 
despesas detalhadas. 

− Custos de Manutenção e Conservação de Imóveis: apresentar os valores de despesas correntes 
utilizados na manutenção e na conservação de bens imóveis por parte das Unidades. 

− Investimentos X Depreciação: evidenciar, por Unidades, a relação entre valores investidos em 
bens móveis permanentes e os desgastes registrados para os mesmos, em função das atividades 
realizadas. 

− Custos de Serviços Públicos: evidenciar os valores de pagamentos afetos ao consumo de 
serviços públicos pelas Unidades (energia elétrica, telecomunicações e água e saneamento). 

− Custos de Diárias: evidenciar os valores de pagamentos afetos ao consumo de diárias militares 
e civis pelas Unidades no cumprimento de suas missões. 

 

5.3 Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei 4.320/64 e Notas Explicativas 

As Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e as respectivas notas explicativas 
encontra-se no Anexo IV, conforme o item 4 das orientações para elaboração do conteúdo do tópico 
“Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas” emanadas pelo Tribunal de 
Contas da União no e-Contas. 
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6  AREAS ESPECIAIS DA GESTÃO                 

6.1 Gestão de Pessoas 

No Comando da Aeronáutica, o Comando-Geral de Pessoal é o órgão ao qual, de acordo com o 
Decreto nº 6.834, de 30 de abril de 2009, compete planejar, gerenciar e controlar as atividades 
relacionadas com o pessoal civil e militar do Comando da Aeronáutica. 

Com relação a esse tema, Gestão de Pessoas, destaca-se a performance que o COMAER teve 
no Levantamento de Governança de Pessoas realizado pelo TCU (http://www12.senado.gov.br/ 
transparencia/adm/arquivos/tcu-sumarios-executivo) 

Nesse Levantamento, o TCU procurou conhecer e avaliar a situação da governança e da gestão 
de pessoas em amostra abrangente de organizações da Administração Pública Federal (APF) com o 
intuito de identificar os pontos mais vulneráveis e induzir melhorias nessa área. O trabalho se baseou 
em informações coletadas por meio de questionário, sendo que 305 organizações o responderam (92% 
da amostra selecionada). 

O resultado da avaliação revelou, de modo geral, um cenário preocupante. Em regra, os 
respondentes apresentaram baixa capacidade em quase todos os componentes do modelo de avaliação 
utilizado nesse levantamento. Há significativas deficiências nos sistemas de governança e gestão de 
pessoas da maioria das organizações avaliadas, o que certamente está comprometendo a capacidade 
delas de gerar resultados e benefícios para a sociedade, além de expô-las a riscos relevantes. 

Durante a fase de planejamento, a equipe de fiscalização elaborou questionário de auto 
avaliação e selecionou 337 organizações da APF para respondê-lo. O modelo de avaliação, 
apresentado na figura abaixo, e os critérios utilizados fundamentam-se em legislação e em boas 
práticas reconhecidas. 
                                             

Figura 17 - Modelo de Avaliação Utilizado no Levantamento 

 
 

O questionário foi elaborado com o apoio de especialistas do TCU, de outros órgãos federais e 
de órgãos governamentais dos Estados Unidos e do Canadá. 

A fim de orientar as organizações avaliadas no seu esforço de melhoria da governança e da 
gestão de pessoas, o TCU criou o índice iGovPessoas.  
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Figura 18 - Distribuição de Frequência do iGovPessoas 

 
Fonte: Levantamento de Governança e Gestão de Pessoas do TCU 

 

Resultado da avaliação com base no iGovPessoas 

A distribuição de frequência das organizações com base no iGovPessoas é apresentada na 
Figura 17. A maioria delas (55,4%) encontra-se em estágio inicial de capacidade em governança de 
pessoas (menor que 40%). Somente 7,6% estão em estágio de capacidade aprimorada (maior que 
70%). Observa-se também que a maior concentração está na faixa compreendida entre 30% e 39,9%. 

   
Figura 19 - Distribuição de Frequência do iGovPessoas na Administração Pública Federal 

 
                                          Fonte: Levantamento de Governança e Gestão de Pessoas do TCU 

 

Como podemos comprovar nos gráficos acima, os Comandos Militares obtiveram uma posição 
de destaque, ou seja, fazendo parte do 1% que estão em estágio de capacidade aprimorada com o 
percentual entre 90,01 – 100% do iGovPessoas. 

 

Pessoal Militar  
Cabe ressaltar que, tomando-se como referência o período compreendido entre o ano de 1983, 

quando ocorreu o penúltimo aumento no quantitativo de militares da Aeronáutica (Lei 7.130/83), e o 
ano de 2009, houve um expressivo incremento no número de organizações militares da Aeronáutica, 
de 202 para 312, representando um crescimento da estrutura organizacional da ordem de 55%, tudo 
para atender às crescentes demandas e responsabilidades afetas ao Comando da Aeronáutica. Porém, o 
citado aumento da estrutura organizacional e de atribuições veio desacompanhado do aumento 
proporcional e compatível no efetivo de militares. 

Em 2006 ocorreu um ajuste paliativo de efetivo, realizado por meio da Lei 11.320/2006, que 
visou unicamente a adequar o número de militares pertencentes aos círculos hierárquicos de oficiais e 
de suboficiais e sargentos às demandas emergenciais, dentro de condicionantes orçamentárias 
impostas.  

Tal medida veio a ocasionar uma redução do efetivo de cabos, soldados, taifeiros e sargentos 
voluntários especiais no total de 5.200 militares, cujos vencimentos fizeram frente à adequação da 
folha de pagamento para atender ao aumento em alguns postos e graduações, ocasionando, 
efetivamente, uma diminuição do efetivo total da Força de 3.614 militares.  



  

288 

As contínuas e crescentes demandas do transporte aéreo brasileiro, a necessidade de se 
propiciar condições para a prestação de um eficiente e seguro serviço do controle do espaço aéreo e a 
necessidade de a Força contar com um efetivo mínimo e fundamental para operar as organizações 
militares criadas nos últimos 25 anos, tudo atendendo à missão específica da Aeronáutica, conduziram 
os órgãos de pessoal e o Comando da Aeronáutica à apresentação de proposta que viesse a minimizar 
os efeitos negativos da carência de recursos humanos militares.  

Diante da situação apresentada, o Comando da Aeronáutica encaminhou ao Ministério da 
Defesa proposta de projeto de lei alterando a Lei nº 11.320, de 6 de julho de 2006, instrumento legal 
que fixa os efetivos do COMAER em tempo de paz, propondo um acréscimo de 20% ao efetivo 
autorizado, conforme a seguir especificado: 

 
Tabela 16 - Efetivo do COMAER em Tempo de Paz 

 
 

Essa proposta foi aprovada e assinada pelo Presidente da República em 24 de maio de 2010, 
por meio da Lei 12.243, que altera o art. 1º da Lei 11.320, de 6 de julho de 2006. 

Contudo, conforme a Diretriz do Comandante da Aeronáutica, publicada no BCA nº 066, de 9 
de abril de 2015, a política de recursos humanos está sofrendo modificações com a utilização em maior 
escala de Oficiais e Graduados temporários. A implantação deste conceito permite que os quadros da 
ativa assumam os cargos e funções mestres nas estruturas das organizações. Por outro lado, os 
militares temporários têm a oportunidade de ampliar seu nível de capacitação para, futuramente, 
competirem no mercado de trabalho. Quanto aos soldados, estes devem tornar-se mais especializados e 
capacitados a utilizar novas tecnologias para preservar a segurança dos meios e das instalações. 

Cabe ressaltar, que o Plano de Pessoal da Aeronáutica PPAER – PCA 30-1/2016, aprovada pela 
Portaria nº 495/GC1, de 2 de abril de 2014 e publicada no BCA nº 069, de 10 de abril de 2014, tem por 
finalidade estabelecer  as ações a serem empreendidas pela Administração na área de planejamento de 
RH, de forma a atender as necessidades de pessoal com o máximo de eficiência. 

O Plano de Pessoal da Aeronáutica (PPAER) é o documento constitutivo do Sistema de Pessoal 
da Aeronáutica (SISPAER), elaborado anualmente pelo Grupo Executivo de Planejamento de Pessoal 
(GEPLAP), apreciado e proposto pelo Conselho de Planejamento de Pessoal (CONPLAP) e aprovado 
pelo Comandante da Aeronáutica (CMTAER). 

Este Plano aglutina as informações dos diversos elos sistêmicos que tratam dos processos que 
envolvem a gestão de pessoal no Comando da Aeronáutica (COMAER), projetando as ações a serem 
empreendidas pela Administração, de forma a atender às necessidades com o máximo aproveitamento 
dos recursos humanos, possibilitando melhor gerenciamento do fluxo de carreira na Aeronáutica. 
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É necessário alertar que o planejamento de pessoal da Aeronáutica está diretamente ligado à 
visão de futuro, impondo que os Órgãos de Direção-Geral, de Direção Setorial e de Assistência Direta 
e Imediata ao Comandante da Aeronáutica (ODGSA) observem os Projetos Estratégicos  previstos no 
Plano Estratégico Militar da Aeronáutica (PEMAER) até o ano de 2033 e definam o quantitativo e o 
qualitativo de Recursos Humanos (RH) para atender às suas necessidades. 

Essa ação deverá requerer dos ODGSA minucioso levantamento e análise de dados envolvendo 
a metrificação da força de trabalho necessária, permitindo maior visibilidade ao COMGEP, ao longo 
do tempo, da evolução dos seus RH e consequente atualização do processo de cálculo de ingresso no 
COMAER. 

Importante ressaltar o Aviso Interno nº 4/GC3, de 2 abr. 2015, que divulgou a Diretriz de 
Comando do CMTAER e a Portaria nº 662/GC3, de 20 maio 2015, que aprovou o Plano de Trabalho 
Plurianual da Aeronáutica (PCA 11-110), onde divulga uma projeção de redução do efetivo total e uma 
nova reestruturação administrativa e operacional em fase de conclusão. 

O desejável é que essa redução de Força de Trabalho seja baseada em parâmetros ou critérios 
bem determinados que permitam comprovar sua dimensão. Dentro desse cenário uma nova abordagem 
em relação à Tabela de Pessoal  obrigou o COMGEP a acompanhar todas essas alterações estruturais, 
elaborar uma projeção de efetivos para cada quadro existente, contribuindo efetivamente para modelar, 
em cada OM, a sua necessidade. 

As modificações requeridas pela Gestão de RH provavelmente acarretarão profundas mudanças 
em paradigmas solidamente arraigados em nossa cultura institucional. Exigirão pesquisas 
especializadas, ampla discussão e estudos aprofundados, pois seus reflexos se farão sentir sobre todos 
os setores da Força. Outro desafio refere-se ao acompanhamento contínuo em busca da excelência da 
gestão de RH, de modo a estimular a aplicação de modernas ferramentas e técnicas voltadas à 
qualidade e à produtividade. 

Por conseguinte, entende-se que todos os Elos do Sistema de Pessoal da Aeronáutica 
(SISPAER) devem empenhar-se no aprimoramento de seus processos internos, modelando as suas 
estruturas organizacionais de maneira a compatibilizar seus RH ao cumprimento da missão atribuída.  

 A referida legislação está em fase final de revisão, sendo que a  publicação a versão 2016 
deverá ser publicada ,em breve, no Boletim do Comando da Aeronáutica. 
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6.1.1 Estrutura de Pessoal da Unidade 

QuadroA6.1.1 – Força de Trabalho da UPC     

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos 

no 
Exercício 

Egressos no 
Exercício Autorizada Efetiva 

1.Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 57.544 43.614 1.680 3.719 

1.1.Militares (1.1.1+1.1.2) 46.837 38.262 1.627 3.351 

1.1.1. Militares de carreira vinculada ao órgão - Ativa 46.837 38.204 1.618 3.328 

1.1.2. Reconvocados 0 58 9 23 

1.2 Servidores Civis de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 10.707 5.352 53 368 

1.2.1.Servidores de carreira vinculada ao órgão NÃO HÁ 5.330 53 368 

1.2.2.Servidores de carreira em exercício descentralizado NÃO HÁ 6 0 0 

1.2.3.Servidores de carreira em exercício provisório NÃO HÁ 13 0 0 

1.2.4.Servidores requisitados de outros órgãos e esferas NÃO HÁ 3 0 0 

2.Contratos Temporários 45.134 36.837 7.028 4.526 

2.1 Militares temporários (2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3+ 2.1.4) 45.100 36.803 6.994 4.526 

2.1.1 Serviço Militar Obrigatório (*) 34.100 24.648 3.913 3.347 

2.1.2 Oficiais Temporários (**) 5.011 4.696 503 947 

2.1.3 Tarefa por Tempo Certo 4.000 3.824 1.158 32 

2.1.4 Alunos das Escolas de Formação (***) - 2.256 1.341 127 

2.1.5 Sargentos Temporários  1.989 1.379 79 73 

2.2 Civis temporários 34 34 34 0 

2.3 Auxiliares Locais (Unidades no Exterior)   45 16 15 

3.Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 112 67 13 6 

3.1 Servidores Civis sem vínculo NÃO HÁ 32 12 6 

3.2 Servidores Civis aposentados NÃO HÁ 2 1 0 

3.3 Militares da Reserva Remunerada NÃO HÁ 33 0 0 

4.Total de Servidores (1+2+3) 102.790 80.518 8.721 8.251 

Fonte: COMGEP 

* Todos os Cabos não estabilizados e os Soldados 
** Todos os QCOA e QOCON 
*** Alunos matriculados na AFA, EPCAR e EEAR 
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Quadro B6.1.1 – Distribuição da Lotação Efetiva   

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1.Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 24.720 18.894 

1.1Militares (1.1.1+1.1.2) 20.451 17.811 

1.1.1. Militares de carreira vinculada ao órgão - Ativa 20.417 17.787 

1.1.2. Reconvocados 34 24 

1.2. Servidores Civis de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 4.269 1.083 

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 4.250 1.080 

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 6 0 

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório 10 3 

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 3 0 

2. Servidores com Contratos Temporários 18.883 17.954 

2.1 Militares temporários (2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3+ 2.1.4) 18.849 17.954 

2.1.1 Serviço Militar Obrigatório (*) 9.530 15.118 

2.1.2 Oficiais Temporários (**)  3.552 1.144 

2.1.3 Tarefa por Tempo Certo 2.554 1.270 

2.1.4 Alunos das Escolas de Formação (***) 2.256 0 

2.1.5 Sargentos Temporários 957 422 

2.2 Civis temporários 34 0 

2.3 Auxiliares Locais (Unidades no Exterior) 45 0 

3. Servidores em cargo DAS (3.3.1+3.3.2+3.3.3) 67 0 

3.1 Servidores Civis sem vínculo 32 0 

3.2 Servidores Civis aposentados 2 0 

3.3 Militares da Reserva Remunerada 33 0 

4.Total de Servidores (1+2+3) 43.670 36.848 

Fonte: COMGEP 

* Todos os Cabos não estabilizados e os Soldados 
** Todos os QCOA e QOCON 
*** Alunos matriculados na AFA, EPCAR e EEAR 
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Quadro C6.1.1 – Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da UPC  

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções 
Gratificadas 

Lotação Ingressos 
no 

Exercício 

Egressos 
no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Cargos em Comissão 113 110 15 9 

1.1. Cargos Natureza Especial 1 1 1 1 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 112 109 14 8 

1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão Não Há 37 1 2 

1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado Não Há 2 0 0 

1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas Não Há 3 0 0 

1.2.4. Sem Vínculo Não Há 32 12 6 

1.2.5. Aposentados Não Há 2 1 0 

1.2.6. Militares da Reserva Remunerada Não Há 33 0 0 

2.   Funções Gratificadas 718 681 95 62 

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 718 679 95 62 

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado Não Há 2 0 0 

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas Não Há 0 0 0 

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  831 791 110 71 

Fonte: SIAPE/SIAPENET/DW - DPC 
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6.1.2 Demonstrativo das Despesas com Pessoal 
Quadro 6.1.2 – Despesas com Pessoal   

Tipologias/ Exercícios  Vencimentos e 
Vantagens Fixas  

 Despesas Variáveis  
 Despesas de 
Exercícios 
Anteriores  

 Decisões 
Judiciais  

 Total  
 Retribuições   Gratificações   Adicionais   Indenizações  

 Benefícios 
Assistenciais e 

Previdenciários  

 Demais 
Despesas 
Variáveis  

Membros de poder e agentes políticos 

Exercícios  
2015 - - - - - - - - - - 

2014 - - - - - - - - - - 

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade 

Exercícios – 
MILITARES 

2015 1.987.852.851,08 3.351.100,03 315.330.964,17 562.980.140,27 303.652.394,12 14.608.959,69 - 3.867.345,69 182.500,89 3.191.826.255,94 

2014 1.814.674.884,08 3.101.916,68 288.734.114,89 518.676.291,57 285.136.037,36 13.743.114,02 - 2.664.937,65 85.571,02 2.926.816.867,27 

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade 

Exercícios – CIVIS 
2015 227.916.584,49 215.249.398,23 56.558.188,99 24.464.726,70 30.931.934,95 23.354.162,50 3.531,22 345.009,74 152.188,05 578.975.724,87 

2014 226.034.838,19 206.552.086,81 54.974.505,58 23.453.675,03 31.689.724,10 22.556.194,04 2.601,24 232.817,95 173.318,93 565.669.761,87 

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade 

Exercícios – CIVIS 
2015 - 3.233.366,02 430.849,25 152.405,31 405.080,54 37.740,20 2.295,08 90.153,46 - 4.351.889,86 

2014 - 3.033.333,13 365.728,09 85.418,15 394.730,00 36.427,21 - 947,10 - 3.916.583,68 

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários) 

Exercícios 
2015 138.824,73 3.488.671,87 - - 38.628,00 - - - - 3.666.124,60 

2014 69.996,53 3.162.077,75 - - 16.430,00 - - - - 3.248.504,28 

Servidores cedidos com ônus 

Exercícios 
2015 1.905.536,01 1.784.436,68 473.098,90 134.450,67 247.226,44 219.920,56 - - 1.949,86 4.766.619,12 

2014 1.793.183,02 1.501.676,43 441.615,10 121.516,80 226.014,82 212.221,53 378,77 4.998,31 - 4.301.604,78 

Servidores cedidos com contratos temporários 

Exercícios – CIVIS 
2015 835.824,70 - - - - 90.875,34 - - - 926.700,04 

2014 - - - - - - - - -  

Servidores com contratos temporário 

Exercícios – MIL TEMP 
2015 1.097.054.377,44 290.188,99 155.700.299,92 125.359.320,63 145.830.066,00 7.050.883,57 - 457.419,16 241,80 1.531.742.797,51 

2014 923.562.165,30 266.717,89 162.979.913,04 111.517.611,86 143.875.424,88 6.343.542,68  336.449,58 6.017,57 1.348.887.842,80 

Fonte: SIGPES E SIAPE 
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6.1.3 Gestão de Riscos Relacionados ao Pessoal 

Em decorrência das novas diretrizes emanadas pelo COMAER, no que tange a Gestão de 
Pessoas, os principais riscos identificados foram: 

a) A quantidade de pessoas a ser alocadas nas diversas Organizações do Comando da Aeronáutica 
é consequência basicamente de dois fatores: o número de pessoas ingressas em cada quadro e o 
número de pessoas que se evadem do referido quadro, pelos diversos motivos (reserva, 
demissão, etc.). 

Dessa forma o ingresso anual é calculado com base na expectativa de evasão para alcançar os 
números desejados em cada especialidade. O risco identificado é que problemas na economia 
do país mudem o comportamento das pessoas no que toca as escolhas profissionais, variando 
significativamente as taxas de evasão o que causaria um erro no cálculo de evasão e 
consequentemente de ingresso. 

b) O segundo problema refere-se ao número de pessoas estabelecido para as Organizações. Essa 
necessidade de pessoal está sendo planejada em função de futuras mudanças em tecnologias e 
processos que tornarão as atividades exercidas em cada organização cada vez mais eficientes de 
forma a demandarem cada vez mais um número reduzido de pessoal. Se eventualmente algum 
desses redimensionamentos tiver sido sub ou superestimado existe a chance que as 
Organizações venham a receber mão de obra ociosa ou pessoal em quantidade insuficiente para 
o adequado cumprimento da missão. 

c) Com o intuito de buscar mitigar ou pelo menos minimizar os efeitos nocivos dos riscos acima 
identificados sugere-se: 
- Efetivo acompanhamento do comportamento dos diferentes quadros e postos e consequente 
reajuste de ingressos tão logo oportuno; e  
- Controle das demandas de pessoal das diversas organizações com eventual reajuste das 
Tabelas de Pessoal quando for o caso. 

 

6.1.4 Contratação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargo 
(regular) 

O COMAER está preocupado em aperfeiçoar a questão da transparência das informações sobre 
terceirização regular de mão de obra, ou seja, que dizem respeito às contratações de pessoas para 
realizarem trabalhos fora da relação das atividades-fim da Organização Militar (tais como, contratos de 
prestação de serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva). Sendo assim, a Secretaria de 
Economia e Finanças da Aeronáutica encontra-se em fase final para emissão de orientações às 
Organizações Militares da FAB, com o intuito de que os dados relativos aos referidos contratos sejam 
disponibilizados no seus respectivos sítios na internet, permitindo acesso irrestrito por parte da 
Sociedade. 

 

6.1.5 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos 

Com o objetivo de divulgar os Indicadores Gerenciais de Recursos Humanos do Comando da 
Aeronáutica do ano de 2015, foram realizadas consultas ao Sistema de Apoio à Decisão 
(SADCOMAER) e se obteve os seguintes indicadores: 
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Gráfico 1- Distribuição dos Militares por Idade 

 
              Fonte: Sistema de Apoio à Decisão do COMAER (SADCOMAER) 

 

Pode-se notar, no gráfico acima, que grande parte dos militares do COMAER tem idade abaixo 
de 30 anos. Pode-se observar, também, que há poucos militares com idade acima de 60 anos, apenas 
10. Fazendo uma comparação dos números de militares categorizados por idade nos anos 2012, 2013, 
2014 e 2015, temos a seguinte tabela: 
 

Tabela 17 - Comparação da Distribuição de Idade dos Militares do COMAER 

COMPARAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE IDADE DOS MILITARES DO COMAER 

Idade dos Militares do COMAER 2012 2013 2014 2015 

IDADE ATÉ 30 ANOS 43188 46060 43895 42339 

IDADE DE 31 A 40 ANOS 12579 12863 13871 14622 

IDADE DE 41 A 50 ANOS 11072 10940 11072 10773 

IDADE DE 51 A 60 ANOS 1119 1209 1254 1183 

IDADE ACIMA DE 60 ANOS 18 20 19 10 

 

Pode-se observar, na tabela acima, que houve aumento do número de militares na faixa de 31 a 
40 anos. Nas demais faixas etárias, houve decréscimo no número de militares. 
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Gráfico 2- Escolaridade dos Militares do COMAER 

 
             Fonte: Sistema de Apoio à Decisão do COMAER (SADCOMAER) 

 

Pode-se observar, no gráfico “Escolaridade dos Militares do COMAER”, que a maioria dos 
militares não possui o nível superior. Nota-se, também, que entre os que possuem o nível superior de 
estudo apenas um número reduzido possui especialização, mestrado ou doutorado. Fazendo-se uma 
comparação da escolaridade dos militares do COMAER, nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015, temos 
a seguinte tabela: 

 

Tabela 18 - Comparação da Escolaridade dos Militares do COMAER 

Escolaridade dos Militares do COMAER 2012 2013 2014 2015 

Fundamental 8990 9502 8439 611 

Médio 40597 42757 41880 35466 

Superior 16847 14326 14524 24709 

Especialização ---- 2805 3114 3314 

Mestrado 662 662 748 788 

Doutorado 113 113 136 149 

 

Na tabela 18, pode-se notar que houve uma diminuição do número de militares com ensino 
fundamental e médio. Já no que diz respeito aos militares com ensino superior, especialização, 
mestrado e doutorado, podemos observar que houve aumento do número. 

Conclui-se que tal fato é bastante positivo, pois reflete que o nível de escolaridade do pessoal 
vem crescendo e consequentemente uma melhoria do capital humano da Instituição está ocorrendo. 

A melhoria do capital humano otimiza a assimilação,  a utilização e  o desenvolvimento das 
novas tecnologias existentes nas aeronaves e sistemas adquiridos pelo COMAER, proporcionando 
desta forma uma melhoria nos serviços prestados à sociedade brasileira. 
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Gráfico 3 - Porcentagem de Militares do COMAER por Sexo 

 

               Fonte: Sistema de Apoio à Decisão do COMAER (SADCOMAER) 

 

Pode-se verificar, no gráfico acima, que o Comando da Aeronáutica possui em seu efetivo a 
grande maioria de militares do sexo masculino, sendo apenas 15% dos militares do sexo feminino. 
Fazendo-se uma comparação da porcentagem dos militares do COMAER, por sexo, nos anos de 2012, 
2013, 2014 e 2015, temos a seguinte tabela: 

                                       
Tabela 19 - Comparação da Porcentagem dos Militares por Sexo 

Porcentagem dos Militares do COMAER por Sexo 2012 2013 2014 2015 

Masculino 78% 87% 85% 85% 

Feminino 22% 13% 15% 15% 

 

Pode-se notar que, nos dois últimos anos, foi mantida a porcentagem de militares do sexo 
masculino e feminino. 
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Gráfico 4 - Porcentagem de Militares do COMAER com Obesidade 

 
                 Fonte: CDA 

 

Pode-se notar, no gráfico acima, que 8,06% dos militares do COMAER, estão obesos, ou seja, 
o Índice de Massa Corporal (IMC) está com o valor acima ou igual a 30. O IMC é obtido pela seguinte 
fórmula: peso (em quilogramas) dividido pela altura ao quadrado (em metros). 

Fazendo-se uma comparação da porcentagem de militares do COMAER com obesidade, nos 
anos de 2012, 2013, 2014 e 2015, temos a seguinte tabela: 

 

Tabela 20 - Comparação da Porcentagem de Militares do COMAER com Obesidade 

Porcentagem de Militares do COMAER com Obesidade 2012 2013 2014 2015 

Obesos (IMC≥30) 6,96% 8,74% 8,86% 8,06% 

Não Obesos (IMC<30) 93,04% 91,26% 91,14% 91,94% 

 

Na tabela 20, pode-se verificar que houve uma leve diminuição na porcentagem dos militares 
do COMAER com obesidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,06%

91,94%

Obesos (IMC≥30)

Não Obesos (IMC<30)

OBESIDADE 



  

299 

Gráfico 5 - Resultado de Avaliação do Condicionamento Físico 

 
                 Fonte: CDA 

 

Observa-se, no gráfico acima, que somente uma pequena porcentagem (1,09%) dos militares do 
COMAER não obteve aprovação no teste de avaliação do condicionamento físico. 

Fazendo-se uma comparação dos resultados dos testes de avaliação do condicionamento físico, 
nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015, temos a seguinte tabela: 

 

Tabela 21 - Comparação dos Resultados do Teste de Avaliação do Condicionamento Físico 

Resultado do Teste de Avaliação do Condicionamento Físico 2012 2013 2014 2015 

Aprovados ( Normal, ACN ou MAC) 98% 97,29% 98% 98,81% 

Reprovados ( ABN ou MAB) 2% 2,71% 2% 1,09% 

 

Na tabela 21, pode-se notar que a porcentagem de militares do COMAER aprovados, no teste 
de avaliação do condicionamento físico, permaneceu quase no mesmo patamar. As siglas utilizadas, no 
gráfico, significam: ACN - resultado acima do normal, MAC - resultado muito acima do normal, ABN 
- resultado abaixo do normal e MAB - resultado muito abaixo do normal. 

O “Índice de Rotatividade por Afastamento do Serviço Ativo” é utilizado para medir a 
rotatividade anual de força de trabalho militar no COMAER. É obtido pelo cálculo da seguinte 
fórmula: 

 

(Militares que deixam o serviço ativo + militares que ingressam) /2 x 100 
Quantidade total de Militares 

 

(9319+4881) / 2 x 100 = 10,60 
66954 
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Gráfico 6 - Rotatividade – 2015 

 
               Fonte: Sistema de Apoio à Decisão do COMAER (SADCOMAER) 

 

Fazendo-se a comparação da rotatividade ocorrida nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015, temos 
a seguinte tabela: 

 
Tabela 22 - Comparação da Rotatividade 

TABELA DE COMPARAÇÃO DA ROTATIVIDADE 

ROTATIVIDADE 
2012 2013 2014 2015 

14,23% 15,54% 15,98% 10,60% 

  

Observa-se, na tabela comparativa acima, que houve uma redução no índice de rotatividade de 
militares do COMAER no ano de 2015. 

Com o objetivo de conhecer o êxodo prematuro, em 2015, foram realizadas consultas no portal 
de Sistema de Apoio à Decisão do COMAER (SADCOMAER). 

Nessa pesquisa, os militares que compõem o êxodo são os militares que deixam o Comando da 
Aeronáutica antes de completarem 30 anos de serviço, passando para a reserva não-remunerada. No 
universo da pesquisa, foram considerados somente os militares de carreira. 

 
Tabela 23 - Totalização de Militares, por Círculo, que Deixaram o Serviço Ativo em 2015, antes de Completarem 30 

Anos de Serviço (Êxodo Prematuro) 

CÍRCULO ÊXODO TOTAL % 

Grd/ Pra (SO/ SGT) 56 24761 0,23 

Grd/ Pra (TF) 4 515 0,78 

Oficial (Int/Sub) 28 4704 0,60 

Oficial Sup 0 2400 0,00 

 

89,40%

10,60%

Militares Integrantes do

COMAER

Média de militares Incluídos e

Excluídos

ROTATIVIDA



  

301 

Tabela 24 - Motivos da Inatividade Considerados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           TOTAL: 88 militares excluídos no universo de 32.380 militares de carreira. 

 

Gráfico 7 - Êxodo Prematuro – 2015 

 

               Fonte: Sistema de Apoio à Decisão do COMAER (SADCOMAER) 

 

Fazendo-se a comparação do êxodo prematuro nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015, temos a 
seguinte tabela: 

 
Tabela 25 - Comparação do Êxodo 

TABELA DE COMPARAÇÃO DO ÊXODO 

ÊXODO PREMATURO 
2012 2013 2014 2015 

1,13% 1,20% 1,27% 0,27% 

 

Na tabela de comparação do êxodo, pode-se notar que houve uma redução no êxodo prematuro. 
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Tabela 26 - Índice de Militares Excedentes em Relação à TP 

Denominação: Índice de Militares Excedentes em Relação à TP 

Objetivo da Mensuração 
Verificar se a quantidade de militares excedentes em relação à TP está sendo 
reduzida, com a efetivação do Plano de Movimentação de Militares. 

Identificação das Variáveis 

IMEXC – índice de militares excedentes 

MILEXC – nº militares excedentes em relação à TP 

MILTOT – nº total de militares existentes 

Origem dos dados empregados 
na fórmula 

Sistema de Apoio à Decisão / SIGPES 

Fórmula do Indicador de 
Desempenho 

IMEXC = MILEXC/MILTOT*100 

Periodicidade e Responsável 
pela Medição 

Anual - Setor Responsável: Divisão de Pessoal Militar 

Meta para o ano  prevista Reduzir em 5% 

Índice de Referência 0,56% (Dez 2014) 

Data e Valor da Última 
Medição 

Índice Observado 

Dez 2015 – 2,01% 

Avaliação do Controle Interno 
da UJ sobre o Desempenho da 
Organização 

O resultado não foi considerado bom e demonstra que os processos de 
movimentação de pessoal não geraram, em 2015, o resultado esperado para a 
redução de militares excedentes em relação à TP, que seria para o patamar de 
0,53%. Este resultado pode ser explicado pela existência de restrição 
orçamentária, na execução do Plano de Movimentação de Pessoal de 2015, 
alteração dos quantitativos na Tabela de Pessoal e a criação de novas 
Organizações Militares. 
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Tabela 27 - Índice de Graduados da Especialidade Enfermagem (SEF) Excedentes em Relação à TP 

Denominação: Índice de Graduados da Especialidade Enfermagem (SEF) Excedentes em Relação à TP 

Objetivo da Mensuração 
Verificar se a quantidade de graduados da Especialidade Enfermagem, 
excedentes em relação à TP, está sendo reduzida com a efetivação do Plano de 
Movimentação de Militares. 

Identificação das Variáveis 

ISEFEXC – índice de graduados da Especialidade Enfermagem excedentes 

SEFEXC – nº graduados da Especialidade Enfermagem excedentes 

SEFTOT – nº total de graduados da Especialidade Enfermagem 

Origem dos dados empregados 
na fórmula 

Sistema de Apoio à Decisão / SIGPES 

Fórmula do Indicador de 
Desempenho 

ISEFEXC = SEFEXC / SEFTOT *100 

Periodicidade e Responsável 
pela Medição 

Anual - Setor Responsável: Divisão de Pessoal Militar 

Meta para o ano Reduzir em 5% 

Índice de Referência 4% (Dez 2014) 

Data e Valor da Última 
Medição 

Índice Observado 

Dez 2015 – 0,32% 

Avaliação do Controle Interno 
da UJ sobre o Desempenho da 
Organização 

O resultado foi considerado muito bom e demonstra que os processos de 
movimentação de pessoal geraram, em 2015, um resultado acima do esperado 
para a redução de militares excedentes nessa especialidade, que seria para o 
patamar de 3,8%. 
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Tabela 28 - Índice de Graduados da Especialidade Manutenção (BMA) Excedentes em Relação à TP 

Denominação: Índice de Graduados da Especialidade Manutenção (BMA) Excedentes em Relação à TP 

Objetivo da Mensuração 
Verificar se a quantidade de graduados da Especialidade Manutenção, 
excedentes em relação à TP, está sendo reduzida com a efetivação do Plano de 
Movimentação de Militares. 

Identificação das Variáveis 

IBMAEXC – índice de graduados da Especialidade Manutenção excedentes 

BMAEXC – nº graduados da Especialidade Manutenção excedentes 

BMATOT – nº total de graduados da Especialidade Manutenção 

Origem dos dados empregados 
na fórmula 

Sistema de Apoio à Decisão / SIGPES 

Fórmula do Indicador de 
Desempenho 

IBMAEXC = BMAEXC/BMATOT*100 

Periodicidade e Responsável 
pela Medição 

Anual - Setor Responsável: Divisão de Pessoal Militar 

Meta para o ano Reduzir em 5% 

Índice de Referência 2,7% (Dez 2014) 

Data e Valor da Última 
Medição 

Dez 2015 – 1,4% 

Avaliação do Controle Interno 
da UJ sobre o Desempenho da 
Organização 

O resultado foi considerado muito bom e demonstra que os processos de 
movimentação de pessoal geraram, em 2015, um resultado acima do esperado 
para a redução de militares excedentes nessa especialidade, que seria para o 
patamar de 2,43%. 
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Tabela 29 - Evolução do Desvio-Padrão da Taxa de Ocupação 

Denominação: Evolução do Desvio-Padrão da Taxa de Ocupação 

Objetivo da Mensuração 

Medir a relação entre o desvio-padrão da taxa de ocupação das OM, após as 
movimentações de pessoal, e o desvio-padrão da taxa de ocupação inicial das 
OM, com o objetivo de verificar a melhora (nivelamento da taxa de ocupação 
das OM) na distribuição do efetivo pelas organizações do COMAER. 

Identificação das Variáveis 

IRDPTO – índice de redução do desvio padrão da taxa de ocupação das OM  

DPTOI – desvio padrão da taxa de ocupação inicial  

DPTOF – desvio padrão da taxa de ocupação final  

Origem dos dados empregados 
na fórmula 

O Sistema de Apoio à Decisão  opera com dados da TP do COMAER e dados do 
efetivo existentes nas OM. É possível, por meio desse sistema, extrair as taxas 
de ocupação das OM, que é a relação entre o efetivo existente e o efetivo 
definido nas tabelas de pessoal.  

Fórmula do Indicador de 
Desempenho 

IRDPTO = (1 - DPTOF / DPTOI)*100 

Periodicidade e Responsável 
pela Medição 

Anual - Setor Responsável: Divisão de Pessoal Militar  

Meta para o ano Reduzir o desvio padrão em 5% 

Índice de Referência 10,44% (Dez 2014) 

Data e Valor da Última 
Medição 

Índice Observado 

Dez 2015 – 6,47% 

Avaliação do Controle Interno 
da UJ sobre o Desempenho da 
Organização 

O resultado foi considerado muito bom, pois o desvio padrão encontrado foi de 
0,15, sendo que o desvio padrão, em 2014, foi de 0,17. Assim sendo, houve uma 
redução na dispersão dos dados, em relação ao ano anterior. O índice passou de 
10,44% para 6,47%. Este resultado pode ser explicado pelo critério utilizado 
para priorizar as movimentações, na execução do Plano de Movimentação de 
Pessoal de 2015, direcionando os militares para as OM com menor taxa de 
ocupação. 

 

6.2 Gestão do Patrimônio e da Infraestrutura 

A complexidade que envolve o exercício da atividade patrimonial, aliada à necessidade de se 
promover um melhor aproveitamento no desempenho do pessoal atuante nessa área, tem demonstrado 
a importância de um instrumento normativo, que aglutine toda a legislação específica, bem como 
estabeleça aos usuários, detalhadamente, os procedimentos aplicáveis, indicando aos agentes da 
administração, responsáveis pelo patrimônio imobiliário COMAER o amparo legal para cada caso. 

Nos últimos anos, ressalta-se que as dificuldades enfrentadas pelos administradores do 
patrimônio imobiliário do COMAER, estão relacionadas à diversificação da legislação 
regulamentadora, tais como:  

a) sucessivas edições das Medidas Provisórias nº 1.567/97 e nº 1.647/98 desde 1997, que 
resultaram na Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998;  

b) à Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, que criou e regulamentou a Agência Nacional 
de Aviação Civil (ANAC) e deu autorização para extinguir o Departamento de Aviação Civil; e 
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c) o Decreto nº 5.731, de 20 de março de 2006, que definiu a estrutura da ANAC. 

Nesse cenário, a Diretoria de Engenharia da Aeronáutica (DIRENG), Órgão Central do Sistema 
de Patrimônio Imobiliário do COMAER, por meio da Subdiretoria de Patrimônio, revisou e atualizou a 
Norma do Sistema de Patrimônio do Ministério da Aeronáutica - NSMA 87-1, de 6 de abril de 1987, 
compatibilizando seus dispositivos com as alterações que, nos últimos anos, vêm se processando na 
legislação afeta ao patrimônio imobiliário da União e elaborou a NORMA DO SISTEMA DE 
PATRIMÔNIO DO COMANDO DA AERONÁUTICA – NSCA 87-1/2011, aprovada pela 
PORTARIA COMGAP Nº 11/2EM, de 29 de abril de 2011 e publicada no BCA nº 085, de 5 de maio 
de 2011. 

A NSCA 87-1 é de observância obrigatória pelas Organizações Militares do COMAER e pela 
Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica. Quanto à Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária (INFRAERO), permanece a obrigatoriedade da observância da NSCA 87-1, até que seja 
regulamentada a questão patrimonial dos bens imóveis sob a jurisdição do COMAER, que foram 
transferidos para a guarda e administração da referida empresa. 

Nesse sentido, alguns capítulos sofreram alterações e atualizações de texto, visando melhorar o 
entendimento dos usuários. Entretanto, outros capítulos tiveram modificações significativas, 
relacionadas a procedimentos a serem adotados, bem como a inclusão de rotinas quanto à 
Contabilidade Patrimonial e Zoneamento de Imóveis, consideradas de relevante importância. 

Outrossim, a Instrução encontra-se estruturada conforme os capítulos abaixo: 

O Capítulo 1, com o título “Disposições Preliminares”, apresenta as abreviaturas utilizadas nos 
Capítulos, bem como as conceituações vigentes e afins das atividades patrimoniais descritas nesta 
Norma. Inclui também diversas informações de uso geral. 

O Capítulo 2 trata do “Levantamento Cadastral” e indica as providências relacionadas com essa 
atividade, proporcionando conhecimentos indispensáveis à caracterização dos imóveis. 

O Capítulo 3 trata da “Avaliação de Imóveis”, estabelecendo critérios e definindo a 
metodologia aplicáveis às avaliações de imóveis.  

O Capítulo 4 abrange a “Incorporação de Imóveis”, relacionando as modalidades de 
incorporação de imóveis e providências correlatas. Inclui também orientações para utilização, pelo 
COMAER, de imóveis de terceiros, mediante cessão de uso e procedimentos da aplicação do Instituto 
do Comodato, como é o caso de instalações de equipamentos do Sistema de Controle do Espaço 
Aéreo. 

O Capítulo 5 aborda o “Cadastro de Imóveis”, descrevendo todas as providências subsequentes 
à incorporação do imóvel ao acervo patrimonial imóvel do COMAER, por meio das codificações dos 
terrenos e das benfeitorias. 

O Capítulo 6 define as “Responsabilidades Patrimonial e Administrativa”, com enfoque no 
Regulamento de Administração da Aeronáutica (RADA), no que se refere à regularização, preservação 
e guarda dos imóveis sob a jurisdição e/ou posse do COMAER. Neste Capítulo é abordado, ainda, o 
problema da ocupação indevida de terrenos e de benfeitorias por terceiros e são indicadas as 
providências cabíveis. 

O Capítulo 7 aborda a “Demolição de Benfeitorias” e reúne as providências, orientações e o 
nível de competência para a realização dessa atividade. 

O Capítulo 8 descreve as principais modalidades de “DESINCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS” 
permitidas em lei, bem como as restrições vigentes. São detalhadas as providências e os níveis de 
decisão competentes, bem como a composição dos processos. Sob esse mesmo título, está inclusa a 
transferência de jurisdição de imóveis do COMAER para outras entidades da administração pública 
federal, situação que a edição anterior não previa. É oportuno esclarecer que a transferência de 
jurisdição não constitui uma alienação, mas o imóvel é definitivamente desvinculado da jurisdição do 
COMAER, analogamente ao que ocorre com os imóveis alienados. 
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O Capítulo 9 trata da “Utilização de Bens Imóveis de Uso Especial da União por Terceiros”, 
abrangendo as modalidades de uso, por terceiros, dos imóveis disponíveis, em consonância com a 
legislação patrimonial aplicável. 

O Capítulo 10 trata da “Execução Patrimonial”, descrevendo as providências compatíveis com 
as orientações estabelecidas no MCA 172-3 “Instruções relativas à execução orçamentária, financeira e 
patrimonial das Unidades Gestoras do Comando da Aeronáutica, da Secretaria de Economia e 
Finanças da Aeronáutica”. 

E, finalmente, o Capítulo 11 trata do “Zoneamento de Imóveis”, indicando as situações em que 
são requeridas as definições dos limites administrativos de Organizações confrontantes, bem como as 
providências a serem adotadas pelos elos do Sistema. 

Nesta NSCA 87-1 são encontrados, por exemplo, fluxogramas para orientar as atividades e 
modelos de fichas e de contratos, além de outros elementos normalmente utilizados pelos elos do 
Sistema de Patrimônio do Comando da Aeronáutica (SISPAT). 

É oportuno registrar que a DIRENG está empreendendo esforços para atualizar o Sistema de 
Gerenciamento do Patrimônio Imobiliário da Aeronáutica (SIGPIMA), de modo a automatizar o 
processo de gerenciamento do SISPAT, permitindo assim que os Elos do Sistema tenham acesso 
habilitado e interferência limitada e controlada ao banco de dados via INTRAER. 

Na busca do aprimoramento contínuo do Sistema de Patrimônio do COMAER, a DIRENG 
estimula os usuários a proporem sugestões, encaminhando-as, via Cadeia de Comando, à Subdiretoria 
de Patrimônio da DIRENG. 

O Sistema de Patrimônio do COMAER é parcela do complexo administrativo do COMAER, 
estruturado de forma sistêmica e instituído pela Portaria nº 779/GM3, de 27 de junho de 1979, 
(alterada pela Portaria nº 055/GM3, de 10 de janeiro de 1983), com a finalidade de normalizar, 
coordenar, controlar e executar as atividades relacionadas com o patrimônio imobiliário sob a 
responsabilidade do COMAER. 

Para efeito de Prestação de Contas na administração dos imóveis, o Sistema é estruturado com 
base na seguinte hierarquia: 

a) Órgão Central do Sistema; 

b) Serviço Regional de Patrimônio; 

c) Organização Militar com Responsabilidade Patrimonial; e 

d) OM ou Empresa Vinculada (EV) com Responsabilidade Administrativa.  

Cabe ressaltar, que Empresa Vinculada é a entidade que executa atividades afins com as 
desenvolvidas por órgãos ou setores governamentais. O vínculo e as atribuições são estabelecidos em 
legislação específica, bem como em normas e diretrizes do órgão ou setor competente. 

 

SISTEMAS DE GERENCIAMENTO 

Os imóveis da União e de terceiros utilizados pelo COMAER são cadastrados em dois 
sistemas: Sistema de Gerenciamento de Imóveis de Uso Especial da União (SPIUnet) e Sistema de 
Gerenciamento do Patrimônio Imobiliário da Aeronáutica. 

 

SISTEMA SPIUNET 

O SPIUnet é um sistema da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), órgão vinculado ao 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), que tem por finalidade gerenciar a 
utilização dos imóveis da União, de caráter Bens de Uso Especial. O acesso ao SPIUnet é feito por 
meio da Internet, no site www.planejamento.gov.br. 

O SPIUnet, com o registro contábil dos imóveis sob a responsabilidade das Unidades Gestoras 
Executoras (UG EXEC), está interligado ao Sistema Integrado de Administração Financeira do 
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Governo Federal (SIAFI) – conta contábil 142.11.10.00 – Imóveis de Uso Especial, por meio de suas 
subcontas, identificadas pelo número do Registro Imobiliário Patrimonial (RIP) de utilização do 
imóvel. 

O cadastramento de imóveis no SPIUnet é efetuado pelas UG EXEC que os tenham sob sua 
responsabilidade contábil, com informação para a DIRENG, a quem cabe o controle do cadastro geral 
dos imóveis do COMAER. 

Toda atualização de dados cadastrais que impliquem em alterações nos valores das utilizações, 
deve ser lançada no SPIUnet, que executa automaticamente a atualização “online”dos valores 
contabilizados no SIAFI. 

O Próprio Nacional, ao ser inserido no SPIUnet, recebe o número de RIP, que é associado à UG 
EXEC, em nome da qual foi cadastrado. O RIP, número gerado automaticamente pelo SPIUnet, é 
constituído por um grupo de treze dígitos, assim dispostos: AAAA.BBBBB.500.D, onde AAAA 
corresponde ao código do Município de localização do imóvel; BBBBB corresponde ao sequencial do 
imóvel da União no Município; 500 é uma constante utilizada pela SPU e D é um dígito verificador. 

O imóvel possui dois números RIP: o primeiro é o RIP do imóvel; e o segundo é o RIP de 
utilização. Este RIP utilização é o número incluído no SIAFI para verificar os saldos contábeis. 

 

SISTEMA SIGPIMA 

O SIGPIMA é um sistema informatizado, que está sob a responsabilidade da DIRENG e que é 
destinado ao gerenciamento dos imóveis sob a jurisdição ou posse do 
COMAER. 

Esse sistema pode ser definido como um conjunto de meios e procedimentos organizados, com 
a finalidade de coletar, processar, armazenar e atualizar as informações necessárias ao planejamento, 
execução e controle das atividades inerentes ao Sistema de Patrimônio Imobiliário do COMAER. 

O banco de dados do SIGPIMA está localizado na DIRENG, podendo ser acessado por meio de 
senha na INTRAER (Intranet do COMAER), no site www.direng.intraer. 

O cadastro de bens imóveis, constituído por terrenos e benfeitorias sob jurisdição ou posse do 
COMAER no SIGPIMA é iniciado pelo tombamento do terreno, ou seja, pela atribuição de uma 
identificação. Tal identificação é um código alfanumérico, que relaciona o terreno ou a benfeitoria com 
o conjunto de documentos e informações disponíveis, formando seu tombo. 

 

6.2.1 Gestão do Patrimônio Imobiliário da União 

A necessidade da constante preservação do patrimônio imobiliário sob a responsabilidade do 
COMAER, que estão presentes em todas as regiões do país, levou a Diretoria de Engenharia da 
Aeronáutica, Órgão Central do Sistema de Patrimônio, a providenciar a revisão da ICA 87-4/2011- 
Guarda, Manutenção, Proteção contra Invasão e Depredação dos Imóveis sob a Responsabilidade do 
Comando da Aeronáutica, em face da edição do Código Civil Brasileiro de 2002 (CCB/2002), visando 
à atualização e à adequação das medidas que deverão ser observadas pelos elos sistêmicos, objetivando 
a guarda, a manutenção, a proteção contra invasões e as depredações dos imóveis jurisdicionados pelo 
COMAER ou sob sua posse.  

A ICA 87-4/2011 contém o Programa Anual de Inspeções de cada um dos sete COMAR 
(Anexo B), para acompanhar e assessorar os Elos do na solução de problemas patrimoniais relativos à 
guarda, manutenção, proteção contra invasão e depredação dos imóveis sob a responsabilidade do 
COMAER. Tem por finalidade Orientar os responsáveis pela fiscalização e preservação dos imóveis 
sob a responsabilidade do COMAER quanto aos procedimentos a serem adotados, visando coibir 
ocupações indevidas, bem como definir o Programa Anual de Inspeções da Diretoria de Engenharia da 
Aeronáutica (DIRENG) aos Elos do Sistema de Patrimônio (SISPAT). 

Cada uma das inspeções, regular ou especial, deverá resultar em um relatório padronizado, de 
acordo com o modelo constante na referida legislação, no qual será apresentada a situação patrimonial 
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de todos os imóveis da área inspecionada, os problemas patrimoniais existentes, bem como as medidas 
que estejam sendo aplicadas ou aquelas que sejam recomendáveis para solucionar as pendências 
administrativas ou jurídicas. 

Assim, a DIRENG pretende que a forma proposta para o acompanhamento dos problemas 
patrimoniais seja considerada pelos elos sistêmicos como uma medida que possibilitará prevenir o 
surgimento de novos processos e que auxiliará, sobremaneira, na solução dos atuais. 

Outrossim, a Instrução encontra-se estruturada conforme os capítulos abaixo: 

O Capítulo 1, com o título “DISPOSIÇÕES PRELIMINARES” contendo (Finalidade, 
Competência, Abreviaturas, Conceituações e Âmbito). 

O Capítulo 2, com o título “ASPECTOS PATRIMONIAIS E JURÍDICOS” contendo (Situação 
Patrimonial e Fundamentos Jurídicos). 

O Capítulo 3, com o título “PROCEDIMENTOS” contendo (Ameaça de Ocupação de Imóvel, 
Ocupação Indevida Imediata, Ocupação Indevida Nova e Ocupação Indevida Antiga).  

O Capítulo 4, com o título “LEGISLAÇÃO APLICADA” contendo (Código Civil Brasileiro, 
Código de Processo Civil, Lei 4.947/66 e Decreto-Lei 9.760/46).  

O Capítulo 5, com o título “PROGRAMA ANUAL DE INSPEÇÕES” contendo (Inspeção 
Anual Regular, Itens de Inspeção, Relatório de Inspeção, Inspeção Especial, Calendário de Inspeções e 
Equipe de Inspeção).  

Cabe ressaltar, que alguns aspectos relevantes referentes ao Capítulo 3, com o título 
“PROCEDIMENTOS” (Ameaça de Ocupação de Imóvel, Ocupação Indevida Imediata, Ocupação 
Indevida Nova e Ocupação Indevida Antiga) serão destacados abaixo:  

 

AMEAÇA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEL 

Neste caso, devem ser adotadas todas as medidas preventivas necessárias à manutenção da 
posse pelo Diretor/Comandante/Chefe da OM, inclusive com vigilância constante e colocação (se for o 
caso) de cercas e placas indicativas da propriedade do imóvel. 

Em casos extremos, pode-se recorrer à Justiça, por intermédio da Advocacia Geral da União 
(AGU), para instauração da competente Ação de Manutenção de Posse. 

 

OCUPAÇÃO INDEVIDA IMEDIATA 

Neste caso a lei faculta a pronta intervenção, removendo-se todos os vestígios da ocupação 
malograda. 

Para tanto, o Diretor/Comandante/Chefe da OM pode usar da legítima defesa da posse por meio 
da reação imediata, prevista no art. nº 1.210 do Código Civil Brasileiro - CCB/2002, podendo fazer 
uso do BINFA da OM ou de BINFAE do COMAR. 

Havendo impossibilidade da ação direta das autoridades do COMAER, por falta de meios no 
local, o responsável pelo imóvel deverá solicitar o auxílio da Polícia Civil, Militar ou Federal, como 
também da autoridade municipal para, juntamente com a autoridade solicitante, defender a posse. 

Não obtendo êxito com o procedimento acima mencionado, poder-se-á recorrer à Justiça, por 
intermédio da AGU, para instauração da competente Ação de Reintegração de Posse. 

 

OCUPAÇÃO INDEVIDA NOVA 

Neste caso o Diretor/Comandante/Chefe da OM responsável pelo imóvel deve, de imediato, 
tomar as medidas descritas a seguir. 

Tentar a remoção dos ocupantes do imóvel, por meio de acordo amigável. 
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Não sendo possível o acordo amigável, o responsável pelo imóvel, objetivando a instrução do 
processo judicial pertinente, deve providenciar o seguinte: 

a) oficiar aos ocupantes, objetivando sua imediata desocupação, exigindo recibo da referida 
comunicação ou a assinatura de duas testemunhas, no caso de recusa; tratando-se de analfabeto, 
providenciar a assinatura a rogo e de duas testemunhas; 

b) o cadastramento do imóvel, como se segue: 

- nome e qualificação do ocupante; 

- data da construção da benfeitoria; 

- tipo (descrição) de benfeitoria (barracão etc.); 

- localização em relação ao “tombo”, sempre que possível, e área construída; 

- utilização da benfeitoria; 

- ato permissivo da ocupação (se houver); e 

- títulos do imóvel (caso existam). 

Após serem tomadas estas providências, o processo deve ser encaminhado ao COMAR da área, 
que solicita a promoção dos atos necessários à instrução da competente ação judicial à AGU. 

A área ocupada deve ser fotografada e a fiscalização deve ser intensificada para impedir o 
surgimento de novas benfeitorias. 

Para coibir o surgimento de novas ocupações, o COMAR deve determinar a cercadura e 
colocação de placas, de acordo com o Anexo C da Norma do Sistema de Patrimônio do Comando da 
Aeronáutica (NSCA 87-1). 

As benfeitorias abandonadas devem ser imediatamente destruídas. 

É importante ressaltar que as medidas acima relacionadas, quando executadas dentro de um ano 
e um dia, facultam um procedimento judicial especial, mediante requerimento da AGU, para que seja 
impetrada a devida ação possessória, possibilitando ao juízo competente deferir mandado liminar de 
manutenção ou de reintegração de posse, sem ouvir o seu ocupante (art. nº 928 do Código de Processo 
Civil). 

 

OCUPAÇÃO INDEVIDA ANTIGA 

Neste caso, o procedimento é o mesmo que o previsto para Ocupação Indevida Nova, 
observando-se que no âmbito judicial o rito é o ordinário, não possibilitando, ao juízo competente, 
deferir mandado liminar, cabendo então, audiência do ocupante, antes do mandado de manutenção ou 
de reintegração de posse, resultando num processo mais moroso. 

Deve ser esclarecido que, na esfera judicial, as benfeitorias construídas em imóveis ocupados 
devem ser indenizadas na forma da legislação vigente, motivo pelo qual, quaisquer melhorias às 
benfeitorias já existentes devem ser sustadas, mediante comunicação oficial, onde devem ser apostas 
assinaturas de duas testemunhas locais, estipulando o prazo de 24 horas para a retirada do material, 
utilizado ou a ser utilizado. 

 

6.2.2 Revisão dos Planos de Zoneamento Civil/Militar 

Estão em andamento as tarefas de revisão dos Planos de Zoneamento Civil/Militar, em sítios 
aeroportuários sob jurisdição patrimonial do Comando da Aeronáutica, referentes ao Grupo de 
Trabalho Interministerial Permanente, instituído pela Portaria Normativa Interministerial nº 24, de 21 
de janeiro de 2014. 
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6.3 Gestão da Tecnologia da Informação     

Ciente da importância da Tecnologia da Informação e seguindo os princípios de governança 
apregoados pelo TCU e as orientações contidas no Acórdão nº 2.585/2012, o Estado-Maior da 
Aeronáutica através da Portaria nº 1.911/GC3, de 18 de outubro de 2013, publicada no Boletim do 
Comando da Aeronáutica nº 204 de 22 outubro de 2013, implementou o Comitê Diretivo de 
Tecnologia da Informação, para poder apreciar o tema. Destaca-se abaixo dois artigos da referida 
legislação.  

Art. 1º Instituir o COMTI, com a finalidade de assessorar o EMAER no trato dos assuntos 
relacionados à Governança de Tecnologia da Informação (TI) no COMAER, no mais alto nível. 

I - Atuação nos assuntos de alto nível, relacionados ao planejamento e à coordenação de ações 
estratégicas voltadas à governança de TI no COMAER, de maneira a promover o alinhamento entre as 
estratégias afins do COMAER e da área de TI; 

II - Ratificação das prioridades de investimento e de alocação de recursos nos diversos projetos 
e ações de TI, alinhados à estratégia e prioridades do COMAER; e 

III - Tratamento de potenciais conflitos relacionados à adoção de soluções de TI, pelo 
COMAER, nas esferas administrativas e em conformidade às orientações emanadas pelo Ministério da 
Defesa e demais órgãos reguladores da TI da Administração Pública Federal.  

Art. 2º O COMTI será composto dos seguintes membros:  

I - Presidente: Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica; 

II - Membros Permanentes: 

a) Comandantes-Gerais; 

b) Diretores-Gerais; e 

c) Secretário de Economia e Finanças da Aeronáutica; 

III - Membros Assessores: 

a) Chefe do Gabinete do Comandante da Aeronáutica; e 

b) Chefe do Estado-Maior do Comando-Geral de Apoio. 

IV - Secretário - Diretor de Tecnologia da Informação da Aeronáutica.  

§ 1° O Presidente do COMTI, quando julgar conveniente, poderá convocar reuniões do Comitê 
sem a totalidade de seus membros, para tratar de assuntos cuja abrangência seja limitada a setores 
específicos ou de matérias de interesse de determinados Comandos-Gerais e/ou Departamentos. 

§ 2° Poderão ser convocados outros Oficiais-Generais para participar das reuniões do COMTI, 
bem como assessores do Estado-Maior da Aeronáutica, dos Comandos-Gerais, dos Departamentos, do 
Gabinete do Comandante da Aeronáutica e da Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica. 

§ 3° Na ausência do CEMAER, as reuniões do COMTI serão presididas pelo Oficial-General 
de maior grau hierárquico presente. 

§ 4° Terão direito a voto nas reuniões do COMTI, quando for o caso, os membros descritos nos 
incisos I e II do art. 2° dessa Portaria. Caso haja empate em alguma votação, a decisão final será do 
Presidente. 

Cabe ressaltar, no que tange à responsabilidade pelas políticas corporativas de TI, que o 
Acórdão 2.308/2010-TCU-Plenário, em seu item 9.1, recomendou aos órgãos governantes superiores 
que orientassem as instituições sob sua jurisdição sobre a necessidade de a alta administração 
responsabilizar-se formalmente pelas políticas de TI, conforme item 39 do acórdão 2.585/2012. Sendo 
assim, o EMAER está perfeitamente alinhado também com o acórdão 2.585/2012, no seu item 43 do 
respectivo relatório. 

No ano de 2015, foram realizadas 2 (duas) reuniões, no âmbito do Conselho de Vice-Chefes 
(CONVICE), com a finalidade de discutir o limite de recursos de TI para 2016, de acordo com 
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planejamento consolidado pelo EMAER, e a sua aplicação, priorizando os projetos estratégicos 
estabelecidos no PEMAER. Além disso, foi definido que, a partir de 2016, serão aprofundados os 
estudos para a elaboração de um único Planos Diretores de Tecnologia da Informação (PDTI) para 
todo o COMAER. 

 

6.3.1 Principais Sistemas de Informação 
 

Tabela 30 - Sistemas Computacionais Existentes 

Sistemas Descrição 

SADCOMAER - Sistema de 
Apoio à Decisão  

É o sistema que tem como objetivo disponibilizar informações da gestão de pessoal em uma 
interface que permita fácil recuperação de informações gerenciais e estatísticas, visando ao 
assessoramento na tomada de decisão. Foi desenvolvido sobre a base de dados do SIGPES e 
disponibilizado para inúmeras unidades gestoras de pessoal 

SIGADADER - Sistema 
Informatizado de Gestão 

Arquivística de Documentos 
da Aeronáutica 

Sistema responsável pelo trâmite de correspondências oficiais no âmbito do Comando da 
Aeronáutica, responsável pela elaboração e confecção de diversos tipos de documentos oficias 
como: Ofícios, Memorandos, Circulares, Mensagens Diretas, Partes Pessoais.  
 

SISOS - Sistema de Ordem 
de Serviços do EMAER 

Sistema interno referente às ordens de serviços da Seção de Patrimônio e Apoio, referente a 
manutenção e  reparos na infraestrutura das instalações físicas  das seções de trabalho, salas de 
reuniões, auditório, alojamentos e demais instalações, bem como todo mobiliário pertencente no 
material carga da Organização Militar.  O Sistema refere-se, também à manutenção e apoio 
técnico-especializado prestado aos usuários comuns do efetivo do EMAER para relatar 
problemas relacionados ao uso dos computadores, softwares, aplicativos, impressoras e demais 
dispositivos pertencentes à Rede do EMAER, gerenciado pela a Seção de Tecnologia da 
Informação e Telefonia. 

REDE 
MERCÚRIO 

 

Tem por objetivo propiciar a transmissão e o recebimento de documentos que requeiram 
medidas de segurança, dentro do grau de sigilo em que se encontram classificados, em todo o 
âmbito do Comando da Aeronáutica. 

GECOMPES - Sistema de 
Gerenciamento Setorial de 

Pessoal do EMAER. 

Sistema responsável por gerenciar todo efetivo de servidores Militares da Ativa e da Reserva e 
Civis, pertencentes ao EMAER, de modo a disponibilizar informações no Site da Instituição 
sobre os contatos de e-mail, ramal de contato, setor, seção e andar em que o militar ou civil está 
lotado. 

SIAFI - Sistema Integrado 
de Administração Financeira 

do Governo Federal 

É o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal que consiste no 
principal instrumento utilizado para registro, acompanhamento e controle da execução 
orçamentária, financeira e patrimonial do Governo Federal, aplicado a todos os órgãos e 
instituições públicas subordinadas ao Governo Federal. 

SIGEMAER - Sistema de 
Informações Gerenciais do 

EMAER. 

É um sistema que permite reunir em um Banco de Dados, que poderíamos definir melhor como 
Repositório de Conhecimento, informações gerenciais de qualquer natureza, possibilitando 
desta forma a criação de um Sistema de Informações Gerenciais, baseado na realidade dos 
processos de cada área de uma organização, independente do seu estágio na Tecnologia da 
Informação. Reunir informações gerenciais totalmente estruturadas como produtos gerados 
pelos sistemas transacionais, ou seja, os sistemas que são responsáveis pelo tratamento dos 
processos operacionais das organizações, não é uma tarefa das mais simples. A existência de 
sistemas corporativos integrados é quase que imperativa, e nem sempre todas as áreas da 
organização estão niveladas no mesmo estágio de conhecimento e emprego de técnicas 
administrativas e de recursos de Tecnologia da Informação. 

SIPLORC - Sistema de 
Planejamento e 

Acompanhamento 
Orçamentário 

Sistema responsável em prever as despesas necessárias à realização da Ação e/ou Planejamento 
Orçamentário sob sua responsabilidade, com fulcro no PEMAER e nos Planos Setoriais dos 
Órgãos de Direção Setorial e de Assistência Direta e Imediata ao Comandante da Aeronáutica  
aos quais estiver vinculado, apresentando sua demanda de recursos para inclusão na proposta de 
orçamento anual do COMAER. 
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Sistemas Descrição 

SOBREVOO AVOEM - 
Sistema de Autorização de 

Voos do EMAER 

É um sistema de emissão e gerenciamento das Autorizações de Voo do Estado-Maior da 
Aeronáutica – AVOEM, para os pedidos de voo, com ou sem pouso, das aeronaves militares ou 
civis públicas estrangeiras. E controle das autorizações estrangeiras para os pedidos de voo, 
com ou sem pouso, das aeronaves militares brasileiras em missão no exterior. 

LEGIS - Sistema de 
Legislação do EMAER 

O LEGIS – Sistema de Legislação do EMAER, é uma base de dados de legislação destinada ao 
atendimento do público interno do COMAER, no que se refere à busca do texto integral dos 
Atos Normativos oficiais de caráter Ostensivo, Reservado, Confidencial e Secreto, originados 
no Comando da Aeronáutica e publicados no Diário Oficial da União e Boletins do Comando da 
Aeronáutica. 

FABMAIL - Sistema de 
Correio Eletrônico do 

COMAER 

Sistema de correio eletrônico utilizado no âmbito do Comando da Aeronáutica destinado ao 
envio e recebimento de mensagens eletrônicas em todas as organizações militares do 
COMAER. 

SILOMS - Sistema 
Integrado de Logística de 

Material e de Serviços 

Sistema responsável em propiciar, por meio de suas funções, o planejamento e o controle das 
Atividades Logísticas, em todos os seus níveis, incluindo: equipamentos, recursos humanos, 
recursos materiais, fornecedores e distribuidores. 

SAUTI - Serviço de 
Atendimento aos Usuários 

de Tecnologia da 
Informação 

O Serviço de Atendimento aos Usuários de Tecnologia da Informação  foi criado para receber, e 
se possível solucionar, os chamados de serviços da área de tecnologia da informação, 
informática como é bem conhecida, no âmbito de todo o COMAER. A equipe de atendentes é 
composta por profissionais certificados e capacitados nas diferentes áreas de informática, a fim 
de atender as necessidades dos usuários da Força Aérea. Caso o serviço solicitado seja 
específico e fora da área de atuação dos nossos atendentes, este chamado será redirecionado aos 
Elos de Serviços ou Especializados do COMAER. Serviço prestado ao usuário de tecnologia da 
informação ou posto à sua disposição; consiste basicamente na automatização do atendimento 
ao usuário, com a manutenção de um histórico dos problemas ocorridos, podendo desta forma 
resolver a questão na primeira intervenção. 

SIGPES - Sistema de 
Informações Gerenciais de 

Pessoal 

Sistema responsável em conceber, desenvolver e implementar as informações Gerenciais de 
Pessoal (SIGPES) destinado a produzir informações relativas ao efetivo militar e civil, ativos, 
inativos ou pensionistas do Comando da Aeronáutica. 

SISPLAER 

O Sistema de Planejamento Institucional da Aeronáutica abrange desde a concepção, 
atualização e execução até o controle dos planos de longo, médio e curto prazos. Esta 
ferramenta deverá ser integrada aos processos de planejamento da União e planejamento 
orçamentário, com a participação de todos os integrantes envolvidos no processo, desde a 
Unidade Gestora até o EMAER. O sistema será implantado por meio de uma ferramenta 
informatizada - SIPLAG (Sistema Informatizado de Planejamento e Gestão). 

SASIS - Sistema on-line de 
Apresentação 

Sistema responsável pelas apresentações pessoais relativas aos afastamentos como férias, 
estágios, cursos, licença gestante, paternidade etc. 

SIDMAE - Sistema de 
Doutrina Militar 

Aeroespacial 
 

Sistema responsável em regular as ações e as atribuições relacionadas ao desenvolvimento, 
experimentação, catalogação, aprovação e difusão de publicações de caráter doutrinário, ligadas 
ao emprego do Poder Militar Aeroespacial Brasileiro. 

 

6.3.2 Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e 
sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 

O Comando da Aeronáutica possui áreas bem específicas de negócio, que são coordenadas por 
Órgãos de Direção Setorial. Esses órgãos tem por finalidade planejar, gerenciar e controlar as 
atividades relacionadas aos sistemas sob sua responsabilidade. Em função disso, o planejamento da TI, 
atualmente, é realizado por cada um desses ODS, resultando em Planos Diretores de Tecnologia da 
Informação elaborados de acordo com as respectivas demandas. 
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Cabe ressaltar que, em cada um desses planos, são levados em consideração o  PEMAER, em 
especial os objetivos estratégicos “alcançar excelência da capacidade operacional da FAB” e “otimizar 
a gestão organizacional do COMAER”, além da DCA 14-7/2013 – Política do COMAER para a TI, 
que estabelece os objetivos da Política do Comando da Aeronáutica para a Tecnologia da Informação, 
bem como as diretrizes estratégicas para sua consecução. 

Por fim, a Diretoria de Tecnologia da Informação da Aeronáutica, organização subordinada ao 
Comando-Geral de Apoio – COMGAP, é responsável pela consolidação das solicitações dos recursos 
de TI, a serem encaminhadas ao EMAER que, em última instância, elabora o planejamento, de mais 
alto nível, para o cumprimento da missão da Aeronáutica. 

 

6.4 Gestão Ambiental e Sustentabilidade   

O EMAER preocupado com a questão solicitou à Escola de Comando e Estado-Maior da 
Aeronáutica que os alunos do Curso de Política e Estratégia Aeroespaciais-2012 realizassem o “Estudo 
de Assunto Relevante da Aeronáutica - 2012 - Tema III”, o estudo da Política de Sustentabilidade da 
Aeronáutica.  

O referido estudo teve por finalidade estabelecer a Política de Sustentabilidade para o Comando 
da Aeronáutica, por meio da proposição de uma Diretriz do Comando da Aeronáutica, bem como de 
uma Instrução do Comando da Aeronáutica de Gestão Ambiental. 

O problema a ser trabalhado nesse estudo era: Como dotar o Comando da Aeronáutica de uma 
Política de Sustentabilidade de forma a contribuir para o cumprimento de sua missão? 

 

Os Critérios Estabelecidos para a Elaboração deste Trabalho foram: 

a) Critérios Críticos 

-propor o conceito de sustentabilidade no COMAER; 

-propor alteração de comportamento nas diversas atividades do COMAER; 

-identificar as vantagens para a operacionalidade da Força Aérea na adoção de critérios de 
sustentabilidade na condução de suas missões; 

-pautar-se pela legislação nacional sobre sustentabilidade e considerar legislações estrangeiras, 
considerando missões no exterior; e 

-verificar a exequibilidade da legislação com visão estratégica de emprego da Força. 

 

b) Critérios Desejáveis 

-identificar a situação do Comando da Aeronáutica em relação ao conceito de   
sustentabilidade; e 

- considerar a cooperação de programas de sustentabilidade em conjunto com as demais Forças. 

Sendo as Diretrizes: 

-identificar as relações de causa e efeito ambientais decorrentes da missão constitucional 
desenvolvida pelo COMAER; 

-delimitar parâmetros de análise com visão estratégica, considerando a natureza da     
organização; 

-considerar os compromissos assumidos na Rio+20; 

-conhecer as Políticas de Sustentabilidade do Exército e da Marinha; e 

-analisar e avaliar as consequências do presente estudo nos Objetivos Estratégicos da       
Aeronáutica. 
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A realização do estudo seguiu os critérios e as orientações emanadas pelo EMAER e teve como 
objetivo servir de base teórica para estabelecer a Política de Sustentabilidade do Comando da 
Aeronáutica, por meio da proposição de uma Diretriz do Comando da Aeronáutica e de uma Instrução 
do Comando da Aeronáutica versando sobre Gestão Ambiental.  

O trabalho, delineado por critérios críticos e desejáveis, buscou um conceito de sustentabilidade 
para o COMAER que agregasse vantagens econômicas, sociais e ambientais no uso eficiente e eficaz 
dos diversos recursos nas suas atividades administrativas e operacionais. 

Ao pesquisar as definições de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, buscou-se 
aquela que atendesse às necessidades operacionais da Força Aérea e estivesse alinhada com a 
legislação ambiental brasileira. 

Dentre os conceitos básicos e universalmente aceitos, foram abordadas as três dimensões do 
desenvolvimento sustentável: a economia, a social e a ambiental, acrescentando o aspecto da 
participação do Estado como indutor de políticas públicas voltadas para o crescimento sustentável, 
principal ponto defendido pela Rio+20. 

Foram consideradas normas internacionais, como a ISO (International Organization for 
Standardization), série 14000, utilizada como parâmetro por várias Forças Armadas no mundo. 

Foram ainda analisadas as bases legais do Direito Ambiental Brasileiro e as políticas 
desenvolvidas pela Marinha do Brasil e Exército Brasileiro, que serviram como norteadores para a 
proposta de DCA e ICA voltadas para a Gestão Ambiental no Comando da Aeronáutica. 

O trabalho evidenciou a necessidade de direcionar as atividades do COMAER para o consumo 
consciente e sustentável. Preservar os recursos que sustentam as atividades operacionais da Força é 
garantir, de forma continuada, a capacidade de cumprir a sua missão. Com essa prática, o COMAER 
contribuirá sobremaneira para o desenvolvimento sustentável do país. 

 Tanto a DCA quanto a ICA, após passarem por um processo rigoroso de análise nas Subchefias 
do EMAER, encontram-se em fase de aprovação. 

Ainda dentro do tema, a Força Aérea Brasileira buscou conhecer a experiência norte-
americana. O uso de fontes alternativas de energia foi um dos assuntos debatidos durante intercâmbio 
entre militares brasileiros e norte-americanos que se encerrou no dia 25 de junho de 2015, em Brasília. 
Ao longo de três dias, o grupo de trabalho sobre sustentabilidade do Estado-Maior da Aeronáutica 
buscou compreender como a USAF (Força Aérea dos Estados Unidos) implantou e gerencia seu 
programa de gestão ambiental que completou 15 anos. 

Desde o ano 2000, todas as unidades militares norte-americanas trabalham sob o conceito de 
gestão ambiental da norma ISO 14.001, o Enviromental Management System. Esse trabalho foi 
motivado pelo decreto do presidente Bill Clinton, que determinou implantação do programa para todos 
os serviços norte-americanos. 

Foram necessários de seis a sete anos para que quase todos os serviços e a maioria das 
instalações tivessem planos de trabalho dentro da nova política adotada, sendo que o primeiro passo é 
conceber uma política clara que envolva todos os aspectos. Na opinião dele, o programa da USAF hoje 
abrange todas as unidades e cada militar conhece as regras e sente-se parte do sistema. 

A FAB já desenvolve várias iniciativas sustentáveis, porém não dispõe de um programa que 
uniformiza procedimentos para todas as unidades. Na Amazônia, por exemplo, a instituição investiu na 
energia solar para manter equipamentos de navegação aérea e reduzir o consumo de óleo diesel. O 
projeto de reflorestamento fez da Base Aérea de Anápolis (BAAN) exemplo no cerrado. O Parque de 
Material de Eletrônica da Aeronáutica do Rio de Janeiro (PAME-RJ), desde 2011, preocupa-se com o 
descarte de resíduos, como óleo e equipamentos. A Base Aérea de Belém (BABE) implantou um 
programa de coleta seletiva. Já a Base Aérea de Florianópolis (BAFL) coleta óleo de cozinha. 

Cabe ressaltar que o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, sendo o maior 
responsável pela pesquisa e desenvolvimentismo técnico-científico na área aeroespacial no âmbito do 
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Ministério da Defesa, não poderia deixar de se preocupar com esse tema que influencia a  realidade 
nacional e mundial. 

Por conseguinte o Exmo. Sr. Diretor-Geral do DCTA (DGCTA), no ano de 2015, determinou 
para o DCTA a constituição da Comissão Gestora do Plano de Gestão de Logística Sustentável, que no 
segundo semestre encaminhou ao DGCTA que sancionou a ICA 400-40 “Plano de Gestão de Logística 
Sustentável do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial”, além de realizar reuniões com os 
Dirigentes Máximos das 12 Organizações Militares Subordinadas (OMS) determinando que as 
mesmas preparassem seus respectivos Plano de Logística Sustentável (PLS). 

O Diretor-Geral do DCTA preocupado com as atividades de logística sustentável dentro deste 
grande comando criou em dezembro de 2015 a Divisão de Meio Ambiente, Saúde Ocupacional e 
Segurança do Trabalho, subordinado ao Subdepartamento de Administração do DCTA, para atuar 
como Órgão de controle e análise das ações do DCTA e OMS. 

Além disso foram estabelecidas Metas e Tarefas no Plano Setorial do DCTA e nos Programas 
de Trabalho Anual das unidades subordinadas para que até Janeiro de 2017 todas estejam integradas 
nas diversas frentes de Logística de Sustentabilidade com seus respectivos PLS implantados. 

Até a presente data apenas o DCTA e o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno possuem 
PLS já publicado, seguindo o modelo da Agenda Ambiental da Administração Pública, sendo que suas 
Comissões Gestoras foram constituídas conforme o art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de novembro 
de 2012, sendo que seus Plano de Gestão de Logística Sustentável seguem a formalização e a 
abrangência previstas no art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012. 

Os respectivos planos podem ser acessados através nos respectivos sites: 

DCTA- www.cta.br 

CLBI-  www.clbi.cta.br 

 Atualmente, nem o DCTA ou suas OMS participam da Agenda Ambiental da Administração 
Pública (A3P), entretanto está previsto no Plano Setorial do DCTA que este e suas OMS participem da 
mesma, até Janeiro de 2017, pela REDE A3P. 

Entretanto o DCTA e suas OMS já realizam a separação dos resíduos recicláveis, em diferentes 
níveis de atuação, entre outras atividades de Logística Sustentável. Com a confecção dos PLS até 
Janeiro de 2017 se espera que todas as OMS estabeleçam a mesma conforme o Decreto nº 5.940/2006. 

As contratações, observando os parâmetros do Decreto nº 7.746/2012, ainda são pontuais, 
podendo se destacar o uso de papel de origem 100% de florestas renováveis pelo DCTA e suas OMS 
na região de São José dos Campos, mas pretende-se que até Janeiro de 2017 esse cenário se altere 
significativamente.  

Conforme a Instrução Normativa Nº 10 de 12 de NOVEMBRO de 2012 da Secretária de 
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em seus 
Art. 13º e 14º preveem, respectivamente, que o Plano de Gestão Logística Sustentável ao atingirem 
seis meses e um ano de implantação sejam verificados e publicados os resultados alcançados a partir 
da implementação das ações previstas e a Análise Crítica da atuação da OM, frente ao seu PLS. 

Neste caso nem o Plano de Gestão Logística Sustentável do DCTA nem o do CLBI atingiram, 
até a presente data, o período para os relatórios acima previstos. Contudo já preveem que os critérios 
de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços e obras, sendo que as 
ações necessárias estão em fase de implantação. As demais OMS do DCTA já realizam, de forma não 
padronizada e isoladas, algumas destas atividades. Com a implantação do Plano de Gestão Logística 
Sustentável nestas OMS, prevista até Janeiro de 2017, espera-se que os critérios previstos no Decreto 
nº 7.746, de 5 de Junho de 2012, em seu Art. 4º, estejam sendo plenamente aplicados. 

Outro exemplo é o Primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea, que em 24 de julho de 
2015,assinou o Termo de Adesão com o Ministério do Meio Ambiente com a finalidade de integrar 
esforços para desenvolver projetos destinados á implantação do Programa agenda Ambiental na 
Administração Pública A3P, no âmbito do CINDACTA I, visando à inserção da variável 
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socioambiental no seu cotidiano e na qualidade de vida do ambiente de trabalho. Ratificando assim, as 
ações oriundas do seu Plano de Logística Sustentável, referentes ao Exercício de 2015 e 2016, e 
proporcionando a adesão à Agenda Ambiental na Administração Pública A3P, programa do Ministério 
do Meio Ambiente que proporciona apoio técnico e capacitação aos órgãos participantes. 

O Plano de Logística Sustentável foi estruturado em projetos, iniciativas e metas, de curto e 
médio prazos, a serem implantados até dezembro de 2016, e é abordado em cinco eixos: uso racional 
dos recursos naturais e públicos; gestão adequada dos resíduos gerados; qualidade de vida no trabalho; 
sensibilização e capacitação dos servidores; e licitações sustentáveis. 

Baseado nos princípios dos cinco “R”: reduzir, reutilizar, recuperar, renovar e reciclar, o 
programa visa promover uma reestruturação profunda que incorpore a sustentabilidade no Plano de 
Trabalho e na cultura organizacional do CINDACTA I e Destacamentos. 

A iniciativa está inserida no Programa da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), 
coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, que tem como objetivo promover a responsabilidade 
socioambiental nas atividades do setor público. O CINDACTA I recebeu um selo verde pela 
certificação na área de meio ambiente, resultado da adesão ao programa. 

Para a gerente de Projetos e coordenadora do Programa A3P do Ministério do Meio Ambiente, 
a iniciativa pode servir de motivação para outras unidades. Como, por exemplo, para também 
implementar as ações a seguir:   

a) Reciclagem - Lixeiras identificadas para cada tipo de material foram instaladas em locais de 
grande circulação para a Coleta Seletiva Solidária e existe uma central de reciclagem para 
armazenamento, coleta e descarte apropriado de papéis, plásticos, metais e vidros. Houve redução 
substancial do descarte de lixo em razão da reciclagem. A coleta de lixo eletrônico também faz parte 
do programa. Os resíduos produzidos pelo CINDACTA I são descartados, visando ao tratamento e à 
descontaminação. Somente depois são transferidos para um aterro sanitário. Já os resíduos perigosos 
são destinados às cooperativas especializadas em cada tipo de material. 

b) Uso racional de copos plásticos - Foram distribuídas canecas e garrafas de água para o 
efetivo, bem como disponibilizadas canecas nas copas. O consumo de copos 

plásticos - que demoram 100 anos para se decompor na natureza – foi reduzido em 84%. 

c)Coleta de pilhas e baterias - Esses materiais são recolhidos pela empresa Zero Impacto para 
que seja dada a destinação correta. 

d) Palestras e eventos para o efetivo da sede e dos Destacamentos apoiados – As ações 
proporcionam conhecimento, bem-estar e qualidade de vida para o efetivo. O senso de pertencimento 
de grupo é aumentado, trazendo mais comprometimento e interação. 

A Meta para 2016 é implantar 100% da Coleta Seletiva Solidária na sede e nas organizações 
apoiadas, garantindo a sua adoção de forma efetiva. 
 

6.4.1 Adoção de Critérios de Sustentabilidade Ambiental na Aquisição de Bens e na 
Contratação de Serviços ou Obras 

O Comando da Aeronáutica incentiva as seguintes práticas: 

-O uso racional dos recursos naturais e bens públicos com a diminuição do consumo e combate 
ao desperdício na tramitação de papel, entre os setores, utilizando os meios eletrônicos como o Sistema 
Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos da Aeronáutica (SIGADAER). 

-Curso para Fiscais de Obra com a introdução do canteiro de obras sustentáveis e o 
gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (RCC). 

 -Instrução no Estágio de Adaptação de Oficiais-Engenheiros da Aeronáutica, no Centro de 
Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), contendo palestras de engenharia de meio ambiente. 

 -Licitações Sustentáveis, através da priorização do uso do Sistema de Pregão Eletrônico. 
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 -Introdução nas especificações técnicas e compras de materiais e serviços sustentáveis. 

 

6.5 Gestão de Fundos e de Programas 

6.5.1 Identificação e Informações dos Fundos na Gestão da Unidade      

O Fundo Aeronáutico, criado pelo Decreto-lei nº 8.373, de 14 de dezembro de 1945, 
modificado pelo Decreto-lei nº 9.651, de 23 de agosto de 1946, alterado pelo Decreto-lei nº 1.252, de 
22 de dezembro de 1972, e regulamentado pelo Decreto-lei nº 73.070, de 01 de novembro de 1973, 
complementado pela Portaria nº 431/GC6, de 8 de agosto de 2011, alterado pela Portaria n°1727/GC6, 
de 24 de setembro de 2013, é um fundo de natureza contábil, destinado a auxiliar o provimento de 
recursos financeiros para o aparelhamento da Força Aérea Brasileira e para as realizações ou serviços 
que se façam necessários, no sentido de assegurar o cumprimento eficiente da missão constitucional da 
Aeronáutica. 

Anualmente, a Lei Orçamentária Anual estabelece metas de arrecadação em cada Fonte de 
Receita própria, componentes do Fundo Aeronáutico. 

Mensalmente são feitas projeções da arrecadação para o exercício corrente, de forma a prover a 
Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica de informações sobre a evolução das Fontes de 
Receita. 

A receita realizada no Exercício de 2015 está evidenciada no gráfico abaixo. 

 
Gráfico 8 - Comparativo Fontes FAER X LOA – 2015 

 
 

Conforme Manual de Receitas da Secretaria de Orçamento Federal, a metodologia de previsão 
de receitas para a Lei Orçamentária Anual, por se tratar de uma estimativa, ao término do exercício 
pode-se constatar que houve um excesso de arrecadação ou uma frustração. 

Conforme a Portaria SOF nº 4, de 27 de fevereiro de 2015, a Secretaria de Economia e 
Finanças da Aeronáutica passou a enviar, entre os meses de março e novembro, à Secretaria de 
Orçamento Federal, por meio do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, a projeção de 
receita de cada Natureza de Receita. Cada Natureza é composta de uma ou mais Fontes. O parâmetro 
utilizado pela SOF, para a análise e a comparação das receitas realizadas e previstas é o código da 
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fonte/destinação de recursos, e neste caso, somente os primeiros três dígitos (250 ou 280), que indicam 
o grupo e especificação da fonte. 

Utilizando este parâmetro, o COMAER superou em aproximadamente 35% da meta 
estabelecida, com uma arrecadação total de R$ 3.106.193.267,90 (considerada a receita oriunda das 
tarifas de auxílio à navegação aérea) contra uma meta de R$ 2.305.705.288,00. 

No que diz respeito à fonte 0250.120.388, referente ao Sistema de Controle do Espaço Aéreo 
Brasileiro, houve uma variação positiva na arrecadação de 45% em relação ao valor estabelecido na 
LOA 2015, em virtude do aumento da movimentação do Setor Aéreo e da variação cambial. Ocorre 
que metade das receitas de navegação aérea são oriundas de cobranças feitas em Dólar Americano às 
empresas aéreas internacionais. A moeda americana teve uma valorização frente ao Real na ordem de 
45% no exercício financeiro de 2015, começando o ano a R$ 2,6923 e finalizando a R$ 3,9042. Dessa 
forma, o montante previsto x arrecadado saltou de R$ 1.472.759.094,53 para R$ 2.141.139.166,36. 

Para o exercício de 2015, a meta de arrecadação da fonte 0280 foi de R$ 302.657.771,00. Nos 
primeiros sete meses do ano, a receita realizada encontrava-se ligeiramente abaixo da meta projetada 
para o período. A partir de agosto de 2015 a arrecadação ultrapassou a meta até o final do período, o 
que gerou um percentual total de arrecadação de 139% em relação a meta anual. 

Ao longo do período, a Divisão optou por aplicar os lotes com vencimento em curto prazo a 
fim de que o montante pudesse ser reaplicado em um curto espaço de tempo a uma taxa mais alta, visto 
os sucessivos aumentos da taxa SELIC. Assim, foi possível o atingir a meta antes do término do 
exercício, sendo o total de arrecadação de R$ 419.616.104,82 no ano. 

A projeção da receita na Fonte referente ao Programa Escolar, fonte 0250.120.620, foi feita 
tomando-se por base a média histórica dos últimos quatro anos e a meta de arrecadação foi atingida em 
87%, uma variação esperada dentro do histórico. O fato gerador dessa receita decorre das atividades do 
sistema educacional, cuja natureza esteja diretamente relacionada a formação do educando (matrículas, 
anuidades, etc...) e é exercido de modo facultativo por parte dos pais dos alunos. 

Já a projeção da receita na Fonte referente aos Recursos Próprios da Unidade, fonte 
0250.120.520, foi feita tomando-se por base a média histórica dos últimos quatro anos, acrescida da 
Natureza de Receita 13910000 - Royalties - Propriedade Intelectual. Ocorre que havia uma expectativa 
de obtenção de receita de Royalties pela venda de aeronaves pela EMBRAER no montante de R$ 
13.325.000,00. No decorrer de 2015, foi revisto esse valor em virtude de atrasos na entrega das 
aeronaves e o montante da previsão baixou para R$ 7.780.191,55. Contudo, a situação dos atrasos na 
entrega não evoluiu positivamente o que acarretou uma arrecadação de 79% da meta prevista. Ainda 
assim, a fim de que haja uma melhora na performance de arrecadação dessa natureza de receita, para o 
exercício de 2016 está prevista a continuidade no acompanhamento na arrecadação nas diversas 
Organizações Militares da Aeronáutica 

Quanto à fonte 0250.120.630, referente às receitas oriundas do Serviço Reembolsável, houve 
uma arrecadação de 83% em relação ao previsto na LOA. A estimativa foi feita com base na histórico 
das vendas de peças de uniformes dos últimos quatro anos, utilizando-se, também o índice de reajuste 
salarial previsto para os militares no ano de 2015. O fato gerador dessa arrecadação decorre da efetiva 
venda de peças de fardamento ao efetivo e, em virtude do aumento da inflação, a qual comprometeu o 
poder de compra dos militares, houve uma redução na aquisição na quantidade de fardamento e, 
consequentemente, acarretou uma frustração dessa receita. Considerando o não alcance de 100% da 
arrecadação, o acompanhamento do recolhimento da receita junto à Subdiretoria de Abastecimento da 
Aeronáutica no exercício de 2016 será aperfeiçoado. 
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7  CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE 

7.1 Tratamento de Determinações e Recomendações do TCU 

Quadro 7.1 – Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Cumprimento 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC 035.269/2012-0 
3416/2015-TCU-1ª 

Câmara 
1.7.3 

Ofício nº 0363/2015 - 
TCU/SecexAdministração 

26 de junho de 2015 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Comissão Aeronáutica Brasileira em Washington – COMGAP -  Comando da Aeronáutica 

Descrição da determinação/recomendação 

Recomendar à Comissão Aeronáutica Brasileira em Washington (CABW) que intensifique as ações junto aos órgãos 
patrimoniais da Aeronáutica no sentido de concluir a regularização junto ao Serviço de Patrimônio da União dos imóveis 
correspondentes ao depósito e ao terreno sob a responsabilidade da CABW, possibilitando a sua regularização contábil no 
SIAFI (item 17 do relatório de auditoria de gestão 7/2012) 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

A recomendação já esta em fase final de conclusão, pois a Seção de Registro da CABW com apoio da Seção de Registro 
do CELOG, estão procedendo a inserção dos valores corretos (US$ 1.400.672,27  para o depósito e US$ 7.276.186,51 
para o prédio administrativo) no SPIUnet. 

Tais valores precisam ser ainda convertidos para Reais (R$) com base na cotação oficial do Banco Central a fim de serem 
inseridos no SPIUnet e lançados no SIAFI. 

Fonte: COMGAP  

 

7.2 Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno 

Todas as recomendações emanadas pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica, referentes 
ao Exercício de 2015, já estão em fase final de conclusão. 

 

7.3 Medidas Administrativas para a Apuração de Responsabilidade por Dano ao Erário 

Cabe ressaltar que a ICA 174-3/2015– Procedimento para Ressarcimento ao Erário, aprovada 
pela Portaria CENCIAR nº123/CENCIAR-4, de 26 de novembro de 2015 e publicada no Boletim do 
Comando da Aeronáutica nº 221, de 2 de dezembro de 2015, tem por finalidade regular os 
procedimentos a serem implementados pelos comandantes, agentes da administração e gestores em 
geral das organizações do COMAER, com vistas a preservar o Erário e a reunir as condições 
necessárias e suficientes para que haja o devido ressarcimento dos prejuízos causados à Fazenda 
Nacional, em procedimentos de apuração instaurados pela Administração das UG do COMAER.  

Outrossim, a Instrução encontra-se estruturada conforme os capítulos abaixo: 

1- Disposições Preliminares 

2- Fundamentos                         

3- Responsabilização                    

4- Dos Processo Administrativo 

5- Do Valor do Dano                        

6- Termo Circunstanciado Administrativo                 

7- Processo Administrativo de Ressarcimento ao Erário 
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8- Reposição de Pagamentos Indevidos a Pessoal                  

9- Ressarcimento ao Erário                   

10- Parcelamento da Dívida                         

11- Registro e Baixa Contábil 

12- Disposições Gerais 

13- Disposições Finais 
 

Quadro 7.3 – Medidas Adotadas para Apuração e Ressarcimento de Danos ao Erário 

Casos de dano 
objeto de 
medidas 

administrativas 
internas 

 

Tomadas de Contas Especiais 

Não instauradas Instauradas 

        Dispensadas  Não remetidas ao TCU 

Débito 
< R$ 

75.000 

 

Prazo         
> 10 
anos 

Outros 
Casos* 

 

Arquivamento Não enviadas 
> 180 dias do 

exercício 
instauração* 

Remetidas 
ao TCU 

 
Recebimento 

Débito 
Não 

Comprovação 
Débito < 

R$ 75.000 

78 60 0 4 5 0 0 0 2 

Fonte: ODSA 

 

7.4 Demonstração da Conformidade do Cronograma de Pagamentos de Obrigações com o 
Disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993 

Em razão das restrições no limite de pagamento no ano de 2015, as Unidades Gestoras do 
Comando da Aeronáutica tiveram dificuldades em receber todo o recurso financeiro solicitado à 
SEFA. Observa-se no gráfico abaixo que no primeiro semestre houve um acúmulo das solicitações de 
recurso, em razão dos restos a pagar. Já no segundo semestre, em razão das restrições orçamentárias do 
ano, havia menos crédito empenhado e, por conseguinte, o montante de recursos solicitados reduziu. 

 
Gráfico 9 - Liberação de Recursos SEFA 2015 

 
Fonte: SEFA (Dados extraídos de planilhas da SUFIN-1 e do SIAFI) 

No que diz respeito ao percentual de atendimento, torna-se importante esclarecer os índices de 
alguns meses, evidenciados na tabela abaixo.  
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Tabela 31 - Liberação de Recursos SEFA 2015 

Mês Solicitado pelas UG Atendido pela SEFA Não atendido % Atendimento 

JAN 83.245.664,61 29.424.428,98 53.821.235,63 35,35% 

FEV 173.410.040,47 146.694.479,75 26.715.560,72 84,59% 

MAR 361.433.991,78 109.526.600,57 251.907.391,21 30,30% 

ABR 150.662.734,89 157.948.567,67 7.285.832,78 104,84% 

MAI 378.610.605,49 237.112.449,82 141.498.155,67 62,63% 

JUN 417.513.770,66 174.604.319,47 242.909.451,19 41,82% 

JUL 272.079.872,55 163.786.946,08 108.292.926,47 60,20% 

AGO 140.701.758,00 86.420.228,00 54.281.530,00 61,42% 

SET 76.515.283,00 61.858.513,00 14.656.770,00 80,84% 

OUT 127.885.871,00 85.564.381,00 42.321.490,00 66,91% 

NOV 135.490.637,00 48.644.703,00 86.845.934,00 35,90% 

DEZ 214.847.100,00 42.274.782,00 172.572.318,00 19,68% 

Fonte: SEFA (Dados extraídos de planilhas da SUFIN-1 e do SIAFI) 

 

Inicialmente, a performance do mês de março se explica em razão da publicação do Limite de 
Pagamento provisório até o mês de abril, a qual ocorreu em 26 de fevereiro de 2015, por meio do 
Decreto nº 8.412, de 26 de fevereiro de 2015. Em razão da insuficiência dos limites mensais 
estabelecidos para o primeiro quadrimestre do ano, no mês de março a execução financeira teve que 
ser drasticamente reduzida, ocasionando inúmeros atrasos nos pagamentos aos fornecedores. Quanto 
ao mês de abril, verifica-se que as solicitações foram atendidas em sua integralidade, no entanto, o 
valor solicitado pelas Unidades Gestoras foi muito baixo, em razão da orientação para que fossem 
priorizados somente os pagamentos mais urgentes.  

Posteriormente, houve a publicação do Decreto nº 8.434, de 22 de abril de 2015, o qual 
estabeleceu, provisoriamente, o Limite de Pagamento até o mês de maio; e do Decreto nº 8.456, de 22 
de maio de 20154, o qual estabeleceu o Limite de Pagamento anual e que foi alterado, posteriormente, 
pelos Decretos nº 8.480, de 6 de julho de 2015 e nº 8.496, de 30 de julho de 2015, os quais reduziram 
severamente os valores destinados a pagamentos pelo Ministério da Defesa. Diante desse cenário, a 
execução financeira das Unidades Gestoras no segundo semestre ficou ainda mais comprometida, 
apesar de terem sido adotadas medidas internas junto ao Ministério da Defesa, no sentido de propiciar 
a antecipação dos Limites mensais do Comando da Aeronáutica, bem como o remanejamento dos 
Limites entre Anexos, uma vez que o Ministério não obteve êxito no pleito de ampliação do Limite de 
Pagamento. 

Dessa forma, foram adotadas medidas de cunho restritivo, inclusive na liberação de receitas 
próprias, as quais culminaram com o pior índice de execução de atendimento no mês de dezembro. 
Isso deveu-se à política de liberação de recursos da Secretaria do Tesouro Nacional que, por problemas 
de redução na arrecadação da União, optou por restringir ainda mais os recursos financeiros no final de 
2015, postergando assim os compromissos para 2016, impactando o valor em restos a pagar no ano de 
2016. 
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7.5 Informações sobre a Revisão dos Contratos Vigentes Firmados com Empresas 
Beneficiadas pela Desoneração da Folha de Pagamento 

A Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas do Tribunal de Contas da União 
(SELOG), formulou representação perante aquela Corte, fundamentada no entendimento de possível 
irregularidade em diversos contratos no âmbito da Administração Pública Federal, motivada pela falta 
de revisão dos preços praticados pelas empresas beneficiadas pelo Plano Brasil Maior, tendo aquela 
Corte de Contas proferido o Acórdão nº 2859/2013 – TCU – Plenário (TC nº 013.515/2013-6). 

O citado acórdão expôs a necessidade de revisão dos referidos contratos, especialmente os de 
prestação de serviços, em razão da redução dos custos obtida por fornecedores como resultado da 
desoneração da folha de pagamento. 

No Comando da Aeronáutica, a Subsecretaria de Contratos e Convênios (SUCONV) da 
Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica, por intermédio do Ofício Circular n.º 
1/SUCONV/537, de 7 de fevereiro de 2014, solicitou informações aos Órgãos de Direção Setorial 
sobre a citada desoneração nos contratos celebrados por suas Organizações Subordinadas, com as 
informações solicitadas pelo TCU, ou seja, a demonstração das medidas adotadas para a revisão dos 
contratos, a obtenção administrativa do ressarcimento dos valores pagos a maior e o detalhamento 
sobre os contratos revisados, com destaque para a economia obtida em cada contrato, em razão da 
mudança da base de cálculo para as contribuições previdenciárias devidas pelas empresas, como 
resultado da desoneração da folha de pagamento concedida para alguns setores da economia (Arts. 7º e 
8º da Lei nº 12.546, de 2011). 

Em 02/10/2014, representantes das entidades beneficiadas pela desoneração da folha de 
pagamento ingressaram com pedido de reexame, junto ao Tribunal de Contas da União, dos efeitos dos 
itens 9.2 e 9.3 do Acórdão nº 2.859/2013 – Plenário, resultando na suspensão daquela determinação, a 
contar de 18/11/2014, com fulcro no disposto no art. 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, 
aprovado pela Resolução nº 246, de 30/11/2011, até a ulterior deliberação da colenda Corte de Contas. 

Considerando a complexidade do assunto e que o TCU ainda não proferiu o entendimento 
final do referido processo, após análise do recurso impetrado; e, por fim, com intuito de que as 
Unidades Gestoras do COMAER estejam aptas a cumprir os dispositivos legais, o Centro de Controle 
Interno da Aeronáutica solicitou à SEFA, por meio da Assessoria de Normas e Assuntos Jurídicos, a 
possibilidade de emitir normativo a respeito do assunto, especialmente pelo vulto das obras e serviços 
de engenharia, com observância tanto da legislação vigente, quanto das orientações normativas 
expedidas pela Receita Federal do Brasil (RFB), em especial a IN RFB nº 1.436, de 30 de dezembro de 
2013, e suas atualizações. 

Esse normativo deverá ter como foco nos serviços e aquisições elencados nos Arts. 7º e 8º da 
Lei nº 12.546, de 2011, especialmente pela quantidade de contratações na área de TI e TIC, e das 
aquisições realizadas diretamente de fabricantes, em especial as relativas a fardamento (vestuário e 
calçados), aeronaves, armamento e munições, bem como medicamentos. Além do que, no que se refere 
a obras de serviços de engenharia, apresentar orientações sobre os seguintes assuntos: Tipos de 
empresas prestadoras de serviços que contribuirão sobre o valor da receita bruta, em decorrência de 
enquadramento na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), procedimentos para 
identificação da atividade econômica principal da empresa, incidência de contribuição previdenciária 
diferenciada sobre serviços referentes a atividades secundárias, alíquotas de retenção da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) de acordo com o tipo de serviço, alíquotas para retenções 
de CPRB de acordo com o período da matrícula da obra no Cadastro Específico no INSS, códigos de 
recolhimento a serem utilizados no Documento de Arrecadação de Receitas Federais e procedimentos 
contábeis de liquidação e pagamento e ações para correção de impostos retidos a maior ou a menor, 
desde a vigência da Lei nº 12.546, de 2011 até decisão final do TCU. 
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Conforme informação extraída do sítio oficial do Ministério do Planejamento Orçamento e 
Gestão, datada de 01/04/2015, foi conhecido pedido de reexame, com efeitos suspensivos em relação 
aos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão nº 2.859/2013 – Plenário, nos termos do Despacho do Relator, Ministro 
Raimundo Carreiro (Processo TC 013.515/2013-6). 

Segue abaixo o trecho da referida decisão, in verbis: 
 

“9.2. determinar ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas 

Estatais, à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho 

Nacional do Ministério Público que: 

9.2.1. nos termos do art. 65, § 5º, da Lei 8.666/93, orientem os órgãos e entidades que 

lhes estão vinculados a adotarem as medidas necessárias à revisão dos contratos de 

prestação de serviços ainda vigentes, firmados com empresas beneficiadas pela 

desoneração da folha de pagamento, propiciada pelo art. 7º da Lei 12.546/2011 e 

pelo art. 2º do Decreto nº 7.828/2012, mediante alteração das planilhas de custo, 

atentando para os efeitos retroativos às datas de início da desoneração, mencionadas 

na legislação:” 

 

Em consequência, não houve revisão dos termos de contrato celebrados com empresas 
beneficiadas com a desoneração da folha propiciada pelo art. 7º da lei 12.546/2011 e pelo art. 2º do 
decreto nº 7.828/2012.                                
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8  OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 

8.1 Racionalização da Estrutura Organizacional do COMAER- Grupamento de Apoio 

As constantes transformações vivenciadas pela economia mundial nas últimas décadas têm 
levado os gestores públicos e privados a envidar esforços no sentido da racionalização e simplificação 
dos processos, de promoção de ajustes nas arquiteturas funcionais de suas organizações e do aumento 
da eficiência na cadeia administrativa, bem como no mapeamento dos processos produtivos e de 
prestação dos serviços. 

Racionalização é a utilização do raciocínio lógico, analítico e resolutivo, sem interferência 
emocional, buscando a melhor utilização dos recursos. De uma maneira mais prática, pode-se entender 
que racionalizar processos é simplificá-los e adequá-los mais facilmente às rotinas de trabalho a fim de 
alcançar maior agilidade, produtividade e consequentemente menor custo. Simplificar o trabalho é 
racionalizar a estrutura da entidade, é empregar ou utilizar meios, instrumentos, máquinas e 
ferramentas de forma a tornar as tarefas mais fáceis, mais econômicas, mais proveitosas, visando obter 
maior comodidade e produtividade; é, enfim, empregar a menor quantidade possível de pessoal, 
material e recursos financeiros, na menor área, atendendo à maior clientela no menor tempo. 

Nos últimos anos, muitos avanços foram conquistados na padronização de ações que 
permitiram minimizar repetidas atividades administrativas. O desafio atual está na reengenharia desses 
processos, com o intuito de oferecer à Administração maior agilidade, eliminando ou reduzindo os 
“tempos e movimentos” das atividades que não agregam valor. 

Inserido nesse cenário, o Comando da Aeronáutica, face à multiplicação de suas atribuições e à 
necessidade de adequação de suas capacidades operacionais e logísticas ao cenário atual, tem adotado 
procedimentos administrativos para se adequar a essa nova realidade, reavaliando ações que visem ao 
uso mais racional das atividades desenvolvidas por todas as organizações subordinadas, buscando 
novas formas de gestão, com o intuito de melhorar o desempenho, maximizar resultados e atingir com 
êxito suas missões institucionais. 

A implementação de políticas de otimização e de melhor aproveitamento dos recursos, visando 
à obtenção da máxima eficiência na sua utilização, tem resultado na integração de atividades, com a 
finalidade de ampliar a capacidade administrativa das Organizações Militares diretamente envolvidas. 

Dessa forma, a fim de que as estruturas de apoio administrativo possam adaptar-se 
uniformemente e na velocidade adequada às novas exigências da Força, conforme estabelecido no 
Plano de Trabalho Plurianual da Aeronáutica 2015-2019 (PCA 11-110), o Estado-Maior da 
Aeronáutica coordena uma reestruturação organizacional - onde se inclui a concentração das atividades 
administrativas, a partir da criação de Grupamentos de Apoio - que se apresenta como ação 
fundamental para o alcance da excelência na administração dos recursos financeiros, patrimoniais, 
materiais e humanos do COMAER. 

Em linhas gerais, tal concepção busca implementar uma Organização voltada para políticas de 
otimização e um melhor aproveitamento dos recursos, ampliando a capacidade administrativa do 
COMAER, mediante uma reestruturação organizacional e uma gestão baseada em processos, 
desonerando as Unidades apoiadas no que tange às atividades burocráticas e de apoio, propiciando 
foco nas missões-fim das mesmas. 
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Tal iniciativa necessitou de um rigoroso processo de estudo, iniciado há mais de um ano pela 

SEFA, com apoio de uma consultoria externa, e atende a uma diretriz da Estratégia Nacional de Defesa 
de 2009, sobre a racionalização da estrutura organizacional. 

A partir de abril de 2015, um grupo de trabalho chefiado pelo EMAER estabeleceu as metas 
para tirar o projeto do papel.  

O primeiro passo para a mudança foi dado em agosto com a criação de quatro núcleos de 
grupamentos de apoio. 

As novas unidades em Pirassununga (SP), Brasília (DF), Anápolis (GO) e Afonsos (RJ) vão 
apoiar as demais nas respectivas localidades. Cada uma das unidades abrange características 
específicas. 

O Grupamento de Apoio Pirassununga (GAP-YS), vai abrigar serviços de quatro unidades e 
será modelo a ser implantando em unidades escola. Já o Grupamento de Apoio Afonsos (GAP-AF) 
apoiará 16 unidades de diferentes órgãos setoriais sediados na Guarnição de Aeronáutica dos Afonsos, 
ou seja, cujas naturezas e finalidades não têm uniformidade. O Grupamento de Apoio do Distrito 
Federal (GAP-DF) vai aglutinar os serviços de 17 unidades e servir de modelo para os Comandos 
Aéreos Regionais (COMAR). O Grupamento de Apoio de Anápolis (GAP-AN) abrange suporte para 
três unidades e será pioneiro para atender unidades isoladas. 

Cabe ressaltar, que no ano de 2015 foram criados e ativados os Núcleos dos respectivos 
Grupamentos de Apoio:  

Núcleo do Grupamento de Apoio dos Afonsos (NuGAP-AF);  

Núcleo do Grupamento de Apoio de Anápolis (NuGAP-AN);  

Núcleo do Grupamento de Apoio de Distrito Federal (NuGAP-DF);  

Núcleo do Grupamento de Apoio de Pirassununga (NuGAP-YS);  

Núcleo do Grupamento de Apoio de Boa Vista (NuGAP-BV);  

Núcleo do Grupamento de Apoio de Campo Grande (NuGAP-CG);  

Núcleo do Grupamento de Apoio de Florianópolis (NuGAP-FL);  

Núcleo do Grupamento de Apoio de Fortaleza (NuGAP-FZ);  

Núcleo do Grupamento de Apoio de Porto Velho (NuGAP-PV);  

Núcleo do Grupamento de Apoio de Santa Maria (NuGAP-SM);  

Núcleo do Grupamento de Apoio de Salvador (NuGAP-SV);  
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Núcleo do Grupamento de Apoio de São Paulo (NuGAP-SP);  

Núcleo do Grupamento de Apoio do Galeão (NuGAP-GL);  

Núcleo do Grupamento de Apoio de Manaus (NuGAP-MN);  

Núcleo do Grupamento de Apoio de Belém (NuGAP-BE);  

Núcleo do Grupamento de Apoio de Recife (NuGAP-RF);  

Núcleo do Grupamento de Apoio de Canoas (NuGAP-CO);  

Núcleo do Grupamento de Apoio de Barbacena (NuGAP-BQ);  

Núcleo do Grupamento de Apoio de Guaratinguetá (NuGAP-GW);  

Núcleo do Grupamento de Apoio de Lagoa Santa (NuGAP-LS); 

Núcleo do Grupamento de Apoio de Alcântara (NuGAP-AK); 

Núcleo do Grupamento de Apoio de Natal (NuGAP-NT); 

Núcleo do Grupamento de Apoio de Curitiba (NuGAP-CT) e 

Núcleo do Grupamento de Apoio de São José dos Campos (NuGAP-SJ).  

Por fim, é esperada uma maior eficiência nos processos administrativos concentrados, em 
função da mão de obra qualificada que irá compor a organização, de modo a ser constituída uma 
cultura organizacional voltada para a qualidade e padronização dos procedimentos, com economia de 
escala nas aquisições e contratações de serviços e o pleno atendimento das expectativas das 
organizações que serão apoiadas, visando à obtenção de máxima eficiência na utilização dos recursos 
orçamentários, ampliando a capacidade operativa das Organizações Militares e racionalizando as 
atividades. 
 

8.2 Programa Forças no Esporte 

Desenvolvido pelo Ministério da Defesa, com o apoio da Marinha, Exército e Aeronáutica, e 
em parceria com os Ministérios do Esporte - ME e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - 
MDS. 

Tem como objetivo proporcionar, no contra turno escolar, atividades esportivas e físicas 
saudáveis para crianças e jovens carentes, matriculados na rede pública de ensino, contribuindo para: 
melhoria da qualidade de vida, acesso à prática esportiva educacional orientada, criar o gosto pelo 
esporte, auxiliar no processo de educação, saúde, conhecimentos pessoal e social, além de desenvolver 
habilidades motoras, aliadas ao equilíbrio emocional, civismo, disciplina, dedicação e ética.  

 O programa, iniciado em 2003, tem comprovada experiência de articulações com diversos 
setores onde está sendo executado, tendo consolidado parcerias com prefeituras, governos estaduais e 
municipais, universidades, juizados da criança e adolescência, e com o MDS, responsável pela 
alimentação dos estudantes beneficiados. 

 O amparo legal encontra-se na Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999 que dispõe 
sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas (“Art. 16. Cabe 
às Forças Armadas, como atribuição subsidiária geral, cooperar com o desenvolvimento nacional e a 
defesa civil, na forma determinada pelo Presidente da República. Parágrafo único: para os efeitos deste 
artigo, integra as referidas ações de caráter geral a participação em campanhas institucionais de 
utilidade pública ou de interesse social”). 

 Atualmente, o Programa Segundo Tempo - Forças no Esporte é desenvolvido em 25 
Organizações Militares do COMAER e atende a 2.750 alunos. 
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8.3 Projeto Soldado Cidadão 

    
O Ministério da Defesa promoveu, no dia 11 de novembro de 2015, o 6º Prêmio Melhor Gestão 

do Programa Soldado Cidadão a organizações militares e empresas que se destacaram na missão de 
capacitar profissionalmente jovens soldados que estão concluindo o serviço militar. O prêmio é 
concedido a instituições militares e personalidades que apresentaram iniciativas inovadoras e que 
tiveram maior número de recrutas formados nos cursos profissionalizantes. 

O Projeto Soldado Cidadão tem a missão de qualificar profissionalmente os recrutas que 
prestam o Serviço Militar, complementando sua formação cívica-cidadã e facilitando seu ingresso no 
mercado de trabalho, após o período obrigatório junto às Forças Armadas. O programa funciona desde 
2004 e abrange todo o território nacional. Escolas técnicas e militares são parceiras na capacitação dos 
jovens que estão deixando a farda para retornar à vida civil. Quase 200 mil jovens já foram 
beneficiados pelo Soldado Cidadão, que oferece cursos em conformidade com a demanda do mercado 
de trabalho regional. A capacitação inclui também noções básicas de empreendedorismo, ética e 
cidadania. Aproximadamente 80% dos jovens participantes do Soldado Cidadão conseguem emprego 
após concluírem o Serviço Militar. 

O Comitê Gestor é o órgão designado pelo Ministério da Defesa com as atribuições de planejar, 
coordenar, acompanhar e supervisionar as atividades desenvolvidas no âmbito de cada Comando. 
Constituindo em um Grupo de Trabalho, é formado por sete membros: quatro representantes da Defesa 
e um de cada Força Singular. Difundir para todo o país as experiências de sucesso desenvolvidas em 
unidades militares e que têm como resultado principal a inserção de jovens soldados no mercado de 
trabalho. Esse é o objetivo principal do Comitê Gestor do Projeto Soldado Cidadão, que está sempre 
atento a essas iniciativas inovadoras. Em algumas capitais como Manaus(AM) e Salvador, por 
exemplo, uma novidade vem fazendo a diferença na vida de soldados que participam do projeto. 
Nessas localidades, uma parceria feita com os departamentos estaduais de trânsito propiciou que, além 
da habilitação de motorista militar, que capacita a pessoa a dirigir viaturas e blindados, o soldado deixe 
o quartel também com habilitação profissional, essencial para a execução de tarefas como conduzir 
vans, ônibus e caminhões. Essa autorização estende-se ainda para dirigir equipamentos especializados, 
como retroescavadeiras e tratores, o que pode assegurar vagas de emprego com boas possibilidades 
salariais no setor de construção civil. O Coordenador Nacional no âmbito da FAB é o Comando Geral 
do Pessoal. 

O Projeto conta também com os Coordenadores Estaduais/Regionais, que são os militares 
designados em cada Comando da Força Singular responsável pela coordenação do projeto no estado, 
no caso do Exército, ou região englobando mais de um estado, nos casos da Marinha e da Aeronáutica. 

Os Coordenadores Locais são os militares designados em cada Organização Militar Hoteleira 
para realizar o cadastro dos militares voluntários e selecionados dentro do público alvo do PSC. As 
hospedeiras são responsáveis por destinar pessoal, material e instalações para executor o Projeto com 
militares de suas próprias OM e/ou de outras. 

Há ainda, a participação das Entidades Parceiras Nacionais e Regionais, organizações públicas 
ou privadas que interagem com o Ministério da Defesa, para a consecução do Projeto. 
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9  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Finalmente, a consolidação de todas as informações constantes no presente Relatório de Gestão 
objetiva o cumprimento, por parte do COMAER através do EMAER (UPC), da obrigação 
constitucional de prestar contas, conforme estabelecido no parágrafo único do art. 70 da Constituição 
Federal. 

Neste sentido, o Estado-Maior da Aeronáutica, mediante as orientações, recomendações e 
determinações do Tribunal de Contas da União, bem como do assessoramento constante do Centro de 
Controle Interno da Aeronáutica produziu o presente Relatório, o qual, em conformidade com as 
mudanças organizacionais e posteriores aperfeiçoamentos do presente instrumento de gestão, poderá 
sofrer alterações e implementações, visando a um contínuo aperfeiçoamento futuro da Governança do 
Comando da Aeronáutica, sem perder de vista a missão síntese da Organização, qual seja: “Manter a 
soberania do espaço aéreo nacional com vistas à defesa da Pátria”. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aeronave de Instrução T-25 Universal sobrevoa a Academia da Força Aérea (AFA) em mais um 
treinamento diário dos cadetes aviadores. A Academia da Força Aérea – Ninho das Águias, é a 
instituição de ensino superior, localizada na Cidade de Pirassununga-SP,  onde são formados os 
futuros Oficiais Aviadores, Intendentes e Infantes do COMAER. 
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                                                          ANEXO I 
 

PORTARIA EMAER Nº 11/CEMAER, DE 05 DE MAIO DE 2015. 
 

                          Designa integrantes para compor o Grupo de 
                         Trabalho  com  a  finalidade  de  coordenar a 
                           Realização   do    Relatório   de   Gestão   do 
                         COMAER/EMAER, exercício de 2015. 

 

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA AERONÁUTICA , no uso de suas atribuições que lhe confere 
o inciso IV do Art. 14 do Regulamento do Estado-Maior da Aeronáutica, aprovado pela Portaria nº 
756/GC3, de 19 de novembro de 2007, resolve: 

Art. 1º Designar o pessoal, abaixo relacionado, para compor o Grupo de Trabalho (GT) 
com a finalidade de coordenar a realização do Relatório de Gestão do COMAER/EMAER, exercício 
de 2015. 

I - Presidente: Exmo. Sr. Vice-Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica; 
II - Coordenadores-Gerais: Exmos. Sres. Chefe das Subchefias do Estado-Maior da 

Aeronáutica; 
III - Secretário do Presidente: Sr. Chefe do Gabinete do Estado-Maior da Aeronáutica; 
IV - Auxiliares dos Coordenadores-Gerais: Sres. Chefes das Seções das respectivas 

Subchefias do Estado-Maior da Aeronáutica; 
V - Coordenador junto ao CENCIAR/TCU: Chefe da Assessoria de Controle Interno do 

EMAER; e 
VI - Coordenador da Área de Inteligência: Chefe da Seção de Inteligência Estratégica do 

EMAER (2SC2). 
 
Art. 2º Ao Presidente do Grupo de Trabalho cabe: 
I - convocar os membros para reuniões de trabalho, no EMAER ou onde melhor convier; 
II - designar membros do Grupo de Trabalho para tarefas específicas; e 
III - coordenar as ações e estudos a fim de maximizar a dinâmica do trabalho a ser 

desenvolvido. 
§ 1º O Presidente poderá delegar suas atribuições aos Coordenadores-Gerais do Grupo de 

Trabalho para que estes, em seu nome, formalizem as ações determinadas para continuidade dos 
trabalhos. 

 
Art. 3º Aos Coordenadores-Gerais do Grupo de Trabalho cabe: 
I - centralizar todos os trabalhos desenvolvidos, referentes a sua respectiva Subchefia, 

consolidando e harmonizando os textos a serem inseridos no Relatório de Gestão, atentando para o 
cumprimento da formalística e dos prazos previstos; 

II - coordenar as férias, licenças e demais ausências dos membros, a fim de que não haja 
solução de continuidade nos trabalhos designados; e 

III - assessorar o Presidente do Grupo de Trabalho nas tarefas que lhe forem delegadas. 
 
Art. 4º Aos Auxiliares dos Coordenadores-Gerais do Grupo de Trabalho cabe: 
I - comparecer às reuniões de trabalho convocadas; 
II - realizar as ações, estudos e tarefas relativas ao Relatório de Gestão, de acordo com as 

designações efetuadas pelo Presidente e pelos Coordenadores-Gerais; e 
III - comunicar férias, licenças e demais ausências ao seu respectivo Coordenador-Geral. 
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Art. 5º Ao Coordenador junto ao CENCIAR/TCU do Grupo de Trabalho cabe: 
I - verificar cotidianamente, junto ao CENCIAR/TCU, as atualizações das orientações 

concernentes ao Relatório de Gestão. 
 
Art. 6º Ao Coordenador da Área de Inteligência cabe: 
I - revisar todo o conteúdo consolidado do Relatório de Gestão do COMAER/EMAER -

Exercício 2015, de forma que seja ostensivo e público. 
Art. 7º O Presidente do Grupo de Trabalho poderá designar, eventualmente, militares ou 

servidores civis do EMAER para prestarem suporte ao GT na realização de tarefas de pesquisa, 
redação e outras diligências que se façam necessárias. 

 
Art. 8º O período de trabalho deste GT se estenderá da entrada em vigor desta Portaria até 

a entrega formal do Relatório de Gestão e a respectiva aceitação pelo TCU. 
 
Art. 9º Os integrantes ora designados deverão submeter ao seu respectivo Coordenador 

qualquer afastamento por férias, licenças ausências justificadas que ocorram dentro da vigência do GT, 
tendo a preocupação de passar todos os dados pertinentes as suas tarefas ao seu substituto legal. 

 
Art. 10. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

                                                  Ten Brig Ar HÉLIO PAES DE BARROS JÚNIOR 

                                                            Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica 
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ANEXO II 
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ANEXO III 

 



ANEXO IV 

COMANDO DA AERONÁUTICA Código do Órgão 

ESTADO MAIOR DA AERONÁUTICA  52111 e 52911 

1. Informações Gerais 

 

As Demonstrações Contábeis do Comando da Aeronáutica foram extraídas do SIAFI e compõem o Relatório de Gestão 
do COMAER de 2015. As Demonstrações são constituídas pelo Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço 
Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais, exigidos pela lei 4.320/64 e Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido – DMPL e Demonstração dos Fluxos de Caixa, exigidos pela NBC T 16.6 - Demonstrações Contábeis e Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

Tem abrangência sobre todas as unidades gestoras que fazem a sua execução financeira, orçamentária e patrimonial no 
SIAFI sob a estrutura administrativa da Unidade Prestadora de Contas do COMAER, conforme definida pelas Decisões 
Normativas - TCU Nº 146, de 30 de setembro de 2015 e 147, de 11 de novembro de 2015.  

Nesse sentido, faz-se necessário explicitar que, devido a impossibilidade da emissão das Demonstrações Contábeis de 
forma consolidada no SIAFI dos órgãos 52111 (Comando da Aeronáutica) e 52911 (Fundo Aeronáutico - Faer), os quais 
compreendem as unidades gestoras executoras em questão, foi necessária a emissão das Demonstrações Contábeis separadas por 
órgão. Destaca-se que, basicamente, o órgão 52111 abrange todas as unidades gestoras executoras, as quais fazem a execução 
majoritária da despesa e o Órgão 52911 contém apenas uma unidade gestora executora com a finalidade precípua de gerenciar as 
receitas próprias deste Comando. 

2. Itens relevantes das Demonstrações Contábeis 

2.1 Balanço Patrimonial do Órgão 52111:  

2.1.1 O valor item "Resultados de Exercícios Anteriores", refere-se majoritariamente a atualização de depreciação 
referente a exercícios anteriores feita pelo Órgão Central de Sistema de Contabilidade Federal. 

2.1.2 A diferença de R$ 15.916,00 a maior entre o saldo do item "Resultado do Exercício" do Balanço Patrimonial  e 
o saldo do item "Resultado Patrimonial do Exercício" da Demonstração das Variações Patrimoniais refere-se a cancelamento de 
obrigação contabilizada em duplicidade que gerou, de forma automática pelo SIAFI,  saldo indevido na conta 2.3.7.1.1.04.00 - 
Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Cisão ou Fusão. A correção foi realizada pelo Órgão Central de Contabilidade por 
meio das 2015NL419490, 2015NL419057 e 2015NS005805. 

2.1.3  No item "Demais Reservas" o valor de R$ 4.718.925.629,76 refere-se a reavaliação de bens imóveis conforme 
dados do SPIUnet. 

2.1.4 O item "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" é composto majoritariamente de transferências financeiras 
para a execução de convênios e recursos financeiros diferidos. 

2.1.5 O valor do item "Demais Obrigações a Curto Prazo" refere-se, basicamente, ao processo de inscrição do diferido 
no final do exercício e a receitas provenientes de serviços proteção ao voo, contabilizados temporariamente no passivo circulante 
para análise, restituição se for o caso, e posterior destinação e classificação orçamentária, de acordo com legislação específica. 

2.1.6 O item "Direitos Contratuais a Executar" é constituído basicamente de valores a receber decorrente de contratos 
de financiamentos com instituições financeiras no exterior. 

2.1.7  O item "Obrigações Contratuais a Executar" é constituído basicamente de valores a realizar relativos aos 
contratos de fornecimento de bens e serviços por terceiros ao COMAER. 

 

2.2 - Demonstração Das Mutações Do Patrimônio Líquido do Órgão 52111: 

2.2.1 - O valor de R$ 15.916,00 no item "Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação", refere-se a cancelamento de obrigação 
contabilizada em duplicidade que gerou, de forma automática pelo SIAFI, saldo indevido na conta 2.3.7.1.1.04.00 – Superávits 
ou Déficits Resultantes de Extinção, Cisão ou Fusão. A correção foi realizada pelo Órgão Central de Contabilidade por meio das 
2015NL419490, 2015NL419057 e 2015NS005805. 

 

2.3 Demonstração das Variações Patrimoniais do Órgão 52111: 
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2.3.1 – O item "Transferências Intragovernamentais", compreende basicamente os valores de repasse e sub-repasse para 
a execução da despesa orçamentária e pagamento de restos a pagar. 

2.3.2 – O valor do item "Ganhos com Alienação" refere-se à alienação de bens móveis das unidades do COMAER, 
recolhidos ao Fundo Aeronáutico, conforme Decreto-Lei no 1.252, de 22 de dezembro de 1972 e inciso I, da Portaria no 431/GC6, 
de 8 de agosto de 2011. 

2.3.3 - O valor do item "Reavaliação, Redução ao Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas" é composto basicamente de 
redução ao valor recuperável de bens imóveis (dados do SPIUnet) e bens móveis conforme previsão normativa. 

 

2.4 Demonstração dos Fluxos de Caixa do Órgão 52111: 

2.4.1 – O valor do item "Transferências Financeiras Recebidas" que impacta significativamente o fluxo de ingresso das 
operações refere-se praticamente a repasses e sub-repasses para a execução da despesa orçamentária e pagamento de restos a 
pagar. 

2.4.2 – O valor representado no item "Operações de Crédito" nas atividades de financiamento refere-se a financiamentos 
realizados junto a instituições financeiras no exterior para aquisição de itens do ativo permanente. Ressalta-se ainda que há os 
efeitos da variação cambial, a qual é registrada automaticamente pelo SIAFI. 

2.4.3 – O valor que compõe o item "Amortização/Refinanciamento da Dívida" nas atividades de financiamento 
compreende saídas de caixa para amortização da dívida externa, decorrente de financiamentos obtidos junto a instituições 
financeiras no exterior para aquisição de itens do ativo permanente do COMAER. 

 

2.5 Balanço Patrimonial do Órgão 52911 

2.5.1 – O valor do item "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" é composto em sua totalidade por repasses 
financeiros diferidos, que são valores que não foram utilizados no exercício pelas unidades, constituindo antecipação de repasse. 

2.5.2 – O valor do item "Demais obrigações a curto prazo" refere-se a receitas que aguardam transitoriamente no passivo 
circulante a identificação da origem para posterior classificação e destinação. 

 

2.6 Demonstração das Variações Patrimoniais do Órgão 52911 

2.6.1 – O valor do item "Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas" é composto, dentre outras, basicamente de 
contribuição de militares e pensionistas da Aeronáutica para custeio de serviços de saúde, parcela correspondente à remuneração 
dos serviços da administração das operações financeiras do próprio Faer e multas administrativas previstas em contratos 
celebrados com terceiros pelo COMAER. 

2.6.2 – O valor do item “Incorporação de Passivos” refere-se ao registro da baixa de recursos diferidos inscritos no 
exercício anterior e a valores recebidos da CFIAe, referente às quitações de financiamentos, que posteriormente são classificados 
como receita orçamentária. 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
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INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO 2015 2014

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO 2015 2014

Receitas Orçamentárias 885.034.412,85 - Despesas Orçamentárias 22.170.509.870,81 -

    Ordinárias 2.585.438,59 -     Ordinárias 8.199.826.143,45 -

    Vinculadas 882.638.035,81 -     Vinculadas 13.970.683.727,36 -

        Educação -         Educação 611.448,18 -

        Seguridade Social (Exceto RGPS) -         Seguridade Social (Exceto RGPS) 7.354.791.124,55 -

        Operação de Crédito 882.638.035,81 -         Operação de Crédito 4.356.953.308,19 -

        Alienação de Bens e Direitos -         Alienação de Bens e Direitos -

        Transferências Constitucionais e Legais -         Transferências Constitucionais e Legais -

        Previdência Social (RGPS) -         Previdência Social (RGPS) -

        Doações -         Doações -

        Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas -         Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas 2.257.499.885,24 -

        Outros Recursos Vinculados a Fundos -         Outros Recursos Vinculados a Fundos 827.961,20 -

        Demais Recursos -         Demais Recursos -

    (-) Deduções da Receita Orçamentária -189.061,55 -

Transferências Financeiras Recebidas 36.717.111.587,17 - Transferências Financeiras Concedidas 20.123.841.721,39 -

    Resultantes da Execução Orçamentária 34.720.061.775,21 -     Resultantes da Execução Orçamentária 16.326.175.965,40 -

        Cota Recebida -         Cota Concedida -

        Repasse Recebido 18.423.719.903,54 -         Repasse Concedido 29.834.093,73 -

        Sub-repasse Recebido 16.296.341.871,67 -         Sub-repasse Concedido 16.296.341.871,67 -

        Recursos Arrecadados - Recebidos -         Recursos Arrecadados - Concedidos -

        Valores Diferidos - Baixa -         Valores Diferidos - Baixa -

        Valores Diferidos - Inscrição -         Valores Diferidos - Inscrição -

        Correspondência de Débitos -         Correspondências de Créditos -

        Cota Devolvida -         Cota Devolvida -

        Repasse Devolvido -         Repasse Devolvido -

        Sub-repasse Devolvido -         Sub-repasse Devolvido -

    Independentes da Execução Orçamentária 1.997.049.811,96 -     Independentes da Execução Orçamentária 3.797.665.755,99 -

        Transferências Recebidas para Pagamento de RP 1.563.041.249,85 -         Transferências Concedidas para Pagamento de RP 465.385.863,75 -

        Demais Transferências Recebidas -         Demais Transferências Concedidas -

        Movimentação de Saldos Patrimoniais 434.008.562,11 -         Movimento de Saldos Patrimoniais 3.332.279.892,24 -

        Movimentações para Incorporação de Saldos -         Movimentações para Incorporação de Saldos -

    Aporte ao RPPS - -     Aporte ao RPPS - -

    Aporte ao RGPS - -     Aporte ao RGPS - -

Recebimentos Extraorçamentários 9.282.067.767,45 - Despesas Extraorçamentárias 4.904.230.589,89 -

    Inscrição dos Restos a Pagar Processados 765.780.838,97 -     Pagamento dos Restos a Pagar Processados 86.408.896,48 -

    Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados 2.617.283.162,99 -     Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados 2.458.396.438,91 -

    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 2.216.239.851,04 -     Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 2.358.949.144,24 -

    Outros Recebimentos Extraorçamentários 3.682.763.914,45 -     Outros Pagamentos Extraorçamentários 476.110,26 -

        Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento -         Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento 5.819,35 -

        Restituições a Pagar -         Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores -

        Passivos Transferidos -         Pagamento de Passivos Recebidos -

        Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior 87,82 -         Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior 470.290,32 -
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ESPECIFICAÇÃO 2015 2014

        Arrecadação de Outra Unidade 2.829.649.332,30 -         Transferência de Arrecadação para Outra Unidade -

        Variação Cambial 325,31 -         Variação Cambial 0,59 -

        Valores para Compensação -         Valores Compensados -

        Valores em Trânsito -         Valores em Trânsito -

        DARF - SISCOMEX -         Ajuste Acumulado de Conversão -

        Ajuste Acumulado de Conversão 471.794.849,18 -         Demais Pagamentos -

        Demais Recebimentos 381.319.319,84 -

Saldo do Exercício Anterior 1.242.915.088,38 - Saldo para o Exercício Seguinte 928.546.673,76 -

    Caixa e Equivalentes de Caixa 1.242.915.088,38 -     Caixa e Equivalentes de Caixa 928.546.673,76 -

TOTAL 48.127.128.855,85 - TOTAL 48.127.128.855,85 -
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TITULO

SUBTITULO

ORGAO SUPERIOR

BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

52111 - COMANDO DA AERONAUTICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

52000 - MINISTERIO DA DEFESA

EXERCICIO
2015

EMISSAO
29/02/2016

PERIODO
Anual

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

ESPECIFICAÇÃO 2015 2014 ESPECIFICAÇÃO 2015 2014

ATIVO CIRCULANTE 5.963.875.981,41 6.242.893.501,33 PASSIVO CIRCULANTE 1.982.871.971,19 2.240.461.102,77

    Caixa e Equivalentes de Caixa 928.546.673,76 1.242.915.088,38     Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo 169.212,87 3.280,24

    Créditos a Curto Prazo - -     Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 846.063.999,84 504.247.798,21

        Créditos Tributários a Receber -     Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 776.767.563,88 84.679.924,46

        Clientes -     Obrigações Fiscais a Curto Prazo 1.882,54 17.222,96

        Créditos de Transferências a Receber -     Obrigações de Repartição a Outros Entes - -

        Empréstimos e Financiamentos Concedidos -     Provisões de Curto Prazo - -

        Dívida Ativa Tributária -     Demais Obrigações a Curto Prazo 359.869.312,06 1.651.512.876,90

        Dívida Ativa Não Tributária -

        (-) Ajustes para Perdas em Créditos de Curto Prazo -

    Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 559.481.330,04 537.117.210,15

    Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - -

    Estoques 4.475.847.977,61 4.462.861.202,80

    VPDs Pagas Antecipadamente - -

ATIVO NÃO CIRCULANTE 95.963.914.134,06 89.071.877.086,13 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 1.893.728.128,20 2.287.587.866,03

    Ativo Realizável a Longo Prazo 21.642.185,76 76.751,75     Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo - -

        Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 286.752,31 76.751,75     Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 1.892.281.952,28 2.286.223.833,46

        Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo -     Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo - -

        Estoques 21.355.433,45 -     Obrigações Fiscais a Longo Prazo - -

        VPDs Pagas Antecipadamente -     Provisões de Longo Prazo - -

    Investimentos - -     Demais Obrigações a Longo Prazo 1.446.175,92 1.364.032,57

        Participações Permanentes - -     Resultado Diferido - -

            Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial - TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL 3.876.600.099,39 4.528.048.968,80

-

ESPECIFICAÇÃO 2015 2014

            Participações Avaliadas pelo Método de Custo -

Patrimônio Social e Capital Social - -

            (-) Red. ao Valor Recuperável de Participações Permanentes -

Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC) - -

        Propriedades para Investimento - -

Reservas de Capital - -

            Propriedades para Investimento - -

Ajustes de Avaliação Patrimonial - -

            (-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos - -

Reservas de Lucros - -

            (-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos - -

Demais Reservas 4.718.925.629,76 -

        Investimentos do RPSS de Longo Prazo - -

Resultados Acumulados 93.332.264.386,32 90.786.721.618,66

            Investimentos do RPSS de Longo Prazo - -

    Resultado do Exercício 1.829.039.639,05 0,04

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS - -

    Resultados de Exercícios Anteriores 91.362.542.503,72 90.786.721.618,62

        Demais Investimentos Permanentes - -

    Ajustes de Exercícios Anteriores 140.682.243,55 -

            Demais Investimentos Permanentes - -

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm. - -

(-) Ações / Cotas em Tesouraria - -
    Imobilizado 95.933.601.218,72 89.071.354.095,43

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 98.051.190.016,08 90.786.721.618,66
        Bens Móveis 17.941.932.413,76 15.479.159.109,56

            Bens Móveis 19.016.787.196,24 16.530.163.244,50

            (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis -1.013.097.113,14 -1.051.004.134,94

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis -61.757.669,34 -
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ESPECIFICAÇÃO 2015 2014

        Bens Imóveis 77.991.668.804,96 73.592.194.985,87

            Bens Imóveis 78.084.079.870,50 73.805.125.746,37

            (-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis -92.411.065,54 -212.930.760,50

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis - -

    Intangível 8.670.729,58 446.238,95

        Softwares 8.639.617,58 289.671,11

            Softwares 8.639.617,58 289.671,11

            (-) Amortização Acumulada de Softwares - -

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares - -

        Marcas, Direitos e Patentes Industriais 31.112,00 156.567,84

            Marcas, Direitos e Patentes Industriais 31.112,00 156.567,84

            (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind - -

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat. - -

        Direitos de Uso de Imóveis - -

            Direitos de Uso de Imóveis - -

            (-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis - -

            (-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis - -

    Diferido - -

        Diferido -

        (-) Amortização Acumulada -

TOTAL DO ATIVO 101.927.790.115,47 95.314.770.587,46 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 101.927.790.115,47 95.314.770.587,46

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO 2015 2014

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO 2015 2014

ATIVO FINANCEIRO 977.422.222,13 3.474.978.472,33 PASSIVO FINANCEIRO 4.059.176.427,57 4.704.120.304,09

ATIVO PERMANENTE 100.950.367.893,34 91.839.792.115,13 PASSIVO PERMANENTE 2.738.351.758,58 1.033.959.359,11

SALDO PATRIMONIAL - SALDO PATRIMONIAL 95.130.261.929,32 89.576.690.924,26

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos
2015 2014

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos
2015 2014

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 27.530.955.616,86 6.314.122.228,27 SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 17.388.253.437,22 14.587.843.566,88

    Execução dos Atos Potenciais Ativos 27.530.955.616,86 6.314.122.228,27     Execução dos Atos Potenciais Passivos 17.388.253.437,22 14.587.843.566,88

        Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar 4.353.614.789,56 3.139.963.658,45         Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut - -

        Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong 409.301.847,17 237.773.249,87         Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên 616.459.631,34 578.498.595,43

        Direitos Contratuais a Executar 22.768.038.980,13 2.936.385.319,95         Obrigações Contratuais a Executar 16.771.793.805,88 14.009.344.971,45

        Outros Atos Potenciais Ativos a Executar - -         Outros Atos Potenciais Passivos a Executar - -

TOTAL 27.530.955.616,86 6.314.122.228,27 TOTAL 17.388.253.437,22 14.587.843.566,88
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DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO

Recursos Ordinários -1.192.847.133,33

Recursos Vinculados -1.888.907.072,11

    Educação -455.048,05

    Seguridade Social (Exceto RGPS) -995.024,00

    Operação de Crédito -1.356.560.746,27

    Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas -530.896.253,80

    Outros Recursos Vinculados a Fundos 0,01

TOTAL -3.081.754.205,44
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2015 2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 56.946.897.247,1 -

    Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - -

        Impostos - -

        Taxas - -

        Contribuições de Melhoria - -

    Contribuições 672.433.103,50 -

        Contribuições Sociais 672.433.103,50 -

        Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - -

        Contribuição de Iluminação Pública - -

        Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais - -

    Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 2.153.781.339,91 -

        Venda de Mercadorias - -

        Vendas de Produtos - -

        Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços 2.153.781.339,91 -

    Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 1.099.890.915,03 -

        Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - -

        Juros e Encargos de Mora 49,74 -

        Variações Monetárias e Cambiais 1.099.890.865,29 -

        Descontos Financeiros Obtidos - -

        Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras - -

        Aportes do Banco Central - -

        Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras - -

    Transferências e Delegações Recebidas 43.476.822.382,1 -

        Transferências Intragovernamentais 36.720.516.150,4 -

        Transferências Intergovernamentais 3.096.876,22 -

        Transferências das Instituições Privadas - -

        Transferências das Instituições Multigovernamentais - -

        Transferências de Consórcios Públicos - -

        Transferências do Exterior - -

        Execução Orçamentária Delegada de Entes - -

        Transferências de Pessoas Físicas - -

        Outras Transferências e Delegações Recebidas 6.753.209.355,50 -

    Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos 9.535.054.028,62 -

        Reavaliação de Ativos 3.616.637.194,76 -

        Ganhos com Alienação 721.674,78 -

        Ganhos com Incorporação de Ativos 3.900.298.294,27 -

        Ganhos com Desincorporação de Passivos 2.017.396.864,81 -

        Reversão de Redução ao Valor Recuperável - -

    Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 8.915.477,96 -

        Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar - -

        Resultado Positivo de Participações - -

        Operações da Autoridade Monetária - -
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2015 2014

        VPA de Dívida Ativa -

        Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas - -

        Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 8.915.477,96 -

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 55.117.873.524,1 -

    Pessoal e Encargos 6.130.609.031,68 -

        Remuneração a Pessoal 5.605.231.336,75 -

        Encargos Patronais 110.860.218,74 -

        Benefícios a Pessoal 414.517.476,19 -

        Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos - -

    Benefícios Previdenciários e Assistenciais 8.553.341.221,18 -

        Aposentadorias e Reformas 5.221.240.976,56 -

        Pensões 3.304.240.636,48 -

        Benefícios de Prestação Continuada - -

        Benefícios Eventuais - -

        Políticas Públicas de Transferência de Renda - -

        Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 27.859.608,14 -

    Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 3.753.066.887,25 -

        Uso de Material de Consumo 1.816.992.051,65 -

        Serviços 1.519.443.985,12 -

        Depreciação, Amortização e Exaustão 416.630.850,48 -

    Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 2.545.358.666,66 -

        Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos 208.996.455,20 -

        Juros e Encargos de Mora 10.993,34 -

        Variações Monetárias e Cambiais 2.336.346.386,75 -

        Descontos Financeiros Concedidos 4.831,37 -

        Aportes ao Banco Central - -

        Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - -

    Transferências e Delegações Concedidas 27.191.856.955,0 -

        Transferências Intragovernamentais 20.161.359.817,8 -

        Transferências Intergovernamentais - -

        Transferências a Instituições Privadas - -

        Transferências a Instituições Multigovernamentais - -

        Transferências a Consórcios Públicos - -

        Transferências ao Exterior - -

        Execução Orçamentária Delegada a Entes - -

        Outras Transferências e Delegações Concedidas 7.030.497.137,22 -

    Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 6.920.744.479,46 -

        Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas 4.178.249.534,54 -

        Perdas com Alienação 135.721.440,47 -

        Perdas Involuntárias 17.623.559,31 -

        Incorporação de Passivos 1.658.772.592,73 -
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        Desincorporação de Ativos 930.377.352,41 -

    Tributárias 366.871,95 -

        Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 285.442,64 -

        Contribuições 81.429,31 -

    Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados 10.086.903,50 -

        Custo das Mercadorias Vendidas - -

        Custos dos Produtos Vendidos 10.086.903,50 -

        Custo dos Serviços Prestados - -

    Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 12.442.507,37 -

        Premiações - -

        Resultado Negativo de Participações - -

        Operações da Autoridade Monetária - -

        Incentivos 458.044,52 -

        Subvenções Econômicas - -

        Participações e Contribuições - -

        Constituição de Provisões - -

        Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 11.984.462,85 -

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 1.829.023.723,05 -

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

2015 2014
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RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO

RECEITAS CORRENTES - - 2.396.377,04 2.396.377,04

    Receitas Tributárias - - - -

        Impostos - - - -

        Taxas - - - -

        Contribuições de Melhoria - - - -

    Receitas de Contribuições - - - -

        Contribuições Sociais - - - -

        Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - - - -

        Contribuição de Iluminação Pública - - - -

    Receita Patrimonial - - - -

        Receitas Imobiliárias - - - -

        Receitas de Valores Mobiliários - - - -

        Receita de Concessões e Permissões - - - -

        Compensações Financeiras - - - -

        Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos - - - -

        Receita da Cessão de Direitos - - - -

        Outras Receitas Patrimoniais - - - -

    Receitas Agropecuárias - - - -

        Receita da Produção Vegetal - - - -

        Receita da Produção Animal e Derivados - - - -

        Outras Receitas Agropecuárias - - - -

    Receitas Industriais - - - -

        Receita da Indústria Extrativa Mineral - - - -

        Receita da Indústria de Transformação - - - -

        Receita da Indústria de Construção - - - -

        Outras Receitas Industriais - - - -

    Receitas de Serviços - - - -

    Transferências Correntes - - - -

        Transferências Intergovernamentais - - - -

        Transferências de Instituições Privadas - - - -

        Transferências do Exterior - - - -

        Transferências de Pessoas - - - -

        Transferências de Convênios - - - -

        Transferências para o Combate à Fome - - - -

    Outras Receitas Correntes - - 2.396.377,04 2.396.377,04

        Multas e Juros de Mora - - - -

        Indenizações e Restituições - - 1.767.201,07 1.767.201,07

        Receita da Dívida Ativa - - - -

        Receitas Dec. Aportes Periódicos Amortização Déficit do RPPS - - - -

        Rec. Decor. de Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS - - - -

        Receitas Correntes Diversas - - 629.175,97 629.175,97

RECEITAS DE CAPITAL - - 882.638.035,81 882.638.035,81
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    Operações de Crédito - - 882.638.035,81 882.638.035,81

        Operações de Crédito Internas - - - -

        Operações de Crédito Externas - - 882.638.035,81 882.638.035,81

    Alienação de Bens - - - -

        Alienação de Bens Móveis - - - -

        Alienação de Bens Imóveis - - - -

    Amortização de Empréstimos - - - -

    Transferências de Capital - - - -

        Transferências Intergovernamentais - - - -

        Transferências de Instituições Privadas - - - -

        Transferências do Exterior - - - -

        Transferência de Pessoas - - - -

        Transferências de Outras Instituições Públicas - - - -

        Transferências de Convênios - - - -

        Transferências para o Combate à Fome - - - -

    Outras Receitas de Capital - - - -

        Integralização do Capital Social - - - -

        Resultado do Banco Central do Brasil - - - -

        Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional - - - -

        Dívida Ativa Prov. da Amortização Empréstimos e Financiam. - - - -

        Receita Dívida Ativa Alienação Estoques de Café - - - -

        Receita de Títulos Resgatados do Tesouro Nacional - - - -

        Receitas de Capital Diversas - - - -

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - -

SUBTOTAL DE RECEITAS - - 885.034.412,85 885.034.412,85

REFINANCIAMENTO - - - -

    Operações de Crédito Internas - - - -

        Mobiliária - - - -

        Contratual - - - -

    Operações de Crédito Externas - - - -

        Mobiliária - - - -

        Contratual - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO - - 885.034.412,85 885.034.412,85

DÉFICIT 21.285.475.457,96 21.285.475.457,96

TOTAL - - 22.170.509.870,81 22.170.509.870,81

DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA - 20.000.000,00 20.000.000,00 -

    Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro - 10.000.000,00 10.000.000,00 -

    Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação - - - -

    Créditos Cancelados Líquidos - - - -

    Créditos Adicionais Reabertos - 10.000.000,00 10.000.000,00 -
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DESPESA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO

DESPESAS CORRENTES 15.147.544.386,00 16.440.854.283,00 17.616.464.952,94 16.941.849.780,92 16.752.739.273,62 -1.175.610.669,94

    Pessoal e Encargos Sociais 12.925.354.024,00 14.250.174.308,00 14.239.644.986,14 14.239.633.571,72 14.239.065.916,41 10.529.321,86

    Juros e Encargos da Dívida 356.342.489,00 346.085.346,00 188.331.356,71 188.331.356,71 188.331.356,71 157.753.989,29

    Outras Despesas Correntes 1.865.847.873,00 1.844.594.629,00 3.188.488.610,09 2.513.884.852,49 2.325.342.000,50 -1.343.893.981,09

DESPESAS DE CAPITAL 3.878.472.418,00 3.239.095.031,24 3.945.951.780,11 2.003.283.789,14 1.426.613.457,47 -706.856.748,87

    Investimentos 2.942.762.656,00 2.963.262.656,00 3.940.663.372,50 2.001.574.326,89 1.424.921.005,22 -977.400.716,50

    Inversões Financeiras - - 5.288.407,61 1.709.462,25 1.692.452,25 -5.288.407,61

    Amortização da Dívida 935.709.762,00 275.832.375,24 - - - 275.832.375,24

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - - - - - -

RESERVA DO RPPS - - - - - -

SUBTOTAL DAS DESPESAS 19.026.016.804,00 19.679.949.314,24 21.562.416.733,05 18.945.133.570,06 18.179.352.731,09 -1.882.467.418,81

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO - 608.093.137,76 608.093.137,76 608.093.137,76 608.093.137,76 -

    Amortização da Dívida Interna - - - - - -

        Dívida Mobiliária - - - - - -

        Outras Dívidas - - - - - -

    Amortização da Dívida Externa - 608.093.137,76 608.093.137,76 608.093.137,76 608.093.137,76 -

        Dívida Mobiliária - - - - - -

        Outras Dívidas - 608.093.137,76 608.093.137,76 608.093.137,76 608.093.137,76 -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 19.026.016.804,00 20.288.042.452,00 22.170.509.870,81 19.553.226.707,82 18.787.445.868,85 -1.882.467.418,81

TOTAL 19.026.016.804,00 20.288.042.452,00 22.170.509.870,81 19.553.226.707,82 18.787.445.868,85 -1.882.467.418,81

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

INSCRITOS EM 31 DE
DEZEMBRO DO EXERCÍCIO

ANTERIOR
LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO

DESPESAS CORRENTES 54.701.489,76 1.030.325.180,20 915.605.591,93 908.847.770,00 23.925.086,42 152.253.813,54

    Pessoal e Encargos Sociais - - - - - -

    Juros e Encargos da Dívida - - - - - -

    Outras Despesas Correntes 54.701.489,76 1.030.325.180,20 915.605.591,93 908.847.770,00 23.925.086,42 152.253.813,54

DESPESAS DE CAPITAL 293.629.379,14 1.451.789.904,64 1.559.247.252,93 1.549.548.668,91 13.904.658,62 181.965.956,25

    Investimentos 293.575.457,14 1.450.182.560,98 1.557.592.598,01 1.547.894.013,99 13.898.047,88 181.965.956,25

    Inversões Financeiras 53.922,00 1.607.343,66 1.654.654,92 1.654.654,92 6.610,74 -0,00

    Amortização da Dívida - - - - - -

TOTAL 348.330.868,90 2.482.115.084,84 2.474.852.844,86 2.458.396.438,91 37.829.745,04 334.219.769,79

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES
INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO

EXERCÍCIO ANTERIOR
PAGOS CANCELADOS SALDO

DESPESAS CORRENTES 707.268,29 64.540.685,38 64.642.312,45 469.571,80 136.069,42

    Pessoal e Encargos Sociais - - - - -

    Juros e Encargos da Dívida - - - - -
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    Outras Despesas Correntes 707.268,29 64.540.685,38 64.642.312,45 469.571,80 136.069,42

DESPESAS DE CAPITAL 1.826.694,68 20.708.914,26 21.766.584,03 5.967,02 763.057,89

    Investimentos 1.826.694,68 20.695.827,18 21.753.496,95 5.967,02 763.057,89

    Inversões Financeiras - 13.087,08 13.087,08 - -

    Amortização da Dívida - - - - -

TOTAL 2.533.962,97 85.249.599,64 86.408.896,48 475.538,82 899.127,31
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FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 2.400.435.023,74 -

    INGRESSOS 42.618.511.729,70 -

        Receitas Derivadas e Originárias 2.396.377,04 -

            Receita Tributária - -

            Receita de Contribuições - -

            Receita Patrimonial -

            Receita Agropecuária - -

            Receita Industrial - -

            Receita de Serviços - -

            Remuneração das Disponibilidades - -

            Outras Receitas Derivadas e Originárias 2.396.377,04 -

        Transferências Correntes Recebidas - -

            Intergovernamentais - -

                Dos Estados e/ou Distrito Federal - -

                Dos Municípios - -

            Intragovernamentais - -

            Outras Transferências Correntes Recebidas - -

        Outros Ingressos das Operações 42.616.115.352,66 -

            Ingressos Extraorçamentários 2.216.239.851,04 -

            Restituições a Pagar -

            Passivos Transferidos -

            Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior 87,82 -

            Transferências Financeiras Recebidas 36.717.111.587,17 -

            Arrecadação de Outra Unidade 2.829.649.332,30 -

            Variação Cambial 325,31 -

            Valores para Compensação -

            Valores em Trânsito -

            DARF - SISCOMEX -

            Ajuste Acumulado de Conversão 471.794.849,18 -

            Demais Recebimentos 381.319.319,84 -

    DESEMBOLSOS -40.218.076.705,96 -

        Pessoal e Demais Despesas -17.283.694.278,09 -

            Legislativo - -

            Judiciário -3.419.372,44 -

            Essencial à Justiça -6.592,33 -

            Administração -8.470,00 -

            Defesa Nacional -8.174.549.074,39 -

            Segurança Pública -4.499.323,77 -

            Relações Exteriores - -

            Assistência Social -1.797.550,41 -

            Previdência Social -9.053.608.690,75 -

            Saúde -3.174.669,52 -

            Trabalho - -

            Educação -2.066.728,49 -
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            Cultura - -

            Direitos da Cidadania -42.112,10 -

            Urbanismo - -

            Habitação - -

            Saneamento - -

            Gestão Ambiental - -

            Ciência e Tecnologia -29.193.601,09 -

            Agricultura - -

            Organização Agrária - -

            Indústria - -

            Comércio e Serviços - -

            Comunicações - -

            Energia - -

            Transporte -7.632.103,32 -

            Desporto e Lazer -3.500.103,65 -

            Encargos Especiais -190.066,48 -

            (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento -5.819,35 -

        Juros e Encargos da Dívida -188.331.356,71 -

            Juros e Correção Monetária da Dívida Interna - -

            Juros e Correção Monetária da Dívida Externa -170.728.791,98 -

            Outros Encargos da Dívida -17.602.564,73 -

        Transferências Concedidas -262.789.914,62 -

            Intergovernamentais - -

                A Estados e/ou Distrito Federal - -

                A Municípios - -

            Intragovernamentais -116.156.079,19 -

            Outras Transferências Concedidas -146.633.835,43 -

        Outros Desembolsos das Operações -22.483.261.156,54 -

            Dispêndios Extraorçamentários -2.358.949.144,24 -

            Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores -

            Pagamento de Passivos Recebidos -

            Transferências Financeiras Concedidas -20.123.841.721,39 -

            Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior -470.290,32 -

            Transferência de Arrecadação para Outra Unidade -

            Variação Cambial -0,59 -

            Valores Compensados -

            Valores em Trânsito -

            Ajuste Acumulado de Conversão -

            Demais Pagamentos -

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -2.989.348.336,41 -

    INGRESSOS - -

        Alienação de Bens - -

        Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - -

        Outros Ingressos de Investimentos - -
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    DESEMBOLSOS -2.989.348.336,41 -

        Aquisição de Ativo Não Circulante -1.664.095.728,51 -

        Concessão de Empréstimos e Financiamentos - -

        Outros Desembolsos de Investimentos -1.325.252.607,90 -

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 274.544.898,05 -

    INGRESSOS 882.638.035,81 -

        Operações de Crédito 882.638.035,81 -

        Integralização do Capital Social de Empresas Estatais - -

        Transferências de Capital Recebidas - -

            Intergovernamentais - -

                Dos Estados e/ou Distrito Federal - -

                Dos Municípios - -

            Intragovernamentais - -

            Outras Transferências de Capital Recebidas - -

        Outros Ingressos de Financiamento - -

    DESEMBOLSOS -608.093.137,76 -

        Amortização / Refinanciamento da Dívida -608.093.137,76 -

        Outros Desembolsos de Financiamento - -

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -314.368.414,62 -

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 1.242.915.088,38 -

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 928.546.673,76 -
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Total

Saldo Inicial do Exercício 2014 - - - - - - - - -

Variação Cambial - - - - - - - - -

Ajustes de Exercício Anterior - - - - - - - - -

Aumento/Redução de Capital - - - - - - - - -

Resgate/Reemissão de Ações e Cotas - - - - - - - - -

Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos - - - - - - - - -

Ajuste de Avaliação Patrimonial - - - - - - - - -

Resultado do Exercício - - - - - - - - -

Constituição/Reversão de Reservas - - - - - - - - -

Dividendos/Juros sobre Capital Próprio - - - - - - - - -

Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação - - - - - - - - -

Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação - - - - - - - - -

Saldo Final do Exercício 2014 - - - - - - - - -

Especificação
Patrimônio/ Capital

Social

Adiant. para Futuro
Aumento de

Capital (AFAC)

Reserva de Capital Reservas de
Lucros

Demais Reservas
Resultados

Acumulados
Ajustes de
Avaliação

Ações/Cotas em
Tesouraria

Total

Saldo Inicial do Exercício 2015 - - - - - 90.786.721.618,62 - - 90.786.721.618,62

Variação Cambial - - - - - 575.820.885,10 - - 575.820.885,10

Ajustes de Exercício Anterior - - - - - 140.682.243,55 - - 140.682.243,55

Aumento/Redução de Capital - - - - - - - - -

Resgate/Reemissão de Ações e Cotas - - - - - - - - -

Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos - - - - 4.718.925.629,76 - - - 4.718.925.629,76

Ajuste de Avaliação Patrimonial - - - - - - - - -

Resultado do Exercício - - - - - 1.829.023.723,04 - - 1.829.023.723,04

Constituição/Reversão de Reservas - - - - - - - - -

Dividendos/Juros sobre Capital Próprio - - - - - - - - -

Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação - - - - - - - - -

Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação - - - - - 15.916,00 - - 15.916,00

Saldo Final do Exercício 2015 - - - - 4.718.925.629,76 93.332.264.386,31 - - 98.051.190.016,07
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INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO 2015 2014

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO 2015 2014

Receitas Orçamentárias 3.120.505.753,71 - Despesas Orçamentárias - -

    Ordinárias - -     Ordinárias - -

    Vinculadas 3.133.304.454,76 -     Vinculadas - -

        Educação -         Educação -

        Seguridade Social (Exceto RGPS) -         Seguridade Social (Exceto RGPS) -

        Operação de Crédito -         Operação de Crédito -

        Alienação de Bens e Direitos -         Alienação de Bens e Direitos -

        Transferências Constitucionais e Legais -         Transferências Constitucionais e Legais -

        Previdência Social (RGPS) -         Previdência Social (RGPS) -

        Doações -         Doações -

        Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas 3.129.852.165,93 -         Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas -

        Outros Recursos Vinculados a Fundos 3.452.288,83 -         Outros Recursos Vinculados a Fundos -

        Demais Recursos -         Demais Recursos -

    (-) Deduções da Receita Orçamentária -12.798.701,05 -

Transferências Financeiras Recebidas 2.638.233.957,00 - Transferências Financeiras Concedidas 2.439.418.288,26 -

    Resultantes da Execução Orçamentária - -     Resultantes da Execução Orçamentária 1.389.276.717,35 -

        Cota Recebida -         Cota Concedida -

        Repasse Recebido -         Repasse Concedido 1.389.276.717,35 -

        Sub-repasse Recebido -         Sub-repasse Concedido -

        Recursos Arrecadados - Recebidos -         Recursos Arrecadados - Concedidos -

        Valores Diferidos - Baixa -         Valores Diferidos - Baixa -

        Valores Diferidos - Inscrição -         Valores Diferidos - Inscrição -

        Correspondência de Débitos -         Correspondências de Créditos -

        Cota Devolvida -         Cota Devolvida -

        Repasse Devolvido -         Repasse Devolvido -

        Sub-repasse Devolvido -         Sub-repasse Devolvido -

    Independentes da Execução Orçamentária 2.638.233.957,00 -     Independentes da Execução Orçamentária 1.050.141.570,91 -

        Transferências Recebidas para Pagamento de RP -         Transferências Concedidas para Pagamento de RP 565.688.953,82 -

        Demais Transferências Recebidas -         Demais Transferências Concedidas -

        Movimentação de Saldos Patrimoniais 2.638.233.957,00 -         Movimento de Saldos Patrimoniais 484.452.617,09 -

        Movimentações para Incorporação de Saldos -         Movimentações para Incorporação de Saldos -

    Aporte ao RPPS - -     Aporte ao RPPS - -

    Aporte ao RGPS - -     Aporte ao RGPS - -

Recebimentos Extraorçamentários - - Despesas Extraorçamentárias 2.159.661.870,70 -

    Inscrição dos Restos a Pagar Processados - -     Pagamento dos Restos a Pagar Processados - -

    Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados - -     Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados - -

    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados -4.431.234,45 -     Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - -

    Outros Recebimentos Extraorçamentários 4.431.234,45 -     Outros Pagamentos Extraorçamentários 2.159.661.870,70 -

        Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento -         Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento -

        Restituições a Pagar -         Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores -

        Passivos Transferidos -         Pagamento de Passivos Recebidos -

        Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior -         Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior 2.445.217,06 -
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        Arrecadação de Outra Unidade -         Transferência de Arrecadação para Outra Unidade 2.157.216.653,64 -

        Variação Cambial -         Variação Cambial -

        Valores para Compensação -         Valores Compensados -

        Valores em Trânsito -         Valores em Trânsito -

        DARF - SISCOMEX -         Ajuste Acumulado de Conversão -

        Ajuste Acumulado de Conversão -         Demais Pagamentos -

        Demais Recebimentos 4.431.234,45 -

Saldo do Exercício Anterior 4.048.636.928,43 - Saldo para o Exercício Seguinte 5.208.296.480,18 -

    Caixa e Equivalentes de Caixa 4.048.636.928,43 -     Caixa e Equivalentes de Caixa 5.208.296.480,18 -

TOTAL 9.807.376.639,14 - TOTAL 9.807.376.639,14 -
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ATIVO CIRCULANTE 5.261.518.933,11 4.335.878.671,67 PASSIVO CIRCULANTE 4.431.234,45 6.876.876,41

    Caixa e Equivalentes de Caixa 5.208.296.480,18 4.048.636.928,43     Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo - -

    Créditos a Curto Prazo - -     Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - -

        Créditos Tributários a Receber -     Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo - -

        Clientes -     Obrigações Fiscais a Curto Prazo - -

        Créditos de Transferências a Receber -     Obrigações de Repartição a Outros Entes - -

        Empréstimos e Financiamentos Concedidos -     Provisões de Curto Prazo - -

        Dívida Ativa Tributária -     Demais Obrigações a Curto Prazo 4.431.234,45 6.876.876,41

        Dívida Ativa Não Tributária -

        (-) Ajustes para Perdas em Créditos de Curto Prazo -

    Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 53.222.452,93 287.241.743,24

    Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - -

    Estoques - -

    VPDs Pagas Antecipadamente - -

ATIVO NÃO CIRCULANTE - - PASSIVO NÃO CIRCULANTE - -

    Ativo Realizável a Longo Prazo - -     Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo - -

        Demais Créditos e Valores a Longo Prazo -     Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - -

        Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo -     Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo - -

        Estoques -     Obrigações Fiscais a Longo Prazo - -

        VPDs Pagas Antecipadamente -     Provisões de Longo Prazo - -

    Investimentos - -     Demais Obrigações a Longo Prazo - -

        Participações Permanentes - -     Resultado Diferido - -

            Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial - TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL 4.431.234,45 6.876.876,41

-

ESPECIFICAÇÃO 2015 2014

            Participações Avaliadas pelo Método de Custo -

Patrimônio Social e Capital Social - -

            (-) Red. ao Valor Recuperável de Participações Permanentes -

Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC) - -

        Propriedades para Investimento - -

Reservas de Capital - -

            Propriedades para Investimento - -

Ajustes de Avaliação Patrimonial - -

            (-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos - -

Reservas de Lucros - -

            (-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos - -

Demais Reservas - -

        Investimentos do RPSS de Longo Prazo - -

Resultados Acumulados 5.257.087.698,66 4.329.001.795,26

            Investimentos do RPSS de Longo Prazo - -

    Resultado do Exercício 928.085.903,40 -

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS - -

    Resultados de Exercícios Anteriores 4.329.001.795,26 4.329.001.795,26

        Demais Investimentos Permanentes - -

            Demais Investimentos Permanentes - -

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm. - -
(-) Ações / Cotas em Tesouraria - -

    Imobilizado - -
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.257.087.698,66 4.329.001.795,26

        Bens Móveis - -

            Bens Móveis - -

            (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis - -

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis - -
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-
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        Bens Imóveis - -

            Bens Imóveis - -

            (-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis - -

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis - -

    Intangível - -

        Softwares - -

            Softwares - -

            (-) Amortização Acumulada de Softwares - -

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares - -

        Marcas, Direitos e Patentes Industriais - -

            Marcas, Direitos e Patentes Industriais - -

            (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind - -

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat. - -

        Direitos de Uso de Imóveis - -

            Direitos de Uso de Imóveis - -

            (-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis - -

            (-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis - -

    Diferido - -

        Diferido -

        (-) Amortização Acumulada -

TOTAL DO ATIVO 5.261.518.933,11 4.335.878.671,67 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.261.518.933,11 4.335.878.671,67

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO 2015 2014

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO 2015 2014

ATIVO FINANCEIRO 5.261.518.933,11 4.335.878.671,67 PASSIVO FINANCEIRO 4.431.234,45 654.326.850,60

ATIVO PERMANENTE - - PASSIVO PERMANENTE - -647.449.974,19

SALDO PATRIMONIAL - SALDO PATRIMONIAL 5.257.087.698,66 4.329.001.795,26

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos
2015 2014

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos
2015 2014

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - - SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - -

    Execução dos Atos Potenciais Ativos - -     Execução dos Atos Potenciais Passivos - -

        Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar - -         Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut - -

        Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong - -         Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên - -

        Direitos Contratuais a Executar - -         Obrigações Contratuais a Executar - -

        Outros Atos Potenciais Ativos a Executar - -         Outros Atos Potenciais Passivos a Executar - -

TOTAL - - TOTAL - -
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DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO

Recursos Ordinários -

Recursos Vinculados 5.257.087.698,66

    Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas 5.257.087.698,66

TOTAL 5.257.087.698,66
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2015 2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 3.655.153.339,5 -

    Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - -

        Impostos - -

        Taxas - -

        Contribuições de Melhoria - -

    Contribuições - -

        Contribuições Sociais - -

        Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - -

        Contribuição de Iluminação Pública - -

        Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais - -

    Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 218.743.055,73 -

        Venda de Mercadorias 12.588.764,05 -

        Vendas de Produtos - -

        Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços 206.154.291,68 -

    Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 419.684.055,65 -

        Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - -

        Juros e Encargos de Mora 67.950,83 -

        Variações Monetárias e Cambiais - -

        Descontos Financeiros Obtidos - -

        Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 419.616.104,82 -

        Aportes do Banco Central - -

        Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras - -

    Transferências e Delegações Recebidas 2.655.286.099,5 -

        Transferências Intragovernamentais 2.644.408.502,5 -

        Transferências Intergovernamentais 10.877.596,98 -

        Transferências das Instituições Privadas - -

        Transferências das Instituições Multigovernamentais - -

        Transferências de Consórcios Públicos - -

        Transferências do Exterior - -

        Execução Orçamentária Delegada de Entes - -

        Transferências de Pessoas Físicas - -

        Outras Transferências e Delegações Recebidas - -

    Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos 53.222.452,93 -

        Reavaliação de Ativos - -

        Ganhos com Alienação - -

        Ganhos com Incorporação de Ativos - -

        Ganhos com Desincorporação de Passivos 53.222.452,93 -

        Reversão de Redução ao Valor Recuperável - -

    Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 308.217.675,70 -

        Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar - -

        Resultado Positivo de Participações - -

        Operações da Autoridade Monetária - -
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        VPA de Dívida Ativa -

        Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas - -

        Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 308.217.675,70 -

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2.727.067.436,1 -

    Pessoal e Encargos - -

        Remuneração a Pessoal - -

        Encargos Patronais - -

        Benefícios a Pessoal - -

        Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos - -

    Benefícios Previdenciários e Assistenciais - -

        Aposentadorias e Reformas - -

        Pensões - -

        Benefícios de Prestação Continuada - -

        Benefícios Eventuais - -

        Políticas Públicas de Transferência de Renda - -

        Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - -

    Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo - -

        Uso de Material de Consumo - -

        Serviços - -

        Depreciação, Amortização e Exaustão - -

    Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 12.143,89 -

        Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - -

        Juros e Encargos de Mora - -

        Variações Monetárias e Cambiais - -

        Descontos Financeiros Concedidos 12.143,89 -

        Aportes ao Banco Central - -

        Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - -

    Transferências e Delegações Concedidas 2.439.418.288,2 -

        Transferências Intragovernamentais 2.439.418.288,2 -

        Transferências Intergovernamentais - -

        Transferências a Instituições Privadas - -

        Transferências a Instituições Multigovernamentais - -

        Transferências a Consórcios Públicos - -

        Transferências ao Exterior - -

        Execução Orçamentária Delegada a Entes - -

        Outras Transferências e Delegações Concedidas - -

    Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 287.636.734,87 -

        Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas - -

        Perdas com Alienação - -

        Perdas Involuntárias - -

        Incorporação de Passivos 287.636.732,82 -
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        Desincorporação de Ativos 2,05 -

    Tributárias - -

        Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - -

        Contribuições - -

    Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados - -

        Custo das Mercadorias Vendidas - -

        Custos dos Produtos Vendidos - -

        Custo dos Serviços Prestados - -

    Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 269,15 -

        Premiações - -

        Resultado Negativo de Participações - -

        Operações da Autoridade Monetária - -

        Incentivos - -

        Subvenções Econômicas - -

        Participações e Contribuições - -

        Constituição de Provisões - -

        Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 269,15 -

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 928.085.903,40 -

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

2015 2014
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RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO

RECEITAS CORRENTES 2.307.621.533,00 2.307.621.533,00 3.114.726.199,76 807.104.666,76

    Receitas Tributárias - - - -

        Impostos - - - -

        Taxas - - - -

        Contribuições de Melhoria - - - -

    Receitas de Contribuições - - - -

        Contribuições Sociais - - - -

        Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - - - -

        Contribuição de Iluminação Pública - - - -

    Receita Patrimonial 418.857.108,00 418.857.108,00 536.827.619,99 117.970.511,99

        Receitas Imobiliárias 87.688.570,00 87.688.570,00 85.180.475,49 -2.508.094,51

        Receitas de Valores Mobiliários 302.657.771,00 302.657.771,00 419.616.104,82 116.958.333,82

        Receita de Concessões e Permissões - - - -

        Compensações Financeiras - - - -

        Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos - - - -

        Receita da Cessão de Direitos 28.510.767,00 28.510.767,00 30.113.223,67 1.602.456,67

        Outras Receitas Patrimoniais - - 1.917.816,01 1.917.816,01

    Receitas Agropecuárias - - - -

        Receita da Produção Vegetal - - - -

        Receita da Produção Animal e Derivados - - - -

        Outras Receitas Agropecuárias - - - -

    Receitas Industriais - - - -

        Receita da Indústria Extrativa Mineral - - - -

        Receita da Indústria de Transformação - - - -

        Receita da Indústria de Construção - - - -

        Outras Receitas Industriais - - - -

    Receitas de Serviços 1.590.661.636,00 1.590.661.636,00 2.255.300.491,52 664.638.855,52

    Transferências Correntes 6.217.776,00 6.217.776,00 10.877.596,98 4.659.820,98

        Transferências Intergovernamentais - - - -

        Transferências de Instituições Privadas - - - -

        Transferências do Exterior - - - -

        Transferências de Pessoas - - - -

        Transferências de Convênios 6.217.776,00 6.217.776,00 10.877.596,98 4.659.820,98

        Transferências para o Combate à Fome - - - -

    Outras Receitas Correntes 291.885.013,00 291.885.013,00 311.720.491,27 19.835.478,27

        Multas e Juros de Mora 175.089,00 175.089,00 3.502.839,66 3.327.750,66

        Indenizações e Restituições - - - -

        Receita da Dívida Ativa - - - -

        Receitas Dec. Aportes Periódicos Amortização Déficit do RPPS - - - -

        Rec. Decor. de Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS - - - -

        Receitas Correntes Diversas 291.709.924,00 291.709.924,00 308.217.651,61 16.507.727,61

RECEITAS DE CAPITAL 4.301.531,00 4.301.531,00 5.779.553,95 1.478.022,95
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    Operações de Crédito - - - -

        Operações de Crédito Internas - - - -

        Operações de Crédito Externas - - - -

    Alienação de Bens 4.301.531,00 4.301.531,00 5.779.553,95 1.478.022,95

        Alienação de Bens Móveis 4.301.531,00 4.301.531,00 5.779.553,95 1.478.022,95

        Alienação de Bens Imóveis - - - -

    Amortização de Empréstimos - - - -

    Transferências de Capital - - - -

        Transferências Intergovernamentais - - - -

        Transferências de Instituições Privadas - - - -

        Transferências do Exterior - - - -

        Transferência de Pessoas - - - -

        Transferências de Outras Instituições Públicas - - - -

        Transferências de Convênios - - - -

        Transferências para o Combate à Fome - - - -

    Outras Receitas de Capital - - - -

        Integralização do Capital Social - - - -

        Resultado do Banco Central do Brasil - - - -

        Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional - - - -

        Dívida Ativa Prov. da Amortização Empréstimos e Financiam. - - - -

        Receita Dívida Ativa Alienação Estoques de Café - - - -

        Receita de Títulos Resgatados do Tesouro Nacional - - - -

        Receitas de Capital Diversas - - - -

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - -

SUBTOTAL DE RECEITAS 2.311.923.064,00 2.311.923.064,00 3.120.505.753,71 808.582.689,71

REFINANCIAMENTO - - - -

    Operações de Crédito Internas - - - -

        Mobiliária - - - -

        Contratual - - - -

    Operações de Crédito Externas - - - -

        Mobiliária - - - -

        Contratual - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 2.311.923.064,00 2.311.923.064,00 3.120.505.753,71 808.582.689,71

TOTAL 2.311.923.064,00 2.311.923.064,00 3.120.505.753,71 808.582.689,71

DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA - 2.299.691,00 2.299.691,00 -

    Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro - - - -

    Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação - 2.299.691,00 2.299.691,00 -

    Créditos Cancelados Líquidos - - - -

    Créditos Adicionais Reabertos - - - -

DESPESA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO
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DESPESA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO

DESPESAS CORRENTES 1.449.694.463,00 1.458.494.154,00 - - - 1.458.494.154,00

    Pessoal e Encargos Sociais - - - - - -

    Juros e Encargos da Dívida - - - - - -

    Outras Despesas Correntes 1.449.694.463,00 1.458.494.154,00 - - - 1.458.494.154,00

DESPESAS DE CAPITAL 887.228.601,00 880.728.601,00 - - - 880.728.601,00

    Investimentos 881.946.201,00 875.446.201,00 - - - 875.446.201,00

    Inversões Financeiras 5.282.400,00 5.282.400,00 - - - 5.282.400,00

    Amortização da Dívida - - - - - -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - - - - - -

RESERVA DO RPPS - - - - - -

SUBTOTAL DAS DESPESAS 2.336.923.064,00 2.339.222.755,00 - - - 2.339.222.755,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO - - - - - -

    Amortização da Dívida Interna - - - - - -

        Dívida Mobiliária - - - - - -

        Outras Dívidas - - - - - -

    Amortização da Dívida Externa - - - - - -

        Dívida Mobiliária - - - - - -

        Outras Dívidas - - - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 2.336.923.064,00 2.339.222.755,00 - - - 2.339.222.755,00

SUPERÁVIT 3.120.505.753,71 -3.120.505.753,71

TOTAL 2.336.923.064,00 2.339.222.755,00 3.120.505.753,71 - - -781.282.998,71

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

INSCRITOS EM 31 DE
DEZEMBRO DO EXERCÍCIO

ANTERIOR
LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO

DESPESAS CORRENTES - - - - - -

    Pessoal e Encargos Sociais - - - - - -

    Juros e Encargos da Dívida - - - - - -

    Outras Despesas Correntes - - - - - -

DESPESAS DE CAPITAL - - - - - -

    Investimentos - - - - - -

    Inversões Financeiras - - - - - -

    Amortização da Dívida - - - - - -

TOTAL - - - - - -

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES
INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO

EXERCÍCIO ANTERIOR
PAGOS CANCELADOS SALDO

DESPESAS CORRENTES - - - - -

    Pessoal e Encargos Sociais - - - - -
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DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
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ANTERIORES
INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO
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PAGOS CANCELADOS SALDO

    Juros e Encargos da Dívida - - - - -

    Outras Despesas Correntes - - - - -

DESPESAS DE CAPITAL - - - - -

    Investimentos - - - - -

    Inversões Financeiras - - - - -

    Amortização da Dívida - - - - -

TOTAL - - - - -
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FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 1.153.879.997,80 -

    INGRESSOS 5.752.960.156,76 -

        Receitas Derivadas e Originárias 3.103.848.602,78 -

            Receita Tributária - -

            Receita de Contribuições - -

            Receita Patrimonial 117.211.515,17 -

            Receita Agropecuária - -

            Receita Industrial - -

            Receita de Serviços 2.255.300.491,52 -

            Remuneração das Disponibilidades 419.616.104,82 -

            Outras Receitas Derivadas e Originárias 311.720.491,27 -

        Transferências Correntes Recebidas 10.877.596,98 -

            Intergovernamentais - -

                Dos Estados e/ou Distrito Federal - -

                Dos Municípios - -

            Intragovernamentais 10.877.596,98 -

            Outras Transferências Correntes Recebidas - -

        Outros Ingressos das Operações 2.638.233.957,00 -

            Ingressos Extraorçamentários -4.431.234,45 -

            Restituições a Pagar -

            Passivos Transferidos -

            Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior -

            Transferências Financeiras Recebidas 2.638.233.957,00 -

            Arrecadação de Outra Unidade -

            Variação Cambial -

            Valores para Compensação -

            Valores em Trânsito -

            DARF - SISCOMEX -

            Ajuste Acumulado de Conversão -

            Demais Recebimentos 4.431.234,45 -

    DESEMBOLSOS -4.599.080.158,96 -

        Pessoal e Demais Despesas - -

            Legislativo - -

            Judiciário - -

            Essencial à Justiça - -

            Administração - -

            Defesa Nacional - -

            Segurança Pública - -

            Relações Exteriores - -

            Assistência Social - -

            Previdência Social - -

            Saúde - -

            Trabalho - -

            Educação - -
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            Cultura - -

            Direitos da Cidadania - -

            Urbanismo - -

            Habitação - -

            Saneamento - -

            Gestão Ambiental - -

            Ciência e Tecnologia - -

            Agricultura - -

            Organização Agrária - -

            Indústria - -

            Comércio e Serviços - -

            Comunicações - -

            Energia - -

            Transporte - -

            Desporto e Lazer - -

            Encargos Especiais - -

            (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento - -

        Juros e Encargos da Dívida - -

            Juros e Correção Monetária da Dívida Interna - -

            Juros e Correção Monetária da Dívida Externa - -

            Outros Encargos da Dívida - -

        Transferências Concedidas - -

            Intergovernamentais - -

                A Estados e/ou Distrito Federal - -

                A Municípios - -

            Intragovernamentais - -

            Outras Transferências Concedidas - -

        Outros Desembolsos das Operações -4.599.080.158,96 -

            Dispêndios Extraorçamentários - -

            Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores -

            Pagamento de Passivos Recebidos -

            Transferências Financeiras Concedidas -2.439.418.288,26 -

            Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior -2.445.217,06 -

            Transferência de Arrecadação para Outra Unidade -2.157.216.653,64 -

            Variação Cambial -

            Valores Compensados -

            Valores em Trânsito -

            Ajuste Acumulado de Conversão -

            Demais Pagamentos -

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 5.779.553,95 -

    INGRESSOS 5.779.553,95 -

        Alienação de Bens 5.779.553,95 -

        Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - -

        Outros Ingressos de Investimentos - -
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    DESEMBOLSOS - -

        Aquisição de Ativo Não Circulante - -

        Concessão de Empréstimos e Financiamentos - -

        Outros Desembolsos de Investimentos - -

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - -

    INGRESSOS - -

        Operações de Crédito - -

        Integralização do Capital Social de Empresas Estatais - -

        Transferências de Capital Recebidas - -

            Intergovernamentais - -

                Dos Estados e/ou Distrito Federal - -

                Dos Municípios - -

            Intragovernamentais - -

            Outras Transferências de Capital Recebidas - -

        Outros Ingressos de Financiamento - -

    DESEMBOLSOS - -

        Amortização / Refinanciamento da Dívida - -

        Outros Desembolsos de Financiamento - -

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.159.659.551,75 -

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 4.048.636.928,43 -

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 5.208.296.480,18 -
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Especificação
Patrimônio/ Capital

Social

Adiant. para Futuro
Aumento de

Capital (AFAC)

Reserva de Capital Reservas de
Lucros

Demais Reservas
Resultados

Acumulados
Ajustes de
Avaliação

Ações/Cotas em
Tesouraria

Total

Saldo Inicial do Exercício 2014 - - - - - - - - -

Variação Cambial - - - - - - - - -

Ajustes de Exercício Anterior - - - - - - - - -

Aumento/Redução de Capital - - - - - - - - -

Resgate/Reemissão de Ações e Cotas - - - - - - - - -

Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos - - - - - - - - -

Ajuste de Avaliação Patrimonial - - - - - - - - -

Resultado do Exercício - - - - - - - - -

Constituição/Reversão de Reservas - - - - - - - - -

Dividendos/Juros sobre Capital Próprio - - - - - - - - -

Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação - - - - - - - - -

Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação - - - - - - - - -

Saldo Final do Exercício 2014 - - - - - - - - -

Especificação
Patrimônio/ Capital

Social

Adiant. para Futuro
Aumento de

Capital (AFAC)

Reserva de Capital Reservas de
Lucros

Demais Reservas
Resultados

Acumulados
Ajustes de
Avaliação

Ações/Cotas em
Tesouraria

Total

Saldo Inicial do Exercício 2015 - - - - - 4.329.001.795,26 - - 4.329.001.795,26

Variação Cambial - - - - - - - - -

Ajustes de Exercício Anterior - - - - - - - - -

Aumento/Redução de Capital - - - - - - - - -

Resgate/Reemissão de Ações e Cotas - - - - - - - - -

Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos - - - - - - - - -

Ajuste de Avaliação Patrimonial - - - - - - - - -

Resultado do Exercício - - - - - 928.085.903,40 - - 928.085.903,40

Constituição/Reversão de Reservas - - - - - - - - -

Dividendos/Juros sobre Capital Próprio - - - - - - - - -

Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação - - - - - - - - -

Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação - - - - - - - - -

Saldo Final do Exercício 2015 - - - - - 5.257.087.698,66 - - 5.257.087.698,66
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