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1. AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DAS PEÇAS DO PROCESSO DE CONTAS

1.1.  ANÁLISE DA CONFORMIDADE E DA OBRIGATORIEDADE DA ELABORAÇÃO DAS
PEÇAS 

O EME, Unidade Jurisdicionada vinculada a esta Unidade de Controle Interno, elaborou
todas  as peças  a  ele  atribuídas  pelas normas do  Tribunal  de Contas  da União  e  conforme as
Orientações do Centro de Controle Interno do Exército para o exercício de referência.

As peças contemplam os formatos e os conteúdos obrigatórios nos termos da  Instrução
Normativa Nr 63 – TCU, de 1º de setembro de 2010; Decisão Normativa - TCU nº 146, de 30 de
setembro de 2015; Decisão Normativa - TCU nº 147, de 11 de novembro de 2015 e  Portaria-TCU
nº 321, de 30 de novembro de 2015.

1.2. COMPATIBILIDADE  DAS INFORMAÇÕES DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO COM OS
SISTEMAS INFORMATIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL

As informações declaradas no relatório de gestão da UJ foram confrontadas com sistemas
informatizados da administração pública federal (SIAFI, SIASG e COMPRASNET) não tendo sido
encontradas inconsistências.
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2. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITA TIVOS DA GESTÃO

a) Foi verificado que  existe  planejamento estratégico e  está vinculado às competências
legais da UJ, alinhado com o mapa estratégico do Exército e com a Estratégia Nacional de Defesa;

b) Foram verificados os principais objetivos e metas, e identificados alguns indicadores de
gestão, para o exercício de referência do relatório de gestão, que foram implantados e estão sendo
seguidos;

c) Foi verificada a existência de metodologia de gestão de mapeamento dos processos de
trabalho e dos riscos a eles associados.  Com a criação do Escritório de Processos  do Exército
(EPOEx),  que  vem  realizando  o  mapeamento  de  seus  processos  e  buscando  a  racionalização
administrativa e implementando o mapeamento e os controles necessários para tratar riscos, a fim
de que se possa obter análise crítica sobre os resultados alcançados.

3. AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DA GESTÃ O

A UJ planejou indicadores de desempenho  a serem implantados  em todos seus níveis de
planejamento, desde os indicadores estratégicos coordenados pelo Estado-Maior do Exército até
aqueles mais simples, aplicados nas Organizações Militares. O uso dessa ferramenta gerencial, vem
sendo implementado podendo ser comprovado pela fase de construção/atualização das árvores de
indicadores dos 15 (quinze) Objetivos Estratégicos do Exército (OEE), listados  no relatório de
gestão.

As metas estabelecidas projetam para o ano de 2022 os índices a serem atingidos por cada
um destes objetivos que variam entre 80% e 90% de efetividade  e foram apresentados  3 (três)
Objetivos Estratégicos, que se encontram em estágio mais adiantado de utilização de indicadores e
que, por meio dos quais, visualiza-se um dado global do desempenho operacional do Exército.

• OEE Nr 5 - IMPLANTAR UM NOVO E EFETIVO SISTEMA OPER ACIONAL MILITAR
TERRESTRE 

a) Árvore de Indicadores

- Neste OEE, a árvore de indicadores está em fase de construção, atualização e ajuste.
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Figura 13 – Árvore de indicadores do OEE Nr 5

 

b) Descrição sumária de cada indicador relacionado

1. Indicador de Resultado (IR)

- Índice de Implantação do Novo e Efetivo Sistema Operacional Militar Terrestre.

Descrição: acompanhar o desempenho relacionado às ações para implantação de um novo e
efetivo Sistema Operacional Militar Terrestre.

2. Indicadores de Tendência (IT)

- IT 01 – Porcentagem de efetividade do SISTAVOP

Descrição: acompanhar o desempenho relacionado às ações para a efetivação do SISTAVOP.

- IT 02 - Porcentagem de Transformação do Sistema

Descrição: acompanhar o desempenho relacionado às ações para a transformação do Sistema
Operacional Militar Terrestre.

-  IT 03 -  Porcentagem de desenvolvimento da sistemática de Instrução,  que permita o
preparo de novas competências e capacidades, favorecendo um constante estado de prontidão. 

Descrição:  acompanhar  o  desempenho relacionado às ações para o desenvolvimento  da
sistemática de Instrução que permita o preparo de novas competências e capacidades.
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3. Indicadores de Composição (IC)

- IC 01 - Porcentagem de Efetivo Variável (EV) formado e qualificado, conforme o novo
formato de instrução militar, com ênfase no adestramento do Efetivo Profissional (EP).

Descrição: acompanhar o desempenho relacionado às ações para o aumento do percentual de
EV formado e qualificado, conforme o novo formato de instrução militar.

- IC 02 – Número de unidades certificadas por Centros de Adestramento e Avaliação

Descrição: acompanhar o desempenho relacionado às ações para o aumento do número de
unidades certificadas por Centros de Adestramento e Avaliação.

- IC 03 - Porcentagem de Organizações Militares (OM) capacitadas para atuar na prevenção
e no combate às ações de terrorismo e Defesa Química Biológica Radiológica e Nuclear (DQBRN).

Descrição: acompanhar o desempenho relacionado às ações para o aumento do percentual de
OM capacitadas para atuar na prevenção e no combate às ações de terrorismo e DQBRN.

- IC 04 - nível de adestramento para o combate no amplo espectro

Descrição: acompanhar o desempenho relacionado às ações para a elevação do nível  de
adestramento para o combate no amplo espectro.

c) Índice visualizado para ser alcançado por cada indicador a ser atualizado

- Índice de 10% ao ano para chegar à meta de 80% até 2022.

d) Índice acumulado até o ano de 2015

- O índice acumulado pelo COTER foi de 45,9%.

• OEE Nr 8 - IMPLANTAR UM NOVO SISTEMA LOGÍSTICO MILI TAR TERRESTRE

a) Árvore de Indicadores

- Neste OEE, a árvore de indicadores está em fase de revisão e aperfeiçoamento.

- A árvore de indicadores deste objetivo foi elaborada em 2013, pelas equipes do EME e das
OM de nível gerencial.
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Figura 14 – Árvore de indicadores do OEE Nr 8

b) Descrição sumária de cada indicador relacionado

1. Indicador de Resultado (IR)

-IR - Índice de implantação de um novo e efetivo Sistema Logístico Militar Terrestre.

Descrição: acompanhar o desempenho relacionado às ações para implantação de um novo e
efetivo Sistema Logístico Militar Terrestre.

2. Indicadores de Tendência (IT)

- IT 01- porcentagem de atualização da doutrina logística.

Descrição:  acompanhar o desempenho relacionado às ações para a atualização da doutrina
logística.

-  IT  02  -  porcentagem  de  execução  do  Projeto  Estratégico  Obtenção  da  Capacidade
Operacional Plena (OCOP).

Descrição: acompanhar a execução do Projeto OCOP.

- IT 03 - porcentagem de ampliação de recursos humanos capacitados nas tarefas, atividades
e funções logísticas.

Descrição:  acompanhar o desempenho relacionado às ações para ampliação de recursos
humanos capacitados nas funções, atividades e tarefas logísticas.

- IT 03.1 - porcentagem de ampliação de recursos humanos capacitados na área  logística
gerencial.

Descrição: acompanhar o desempenho relacionado às ações para a ampliação de recursos
humanos capacitados na área logística gerencial.

- IT 03.2 -porcentagem de ampliação de recursos humanos capacitados na área logística.
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Descrição: acompanhar o desempenho relacionado às ações para a ampliação de recursos
humanos capacitados na área logística.

- IT 04 - porcentagem de implantação do sistema de informação logística.

Descrição: acompanhar o desempenho relacionado às ações para implantação do sistema de
informação logística.

3. Indicadores de Composição (IC)

- IC 01 - porcentagem de transformação/reestruturação/criação das estruturas logísticas.

Descrição:  acompanhar  o  desempenho  relacionado  às  ações  para
transformação/reestruturação/criação das estruturas logísticas.

- IC 02 - porcentagem de prontidão logística. 

Descrição:  acompanhar  o  desempenho  relacionado  às  ações  para  ampliar  a  prontidão
logística.

c) Índice visualizado para ser alcançado por cada indicador a ser atualizado

- Índice de 10% ao ano para chegar à meta de 80% até 2022.

d) Índice acumulado até o ano de 2015

- O índice acumulado pelo COLOG foi de 22,10%.

• OEE Nr 13 - FORTALECER A DIMENSÃO HUMANA

a) Árvore de Indicadores 

- Neste OEE, a árvore de indicadores já foi publicada e as medições foram realizadas em
2014 e 2015.
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Figura 15 – Árvore de indicadores do OEE Nr 13

b) Descrição sumária de cada indicador relacionado

1. Indicador de Resultado (IR)

- Índice de fortalecimento da dimensão humana.

Descrição: acompanhar o desempenho relacionado às ações para promoção da qualidade de
vida da família militar e da valorização da profissão militar.

2. Indicadores de Tendência (IT)

- IT 01 - porcentagem de Implantação do Programa de Inativos e Pensionistas do Exército 
(PIPEx).

Descrição: Execução do PIPEx.

- IT 02 - porcentagem de Implantação do Sistema de Cadastramento do Pessoal do Exército
(SICAPEx).

Descrição: Execução do SICAPEx.

- IT 03- número de novos Próprios Nacionais Residenciais (PNR) disponibilizados.

Descrição: Verificar o número de novos PNR disponibilizados.

-  IT 04 -  porcentagem de remuneração média  dos militares em relação às carreiras do
funcionalismo federal.

Descrição: Remuneração da carreira militar em relação às carreiras do funcionalismo federal
(Administração direta).



Relatório de Auditoria de Gestão do EME NUP: 0008259.00002022/2016-18.................... 10

3. Indicadores de Composição (IC)

- IC 01 - Valorização da profissão militar.

Descrição: conjunto de ações que tenham impacto na valorização da profissão militar.

-  IC 01.1 -  porcentagem de satisfação do usuário com a sistemática de valorização do
desempenho.

Descrição:  verificação  da  satisfação  dos  usuários  da  sistemática  de  valorização  do
desempenho.

- IC 01.2 - Incremento na relação candidato/vaga nos Estabelecimentos de Ensino (EE) do
Exército Brasileiro.

Descrição: verificação do aumento da procura de candidatos nos estabelecimentos de ensino.

- IC 01.2.1 - Incremento na relação candidato/vaga nos Estabelecimentos de Ensino (EE) do
Exército Brasileiro, na linha bélica.

Descrição: verificação do aumento da procura de candidatos nos estabelecimentos de ensino,
da linha bélica: Escola Preparatória de Cadetes do Exército, Academia Militar das Agulhas Negras e
Escola de Sargentos das Armas.

- IC 1.2.2 - Incremento na relação candidato/vaga nos Estabelecimentos de Ensino (EE) do
Exército Brasileiro, na linha técnica.

Descrição: verificação do aumento da procura de candidatos nos estabelecimentos de ensino,
da linha técnica: Escola de Formação Complementar do Exército, Escola de Saúde do Exército e
Instituto Militar de Engenharia.

- IC 1.3 - porcentagem de Redução da evasão no Exército Brasileiro.

Descrição: verificação da redução da evasão no Exército Brasileiro.

- IC 02 - Qualidade de vida da família militar.

Descrição: verificação da situação da Qualidade de vida da família militar.

- IC 2.1 -porcentagem de militares de carreira que ocupam Próprio Nacional Residencial
(PNR).

Descrição:  Os  dados  serão  obtidos  das  fichas  individuais  dos  militares  de  carreira
levantando-se a situação de todos os militares ocupantes de PNR.

- IC 2.2 - porcentagem de atendimento á Família Militar no Sistema Colégio Militar do
Brasil (SCMB).

Descrição:  Verificar  o  percentual  de  atendimento  aos  pedidos  de  matrículas,  para
dependentes, solicitadas pelos militares, ao SCMB.
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- IC 2.3 - porcentagem de satisfação do público interno com áreas de lazer e meios de
hospedagem do Exército.

Descrição:  Verificar  a  satisfação  do  público  interno  com  áreas  de  lazer  e  meios  de
hospedagem do Exército.

- IC 2.3.1 - porcentagem de satisfação do público interno com áreas de lazer do Exército.

Descrição: Verificar a satisfação do público interno com áreas de lazer do Exército.

- IC 2.3.2 - porcentagem de satisfação do público interno com meios de hospedagem do
Exército.

Descrição:  Verificar  a  satisfação  do  público  interno  com  os  meios  de  hospedagem  do
Exército.

- IC 2.4 - porcentagem de satisfação com a qualidade do atendimento à saúde.

Descrição: Verificar o nível de satisfação do público interno com a qualidade de atendimento
à saúde.

- IC 2.5 - porcentagem de satisfação dos militares da reserva e civis aposentados com o
Projeto de preparação para a reserva e aposentadoria (PPREB).

Descrição: Verificar o nível de satisfação dos militares da reserva e civis aposentados com o
PPREB.

-  IC  2.6  -  porcentagem  de  satisfação  dos  inativos  militares  e  servidores  civis  com  o
atendimento nas Seções  de Inativos e  Pensionistas (SIP)  dos  Órgãos  Pagadores  de Inativos e
Pensionistas (OPIP).

Descrição: Verificar o nível de satisfação com o atendimento das SIP das OPIP.

c) Índice visualizado para ser alcançado por cada indicador a ser atualizado

-  Os indicadores  listados  já foram aprovados  pelo  Órgão responsável  e  publicados em
Boletim do Exército.

d) Índice acumulado até o ano de 2015

- O índice acumulado pelo Departamento Geral do Pessoal foi de 60,09%.

Indicadores de Desempenho apresentados pela UPC no Relatório de Gestão

Denominação Índice de Implantação do Novo e Efetivo Sistema Operacional Militar Terrestre.

Fórmula de Cálculo Periodicidade
Índice

Observado
Avaliação

Percentual anual   45,90%

Capacidade de representação da situação pretendida 4
Capacidade de medição da situação pretendida 5

Confiabilidade das fontes dos dados 4
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Facilidade de elaboração e compreensão dos resultados 5

Razoabilidade dos custos de obtenção do indicador 5

Análise e Recomendações do Controle Interno

É  necessário  explicar  melhor  a  metodologia  das  fórmulas  de  cálculos  dos  percentuais
apresentados  e  como é  feita  a medição  dos  indicadores  e,  ainda,  devem ser  estabelecidos
indicadores para todos os objetivos estratégicos.

Denominação Índice de implantação de um novo e efetivo Sistema Logístico Militar Terrestre.

Fórmula de Cálculo Periodicidade
Índice

Observado
Avaliação

Percentual anual    22,10%.

Capacidade de representação da situação pretendida 4
Capacidade de medição da situação pretendida 5

Confiabilidade das fontes dos dados 4

Facilidade de elaboração e compreensão dos resultados 5

Razoabilidade dos custos de obtenção do indicador 5

Análise e Recomendações do Controle Interno

É  necessário  explicar  melhor  a  metodologia  das  fórmulas  de  cálculos  dos  percentuais
apresentados  e  como é  feita  a medição  dos  indicadores  e,  ainda,  devem ser  estabelecidos
indicadores para todos os objetivos estratégicos

Denominação Índice de fortalecimento da dimensão humana.

Fórmula de Cálculo Periodicidade
Índice

Observado
Avaliação

Percentual  anual 60,09%
Capacidade de representação da situação pretendida 4
Capacidade de medição da situação pretendida 5

Confiabilidade das fontes dos dados 4

Facilidade de elaboração e compreensão dos resultados 5

Razoabilidade dos custos de obtenção do indicador 5

Análise e Recomendações do Controle Interno

É  necessário  explicar  melhor  a  metodologia  das  fórmulas  de  cálculos  dos  percentuais
apresentados  e  como é  feita  a medição  dos  indicadores  e,  ainda,  devem ser  estabelecidos
indicadores para todos os objetivos estratégicos

4. AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

a) Adequabilidade da força de trabalho do Comando do Exército frente as suas atribuições; 

A quantidade de militares tem se mostrado compatível com as necessidades do Comando do
Exército se compararmos os Cargos Previstos com o Efetivo Existente.

A Gestão por Competências tem estabelecido o escopo das ações a serem implantadas para
propiciar  o  desenvolvimento  profissional  dos  integrantes  do  Exército.  Para  tanto,  busca  o
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alinhamento  das  competências  necessárias  ao  Profissional  Militar  com  as  reais  necessidades
operacionais  e  organizacionais  da  Força,  formuladas a  partir  do  Planejamento  Estratégico  do
Exército. 

b) Observância da legislação sobre admissão, remuneração, cessão e requisição de pessoal,
bem como, se for o caso, sobre concessão de aposentadorias, reformas e pensões;

Como  Órgão  de  Direção  Setorial (ODS),  o  Departamento-Geral  do  Pessoal  (DGP),
responsável pelo controle de todos os efetivos do Órgão, tem implementado políticas de admissão,
concessão de aposentadoria, reforma e pensões de pessoal, dentro dos parâmetros legais. Observa-
se ainda, que a política de remuneração, cessão e requisição de pessoal está alinhada com a política
do Governo Federal.

c) Consistência dos controles internos administrativos relacionados à gestão de pessoas

Os controles internos administrativos relacionados à gestão de pessoas têm surtido o efeito
desejado, o que permite um acompanhamento ajustado do efetivo da Força e ao mesmo tempo tem
viabilizado o melhor aproveitamento desses recursos, melhor qualificação técnica e aprimoramento
de suas habilidades.

d) Tempestividade e qualidade dos registros pertinentes no sistema contábil e nos sistemas
corporativos obrigatórios;

Os sistemas corporativos geridos pela UPC têm atendido às demandas do Órgão. O registro
acontece de modo tempestivo permitindo controle e precisão do efetivo, através das informações
disponibilizadas por esses sistemas.

e) Qualidade dos controles internos administrativos do Departamento-Geral do Pessoal para
identificar e tratar as acumulações ilegais de cargos 

Atualmente, o Exército, por ocasião da publicação dos Editais convocatórios de suas Escolas
de Formação de Oficiais e Sargentos de carreira, assim como da seleção para Oficiais e Sargentos
temporários, exige do candidato, como um dos requisitos para a inscrição, que o mesmo não esteja
investido em outro cargo público.

f) Ações e iniciativas do Departamento-Geral do Pessoal para a substituição de terceirizados
irregulares,  inclusive estágio,  se for  o  caso e  qualidade de execução do plano de substituição
ajustado com o Ministério do Planejamento.

Este não é um caso que se aplique ao Departamento-Geral do Pessoal.
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5. AVALIAÇÃO DA GESTÃO DAS TRANSFERÊNCIAS

5.1. TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência
Identificação da Unidade Concedente ou Contratante

Nome: Departamento de Ciência e Tecnologia

CNPJ: 02.539.545/0001-04 UG/GESTÃO: 160035/0001 Tesouro Nacional

Informações sobre as transferências 

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário

Valores Pactuados Valores Repassados Vigência

Sit.
Global Contrapartida No exercício

Acumulado até
exercício Início Fim

3 685189 00.038.174/0001-43 1.628.400,00 - - - 25/11/15 25/11/17 1
3 685186 00.444.232/0001-39 2.580.000,00 - 2.500.000,00 2.500.000,00 25/11/15 25/11/19 1

LEGENDA

Modalidade: 1 - Convênio 
2 - Contrato de Repasse
3 - Termo de Cooperação
4 - Termo de Compromisso

Situação da Transferência:
1 - Adimplente
2 - Inadimplente
3 - Inadimplência Suspensa

4 - Concluído 
5 -Excluído
6 - Rescindido 
7 - Arquivado
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O Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT) possui uma Assessoria Especial voltada
para gerenciar e acompanhar os instrumentos de parceria firmados, auxiliando, assim, de forma efe-
tiva o Chefe do Departamento, os gestores e fiscais designados, bem como as Organizações Milita-
res Diretamente Subordinadas.

Para o acompanhamento dos instrumentos de parceria, foram designados fiscais com quali-
ficação técnica para intervir e atestar a veracidade do cumprimento das metas previstas nos Planos
de Trabalho dos instrumentos de parcerias firmados. Ressalta-se que o ajuste é autorizado não ape-
nas pelo EME, mas também pela Secretaria de Economia e Finanças (SEF). 

5.2.  VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DOS AJUSTES FIRMADOS COM FUNDAÇÕES
DE APOIO

Esta  UJ  não  firmou  convênios  ou  outros  instrumentos congêneres  com Fundações  de
Apoio.

6. AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

6.1. REGULARIDADE  DOS  PROCESSOS  LICITATÓRIOS  E  DAS  CONTRATAÇÕES  E
AQUISIÇÕES FEITAS POR INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO

As unidades jurisdicionadas possuem normas e diretrizes internas que atribuem funções e
estabelecem processos de controle preventivo e de detecção em diversas áreas administrativas. Isso
permite razoável segurança para garantir a regularidade das contratações. As medidas consistentes
têm sido praticadas em vários níveis e entre elas destacam-se: as regras de segregação de funções;
os  níveis  de  autorização  e  controle  de  alçada  nos  diversos  pontos  do  fluxo  processual  das
repartições da Unidade (requisição do material ou serviço, confecção e montagem dos processos
por pessoal capacitado, análise pela fiscalização administrativa e autorização pelo  Ordenador de
Despesas), e, ainda, a análise dos processos pelo responsável pela conformidade dos registros de
gestão.

Processo do DCT:

I.   Identificação do Contratado:  BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – S.A.
(CNPJ 11777162/0001-57);

II.  Motivo da contratação:  Contratação de serviços de Desenvolvimento, Manutenção e
Documentação do Sistema de material do Exército Brasileiro (SIMATEx);

III.  Modalidade,  objeto e valor da contratação:  Pregão nº 29/2013;  Contratação de
serviços de Desenvolvimento, Manutenção e Documentação do SIMATEx; R$ 7.126.200,00 (sete
milhões, cento e vinte e seis mil e duzentos reais);

IV.  Fundamentação da dispensa ou inexigibilidade: Lei nº  10.520, de  17 de julho de
2002; e

V. conclusão sobre a regularidade dos processos avaliados: O processo foi analisado por
amostragem, sendo elaborado em conformidade com Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. Não
foram observados indícios de irregularidade administrativa na presente amostra.
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Processo do COTEr:

I.   Identificação  do  Contratado:  FUNDAÇÃO  GETÚLIO  VARGAS (CNPJ
33641663/0001-44);

II.  Motivo da contratação:  capacitação de recursos humanos,  treinamento na área de
gestão de projetos para militares do quadro permanente;                              

III.  Modalidade, objeto e valor da contratação:  Inexigibilidade; R$ 23.000,00 (vinte e
três mil reais);

IV. Fundamentação da dispensa ou inexigibilidade: Artigo 25, Inciso II, da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993;

V.  Conclusão  sobre  a  regularidade  dos  processos  avaliados: o  processo  de
inexigibilidade foi  analisado por  amostragem, sendo elaborado em conformidade com a Lei  nº
8.666, de 21 de junho de 1993. Não foram constatados indícios de irregularidade administrativa na
presente amostra.

Processo do DEC:

I.   Identificação  do  Contratado:  ZÊNITE  INFORMAÇÃO E  CONSULTORIA S/A
(CNPJ 86781069/0001-15);

II.  Motivo da contratação:  capacitação de recursos humanos,  treinamento na área de
recursos humanos para militares do quadro permanente;                              

III.  Modalidade,  objeto  e  valor  da  contratação:  Inexigibilidade;  R$  7.620,58 (sete
seiscentos e vinte mil cinquenta e oito centavos);

IV. Fundamentação da dispensa ou inexigibilidade: Artigo 25, Inciso II, da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993; e

V.  Conclusão  sobre  a  regularidade  dos  processos  avaliados: o  processo  de
inexigibilidade foi  analisado por  amostragem, sendo elaborado em conformidade com a Lei  nº
8.666, de 21 de junho de 1993. Não foram constatados indícios de irregularidade administrativa na
presente amostra.

Processo do DGP:

I.   Identificação  do  Contratado: EMPRESA  BRASILEIRA  DE  CORREIOS  E
TELEGRAFOS (CNPJ 34.028.316/0007-07);

II. Motivo da contratação: Contratação de serviços de correios e telegráficos;
III. Modalidade, objeto e valor da contratação: Inexigibilidade. Contratação de serviços

de correios e telegráficos no valor de R$ 234.170,14 (duzentos e trinta e quatro mil, cento e setenta
reais e catorze centavos);

IV. Fundamentação da dispensa ou inexigibilidade: Art 25 caput, da Lei 8.666/93.
V.  Conclusão  sobre  a  regularidade  dos  processos  avaliados: o  processo  de

inexigibilidade foi analisado por amostragem, segundo o critério da materialidade, sendo elaborado
em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Não foram constatados indícios de
irregularidade administrativa na presente amostra.

Processo do Gab Cmt Ex:

I.   Identificação  do  Contratado:  OZI  ESCOLA DE  INFORMATICA LTDA –  ME
(05635418/0001-99)
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II.  Motivo da contratação:  capacitação de recursos humanos,  treinamento na área de
recursos humanos para militares do quadro permanente;                              

III. Modalidade, objeto e valor da contratação: Inexigibilidade; capacitação de recursos
humanos e R$ 3.270,00 (três mil e duzentos e setenta reais);

IV. Fundamentação da dispensa ou inexigibilidade: Artigo 25, Inciso II, da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993; e

V.  Conclusão  sobre  a  regularidade  dos  processos  avaliados: o  processo  de
inexigibilidade foi  analisado por amostragem, sendo elaborado em conformidade com a Lei  nº
8.666, de 21 de junho de 1993. Não foram constatados indícios de irregularidade administrativa na
presente amostra.

Processo do COLOG:

I.  Identificação do Contratado: OPEN SERVICE INFORMATICA LTDA - EPP  (CNPJ
04311365/0001-98);

II.  Motivo da contratação:  Contratação de Solução para Governança Organizacional e
serviços de Implantação, Manutenção e Atualização ;                              

III. Modalidade, objeto e valor da contratação: Pregão Eletrônico SRP 25/2014; Solução
para Governança Organizacional, R$ 26.881.000,00 (vinte e seis milhões, oitocentos e oitenta e um
mil reais);

IV. Fundamentação da dispensa ou inexigibilidade: Lei nº 10.520 de 17 de julho 2002,
combinada com o Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013;

V.  Conclusão sobre a regularidade dos processos avaliados: o processo foi analisado
por amostragem, sendo elaborado em conformidade com a Lei nº 10.520, de 17 de julho 2002. No
entanto, ocorreram  irregularidades administrativas  na execução do contrato  (Termo Contratual nº
261/2014)  e estão sendo apuradas por processos administrativos de acordo com o item 7.1.2.1.  do
Relatório de Gestão da UJ.

Processo da SEF:

I.  Identificação  do  Contratado:  EMPRESA  BRASILEIRA  DE  CORREIOS  E
TELÉGRAFOS (CNPJ 34.028.316/0007-07);

II. Motivo da contratação: contratação de serviços postais exclusivos da EBCT;

III.  Modalidade,  objeto  e  valor  da  contratação:  Dispensa  de  Licitação nº  38/2014,
contratação de  serviços postais exclusivos da EBCT no valor de R$ 3.775.200,00 (três milhões
setecentos e setenta e cinco mil e duzentos reais);

IV.  Fundamentação da  dispensa ou inexigibilidade: Artigo 24,  Inciso  VIII, da Lei  nº
8.666, de 21 de junho de 1993;

V. Conclusão sobre a regularidade dos processos avaliados: O processo de compra foi
analisado por amostragem, sendo elaborado em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, exceto no que diz respeito às impropriedades descritas no relatório de auditoria/2016. Não
foram observados indícios de irregularidade administrativa na presente amostra.

Processo do EME:

I.   Identificação  do  Contratado:  SERVIX  INFORMATICA  LTDA  (CNPJ
01.134.191/0001-47);
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II. Motivo da contratação: Contratação de Solução de Tecnologia da Informação (TI);
III.  Modalidade, objeto e valor da contratação:  Pregão Eletrônico SRP 12/2014 – UG

160059 (BGP); Contratação de Solução de Tecnologia da Informação: R$ 838.582,00 (oitocentos e
trinta e oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais);

IV. Fundamentação da dispensa ou inexigibilidade: Lei nº 10.520 de 17 de julho 2002,
combinada com o Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013;

V.  Conclusão sobre a regularidade dos processos avaliados: o processo foi analisado
por amostragem, sendo elaborado em conformidade com a Lei nº  10.520, de 17 de julho 2002 e
Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro  de 2013.  Não foram constatados  indícios de irregularidade
administrativa na presente amostra, relativa a aquisição no exercício de 2015.

6.2. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA AQUISIÇÃO
DE BENS E NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS

A avaliação  acerca  da aderência  da UJ  aos  critérios de sustentabilidade  ambiental  na
aquisição de bens, contratação de serviços ou obras, bem como sobre informações relacionadas à
separação  de  resíduos  recicláveis  descartados,  encontra-se  em  fase  de  adaptação  à  Instrução
Normativa nº 1/2010 e à Portaria nº 2/2010, ambas da Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação do Ministério  do Planejamento,  Orçamento e Gestão, e  ao Decreto nº 5.940/2006.
Entretanto, verificou-se que os óbices encontrados para adoção de práticas sustentáveis estão sendo
superados gradativamente pela UJ.

O Exército  Brasileiro  foi  a  primeira  das  Forças  Armadas à aderir  a  chamada Agenda
Ambiental  da  Administração  Pública  (A3  P)  que  tem como objetivos  sensibilizar  os  gestores
públicos para  a importância  das questões ambientais,  estimulando-os a incorporar  princípios e
critérios de gestão ambiental.  O  Exército  também  está presente  no Conselho Nacional de Meio
Ambiente  (CONAMA)  e  Conselho  Nacional  de  Recursos  Hídricos  (CNRH),  o  que  reforça  o
interesse da Instituição nesse importante tema. 

6.3. QUALIDADE DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS À
ATIVIDADE DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

A Unidade Jurisdicionada possui  normas e  diretrizes internas  que atribuem funções  e
estabelecem processos de controle preventivo e de detecção em diversas áreas administrativas. Isso
permite razoável segurança para se alcançar os objetivos organizacionais. 

As medidas consistentes têm sido praticadas em vários níveis,  entre elas destacam-se:
regras de segregação de funções; controle físico de ativos, em estoque ou distribuído a diversos
responsáveis, utilizando-se de sistemas informatizados; e controle de alçada nos diversos pontos do
fluxo processual das repartições da Unidade.

6.4. PROCEDIMENTOS  ADMINISTRATIVOS  PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE
PREÇOS

A UG tem cumprido as disposições contidas na IN MP/SLTI nº 5/2014, alterada pela IN
MP/SLTI nº 7/2014, que versam sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização
de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral.
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7. AVALIAÇÃO SOBRE A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORM AÇÃO (TI)

 a) Existe planejamento estratégico relacionado à gestão de TI;

Aprimorar a Governança de TI é um dos Objetivos Estratégicos do Exército (OEE nº 07 do
Plano Estratégico do Exército).

O Exército criou o Conselho Superior de Tecnologia da Informação (CONTIEx), e estabeleceu,
através da Portaria  No 352,  de 20 MAIO  2013,  o  seu regulamento,  publicado no Boletim do
Exército no 21, de 24 MAIO 13.

b) Qual o perfil dos recursos humanos envolvidos;

O CONTIEx é assessorado pelo Comitê Técnico de TI (COMTEC-TI), que é presidido pelo
Vice-Chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT) e formado por pessoal especializado
das diversas diretorias atinentes à TI.

c) Quais os procedimentos adotados pela UJ para salvaguarda da informação;

O Conselho  supracitado  tem caráter deliberativo e se destina a assessorar o Comandante do
Exército na formulação da Política de Tecnologia da Informação (TI) do Exército, em conformidade
com as diretrizes governamentais; no planejamento, na direção e no controle das ações de TI; e na
condução da Governança de TI no âmbito do Exército.

Em  2014,  foi  publicada  a  Concepção  Estratégica  de  Tecnologia  da  Informação,  a  CETI,
conforme no Boletim do Exército no  13, de 28 de março de 2014, e teve por finalidade, à época,
orientar  a  elaboração  do  Plano  Estratégico  de  Tecnologia  da  Informação  (PETI),  seguindo  o
princípio  de  que  Tecnologia  da  Informação  (TI)  deva ser  estruturada  e  empregada  para  o
atendimento das necessidades do Exército Brasileiro (EB).

d) Qual a capacidade da unidade para o desenvolvimento e a produção de sistemas;

Atualmente o CDS (Centro de Desenvolvimento de Sistemas), tem como missão institucional
de  realizar a prospecção e o desenvolvimento de sistemas pertinentes às áreas de comunicações
estratégica e tática, guerra eletrônica, informática e de informações organizacionais de interesse do
Exército.

e) Quais os procedimentos adotados pela UJ para a contratação e gestão de bens e serviços de
TI. 

Foi realizado um minucioso diagnóstico estratégico, considerando-se os ambientes interno e
externo, com a participação efetiva dos principais agentes operadores da TI no Exército, levando-se
em  consideração,  também,  o  diagnóstico  estratégico  realizado  pelo  Estado-Maior  do  Exército
(EME) na formulação do Plano Estratégico do Exército. 

Considerando-se a complexidade e o tamanho do Exército, o processo de elaboração dos PDTI
está em fase de implantação e amadurecimento, o que demonstra a clara intenção de internalizar e
de capilarizar  a  mentalidade de planejamento  e  controle  das  ações de TI  em todo o  Exército
Brasileiro.

8. AVALIAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

O patrimônio imobiliário sob a administração do Comando do Exército é constituído por bens
públicos nacionais, classificados como bens de uso especial (art. 99, II, CC), abrangendo edifícios
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ou terrenos, afetados ao seu uso para uma finalidade específica (art. 76, I, Dec.-Lei nº 9.760/1946),
indispensáveis à implantação ou construção de fortificações ou construções militares e à preparação
e ao emprego da tropa, objetivando a Defesa da Pátria (art. 142, CF/1988).

A Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (DPIMA) é o órgão de apoio técnico-
normativo-consultivo  do  Departamento  de  Engenharia  e  Construção  (DEC),  que  coordena as
atividades relacionadas com a gestão do patrimônio imobiliário jurisdicionado ao Comando do
Exército ou por ele administrado.

Os comandantes de Região Militar  (RM)  /  Grupamento de Engenharia (Gpt E) controlam e
realizam a supervisão das atividades referentes à exploração econômica de bens patrimoniais sob
jurisdição do Comando do Exército, nas unidades administrativas existentes em suas áreas.

O controle da qualidade e completude do registro das informações contidas no SPIUnet  tem
sido exercido através da atualização periódica dos dados realizado pelas RM/Gpt E. 

Os  registros  contábeis  são  de responsabilidade  das  Organizações  Militares  e  das  Regiões
Militares e têm sido objeto de análises contábeis das ICFEx e da Diretoria de Contabilidade, e não
apresentaram restrições no exercício financeiro.

Em virtude das 652 organizações militares do Exército Brasileiro, o patrimônio imobiliário
requer uma atenção especial, principalmente, no que diz respeito à manutenção dos bens imóveis.

Parte dos recursos orçamentários despendidos para a manutenção são originários das receitas
próprias  auferidas na exploração econômica e que complementam os  montantes  alocados pelo
tesouro.

          Organizações Militares responsáveis pela Gestão do Patrimônio Imobiliário

RM ESTADO QUANTIDADE DE
IMÓVEIS

TOTAL

1ª RM RIO DE JANEIRO 200
212ESPÍRITO SANTO 12

2ª RM SÃO PAULO 121 121

3ªRM (4º GPT E) RIO GRANDE DO SUL 279 279

4ªRM MINAS GERAIS 83 83

5ªRM PARANÁ 143
211SANTA CATARINA 68

6ªRM (1º GPT E) BAHIA 41 50

SERGIPE 9

7ªRM (1º GPT E) RIO GRANDE DO NORTE 21

161
ALAGOAS 9

PERNAMBUCO 114

PARAÍBA 17

8ªRM MARANHÃO-AGREGADO 11
65AMAPÁ 13
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PARÁ 41

9ªRM (3ºGPT E) MATO GROSSO 36 174

MATO GROSSO DO SUL 138

10ªRM (1º GPT E) CEARÁ 19 36

PIAUÍ 17

11ªRM

WASHINGTON D.C 2

268
GOIÁS 60

DISTRITO FEDERAL 197

TOCANTINS 9

12ªRM (2º GPT E)

RONDÔNIA 53

198
RORAIMA 35

AMAZONAS 81

ACRE 29

TOTAL 1857

  

9.  AVALIAÇÃO  DA  QUALIDADE  E  SUFICIÊNCIA  DOS  CONTROL ES  INTERNOS
ADMINISTRATIVOS

9.1. AVALIAÇÃO DOS  CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS  RELACIONADOS
AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

a) Ambiente de controle

Observa-se,  com  base  nas  auditorias  realizadas  em  2015/2016,  que  as UJ  dispõe  de
definidas normas de controle, na forma do que preconiza e recomenda o Exército, alinhado pelos
dispositivos legais em vigor. A Unidade demonstrou que propicia o necessário incentivo à conduta
ética e íntegra de seus servidores, à luz dos regulamentos e legislações. 

b) Avaliação de risco

Os procedimentos atinentes à avaliação de riscos  estão sendo implementados, mas ainda
encontram-se na fase de mapeamento de processos. 

c) Procedimentos de controle

A Unidade Jurisdicionada possui  normas e  diretrizes internas  que atribuem funções  e
estabelece processos de controle preventivo e de detecção em diversas áreas administrativas. Isso
permite razoável segurança para se alcançar os objetivos organizacionais. As medidas consistentes
têm sido praticadas em vários níveis, entre elas destacam-se: controle físico de ativos, em estoque
ou distribuído a  diversos responsáveis,  utilizando-se de sistemas informatizados;  e  controle  de
alçada nos diversos pontos do fluxo processual das repartições da Unidade.
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d) Informação e comunicação

As informações são tratadas na Unidade conforme suas normas internas, somadas às de
conteúdo público e geral. O tratamento das informações tem por base procedimentos bem definidos
e  responsabilidades  dos  envolvidos,  de  maneira  a  bem  conduzir  esse  sistema  informacional,
mediante adequada condução dos dados pelos agentes envolvidos no controle.

A  comunicação  segue  padrões  internos,  permitindo  o  entendimento  das  funções  e
responsabilidades  individuais  dos  servidores  com  atribuições  próprias  de  controle  interno
administrativo.  São praticadas, no âmbito da UJ, de diversas formas, comunicações verbais, por
mensagens  diretas,  relatórios  periódicos,  prestações  de  contas  mensais,  entre  outros.  Tais
procedimentos visam a permitir o conhecimento dos fatos que devam ser utilizados nas decisões
dos gestores, com tempestividade e integridade.

e) Monitoramento

Cabe ressaltar que, apesar dos controles internos estarem bem definidos através de normas
internas e legislações específicas, eventuais falhas ocorrem.  Portanto, a UJ  mantêm uma análise
constante de seus controles internos  e instaura processos administrativos,  a fim de mitigar riscos
que possam causar impropriedades e/ou irregularidades decorrentes de falhas em seus processos.

9.2. AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS RELACIONADOS ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS E RELATÓRIOS FINANCEIROS.

A  confiabilidade  e  efetividade  dos  controles  internos  relacionados  às  demonstrações
contábeis e relatórios financeiros da UJ, verificadas na amostragem, estão satisfatórias e livres de
distorção relevante, conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
NBC T 16(NBC T 16.8 – Controle Interno e NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis) e as Normas
Brasileiras de Contabilidade (NBC) TA 315 que dispõe sobre a identificação e a avaliação dos
riscos de distorção relevante por meio do entendimento da entidade e do seu ambiente e das NBC
TA 200– Objetivos Gerais do Auditor Independente e a Condução da Auditoria em Conformidade
com Normas de Auditoria.

10.  AVALIAÇÃO DOS REFLEXOS DA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
NOS CONTRATOS

 Da  análise  das  informações  apresentadas  pelas  UG  e  auditadas  pelas  Inspetorias  foi
observado o atendimento das orientações no que tange à apresentação das informações necessárias
com  relação  às  revisões  em  contratos  vigentes  firmados  com  empresas  beneficiadas  pela
desoneração da folha de pagamento. 

11. AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE ACESSIBILIDADE DA UNID ADE

Em cumprimento à  Diretriz  de Implantação do  Projeto Educação Inclusiva no Sistema
Colégio Militar do Brasil (SCMB) – 2014, a Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial
(DEPA)  foi  encarregada de implementar  o  referido Projeto,  que previa  a inclusão dos novos
alunos portadores de necessidades especiais a contar de 2016. Para que isto pudesse se concretizar,
iniciou-se com as atividades de capacitação técnica do pessoal envolvido e a realização de obras
de acessibilidade e de adequação de instalações nos Colégios Militares.
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As restrições impostas pela atual conjuntura financeira, e a não distribuição dos recursos
previstos para o ano de 2015, impactaram diretamente à consecução das obras de acessibilidade e
de adequação das instalações, previstas no plano do Projeto, preponderantes para que ocorra em
sua plenitude o ingresso de alunos portadores de necessidades especiais em 2016 nos Colégios
Pilotos.

Esta mesma conjuntura cria óbices para a elaboração dos projetos básico e executivo, e a
consequente realização de obras de adequação e acessibilidade tanto nos Colégios pilotos, quanto
nos Colégios Militares do Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba, próximos colégios a serem
contemplados no planejamento de faseamento da implantação do Projeto Educação Inclusiva.

Todos os projetos elaborados pela Diretoria de Obras Militares (DOM), no corrente ano,
obedeceram as especificações técnicas que exigem a obrigatoriedade do cumprimento às Normas
de Acessibilidade, em especial a NBR 9050/2015.

Em edificações onde há previsão de acesso ao público externo (Colégios Militares, Edifícios
Assistenciais à Saúde, PNR, entre outros), é exigência da DOM e do Departamento de Engenharia
e Construção (DEC) que as instalações e projetos sejam adaptados às citadas normas.

Por  último,  a  Seção  de  Estudos  e  Projetos  (S2/DOM)  está  elaborando  Diretrizes  de
Sustentabilidade, sendo que o tema Acessibilidade será abordado nestas Diretrizes.

12. AVALIAÇÃO DA OBSERVÂNCIA DO ART. 5º DA LEI Nº 8 .666/93

A UG  tem  cumprido  as  disposições  estabelecidas  no  Art.  5º  da  Lei  8.666/93  e  os
pagamentos seguiram a ordem cronológica das datas de exigibilidades.

13. OUTRAS INFORMAÇÕES

13.1. AVALIAÇÃO SOBRE FALHAS E IRREGULARIDADES

 Não foram constatadas falhas ou irregularidades com gravidade suficiente e que envolvam o
Dirigente  Máximo  da  UPC  para  proposição  de  julgamento  das  contas  com  ressalva  ou  pela
irregularidade, nos termos dos incisos II e III do art.16 da Lei nº 8.443/1992.

13.2.  SITUAÇÃO  DO  CUMPRIMENTO  DAS  RECOMENDAÇÕES  CONTIDAS  NOS
RELATÓRIOS DE AUDITORIA DE GESTÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

A UPC  tem atendido as orientações  do  Relatório  de Auditoria  de Gestão do Exercício
anterior.

13.3. AVALIAÇÃO DE PASSIVOS ASSUMIDOS PELAS UNIDADES

Esta UJ não possui Passivos por insuficiência de créditos ou recursos.

13.4. AVALIAÇÃO DA GESTÃO SOBRE AS RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS

As informações solicitadas neste tópico não se aplicam a esta UJ.
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13.5. OUTROS ESCLARECIMENTOS OU INFORMAÇÕES.

No ano de 2015, a 11ª ICFEx realizou diversas recomendações à UJ  EME, por meio de
msg  SIAFI,  de  Boletins  Informativos,  da  Página  da  Inspetoria  (www.11icfex.eb.mil.br)  e  dos
Relatórios das Visitas de Auditoria, assim como por meio de diversos treinamentos e capacitações,
além de respostas às consultas formuladas.

Portanto,  quanto  às  recomendações  realizadas  pela  Unidade  de  Controle  Interno,  do
Relatório de Gestão, o critério adotado por esta Inspetoria foi o de analisar apenas recomendações
acerca dos atos e fatos administrativos de maior relevância identificados nas UJ vinculadas a título
de exemplificação, haja vista que os demais aspectos verificados em decorrência dos trabalhos de
fiscalização e de auditoria de campo constam, respectivamente,  das diligências expedidas pelos
diversos canais de comunicação e dos Relatórios de Visitas de Auditoria realizadas no curso do
exercício financeiro, os quais foram encaminhados oportunamente aos gestores para conhecimento,
manifestação acerca das impropriedades  ou falhas apontadas e adoção de medidas corretivas, no
prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento das comunicações ou dos citados relatórios.

14. CONCLUSÃO

14.1 Cabe-nos  esclarecer  que  nenhuma  restrição  nos  foi  imposta  quanto  ao  método  ou
extensão de nosso trabalho. Os programas de auditoria e respectivos procedimentos estabelecidos
para a execução dos exames foram aplicados de acordo com a natureza e as atividades da unidade
auditada,  abrangendo os aspectos  mais  relevantes e ficando condicionado a  disponibilidade de
tempo, volume de recursos geridos pela unidade e documentação apresentada.

14.2 Os trabalhos de auditoria foram desenvolvidos na sede das unidades, sendo os exames
realizados por amostragem, na extensão julgada necessária e adequada às circunstâncias de acordo
com  as  normas  de  auditoria  específicas  ao  Serviço  Público  Federal  e  com  os  Princípios  de
Contabilidade e Auditoria, com o objetivo de emitir opinião sobre a gestão dos responsáveis pela
Unidade.

14.3 Em face do exame realizado sobre o conteúdo apresentado referente às peças deste
processo de contas e considerando não terem sido evidenciadas irregularidades ou impropriedades
que comprometessem a probidade da gestão na utilização dos recursos públicos alocados à unidade,
no período a que se refere o presente processo, exceto quanto às falhas apontadas no Item 6.1, deste
relatório, que em função de os procedimentos de apuração administrativa estarem em andamento,
não  foi  possível  caracterizar  irregularidade  de  atos  aos agentes  responsáveis,  sendo  assim,
propomos a certificação pela regularidade da Gestão dos responsáveis arrolados.

Brasília-DF, 15 de julho de 2016.

Equipe de Auditoria

______________________________
Bruno da Silva Suhett  - Maj
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______________________________
Rodrigo Ferreira  Machado - Cap

________________________________
Adalberto Roberto Nunes Lüdtke– Cap

________________________________
Marcio Luiz dos Santos – Cap

_________________________
Saulo Gouvea Lins – 1º Ten

_______________________________
Ben-Hur Augusto Rodrigues – 1º Ten

______________________________
Cícero Alves Jacinto - 1º Ten



MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 
11a INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2015 

CERTIFICADO DE AUDITORIA N° 01/2016

NUP: 0008259.00002022/2016-18

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO: CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO 
EXÉRCITO / 11a INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO

Identificação da Unidade Jurisdicionada Auditada

Denominação completa Sigla Código
SIAFI

Dirigente Máximo
Cidade-UF

Nome Período de Gestão

Estado-Maior do Exército EME 160070
167070

Adhemar da Costa Macha
do Filho 01 Jan -  12 Mar

Brasília-DF
Sergio Westphalen Etche- 

goyen 13 Mar -  31 Dez

1. Foram examinados os atos de gestão, nos aspectos da legitimidade e legalidade, 
praticados pelos responsáveis relacionados no Rol de Responsáveis da Unidade.

2. As atividades de auditoria desenvolvidas pela ICFEx cujos resultados encontram-se 
consubstanciados no Relatório de Auditoria de Gestão constante desta Prestação de Contas, foram 
realizadas por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no item “CONCLUSÃO”, 
daquele Relatório, de acordo com as normas de auditoria específicas do Serviço Público Federal e 
com os Princípios de Contabilidade, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao 
longo do exercício objeto de exame, tendo por objetivo certificar a regularidade da gestão dos 
responsáveis arrolados.

3. Verificada, com base nas atividades de auditoria, a exatidão e a regularidade da gestão 
dos agentes arrolados, bem como a adequação das peças que compõem o processo de contas, esta 
Unidade de Controle Interno certifica a regularidade da gestão dos (demais) responsáveis arrolados 
nesta Prestação de Contas.

Brasília-DF, 15 de julho de 2016

RENATO CALDEIRA IGREJA - Cel
Chefe da 11a ic f Ex



MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 
11a INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2015 

CERTIFICADO DE AUDITORIA N° 03/2016 

NUP: 64609.002172/2016-27

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO: CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO 
EXÉRCITO / 11a INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO

Identificação das Unidades Jurisdicionadas Auditadas

Denominação completa Sigla Código
SIAFI

Dirigente Máximo

Cidade-UF
Nome Período de 

Gestão

Gabinete do Comandante do 
Exército

Gab Cmt
Ex

160086
167087

Mauro Cesar Lourena Cid 01 JAN 15 a 30 
JUL 15

Brasília-DF
T omás Miguel Miné Ribeiro 
Paiva

31 JUL a 31 
DEZ 15

1. Foram examinados os atos de gestão, nos aspectos da legitimidade e legalidade, 
praticados pelos responsáveis relacionados no Rol de Responsáveis da Unidade.

2. As atividades de auditoria desenvolvidas pela ICFEx cujos resultados encontram- 
se consubstanciados no Relatório de Auditoria de Gestão constante desta Prestação de Contas, 
foram realizadas por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no item 
“CONCLUSÃO”, daquele Relatório, de acordo com as normas de auditoria específicas do Serviço 
Público Federal e com os Princípios de Contabilidade, e incluíram os resultados das ações de 
controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, tendo por objetivo certificar a 
regularidade da gestão dos responsáveis arrolados.

3. Verificada, com base nas atividades de auditoria, a exatidão e a regularidade da 
gestão dos agentes arrolados, bem como a adequação das peças que compõem o processo de contas, 
esta Unidade de Controle Interno certifica a regularidade da gestão dos (demais) responsáveis 
arrolados nesta Prestação de Contas.

Brasília-DF, 05 de julho de 2016

RENATO CALDEIRA IGREJA- Cel
Chefe da 11a ic f Ex



MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 
11a INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2015 

CERTIFICADO DE AUDITORIA N° 04/2016 

NUP: 64609.002144/2016-18

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO: CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO 
EXÉRCITO / 11a INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO

Identificação da Unidade Jurisdicionada Auditada

Denominação completa Sigla Código
SIAFI

Dirigente Máximo
Cidade-UF

Nome Período de Gestão

Departamento -Geral do 
Pessoal DGP

16GG7G
167G7G

Sergio Westphalen Etche- 
goyen

01 Jan -  29 Mar
Brasília-DF

Francisco Carlos Modesto 30 Mar -  31 Dez

1. Foram examinados os atos de gestão, nos aspectos da legitimidade e legalidade, 
praticados pelos responsáveis relacionados no Rol de Responsáveis da Unidade.

2. As atividades de auditoria desenvolvidas pela ICFEx cujos resultados encontram-se 
consubstanciados no Relatório de Auditoria de Gestão constante desta Prestação de Contas, foram 
realizadas por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no item “CONCLUSÃO”, 
daquele Relatório, de acordo com as normas de auditoria específicas do Serviço Público Federal e 
com os Princípios de Contabilidade, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao 
longo do exercício objeto de exame, tendo por objetivo certificar a regularidade da gestão dos 
responsáveis arrolados.

3. Verificada, com base nas atividades de auditoria, a exatidão e a regularidade da gestão 
dos agentes arrolados, bem como a adequação das peças que compõem o processo de contas, esta 
Unidade de Controle Interno certifica a regularidade da gestão dos (demais) responsáveis arrolados 
nesta Prestação de Contas.

Brasília-DF, 05 de julho de 2016

RENATO CALDEIRA IGREJA - Cel
Chefe da 11a ic f Ex



M

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2015

CERTIFICADO DE AUDITORIA N° 05/2016 

NUP: 0008217.00002519/2016-77

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO: CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO EXÉRCITO / 
1a INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO

Identificação da Unidade Auditada

Denominação completa Sigla Código
SIAFI

Dirigente Máximo

Cidade-UF
Nome Período de 

Gestão

Departamento de Ensino e 
Cultura do Exército

DECEx 160068
167068

Ueliton José Montezano Vaz 
João Camilo Pires de Campos

01 Jan-2 Set 
3 Set-31 Dez

Rio de Ja- 
neiro-RJ

1. Foram examinados os atos de gestão, nos aspectos da legitimidade e legalidade, 
praticados pelos responsáveis relacionados no Rol de Responsáveis da Unidade.

2. As atividades de auditoria desenvolvidas pelo CCIEx/ICFEx cujos resultados 
encontram-se consubstanciados no Relatório de Auditoria de Gestão constante desta Prestação de 
Contas, foram realizadas por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no item 
“CONCLUSÃO”, daquele Relatório, de acordo com as normas de auditoria específicas do Serviço 
Público Federal e com os Princípios de Contabilidade e de Auditoria, e incluíram os resultados das 
ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, tendo por objetivo certificar a 
regularidade da gestão dos responsáveis arrolados.

3. Verificada, com base nas atividades de auditoria, a exatidão e a regularidade da gestão 
dos agentes arrolados, bem como a adequação das peças que compõem o processo de contas, esta 
Unidade de Controle Interno certifica a regularidade da gestão dos (demais) responsáveis arrolados 
nesta Prestação de Contas.



Rio de Janeiro-RJ, 1° de junho de 2016

MARCOS WAGNER RODRIGUES MONTEIRO -  Ten Cel
Chefe da 1a ICFEx



MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 
11a INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2015 

CERTIFICADO DE AUDITORIA N° 06/2016 

NUP: 64609.002145/2016-54

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO: CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO 
EXÉRCITO / 11a INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO

Identificação das Unidades Jurisdicionadas Auditadas

Denominação completa Sigla Código
SIAFI

Dirigente Máximo

Cidade-UF
Nome Período de 

Gestão

Comando Logístico COLOG 160069
167069 Marco Antônio F arias 01 Jan -  31 Dez Brasília-DF

1. Foram examinados os atos de gestão, nos aspectos da legitimidade e legalidade, 
praticados pelos responsáveis relacionados no Rol de Responsáveis da Unidade.

2. As atividades de auditoria desenvolvidas pela ICFEx cujos resultados encontram- 
se consubstanciados no Relatório de Auditoria de Gestão constante desta Prestação de Contas, 
foram realizadas por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no item 
“CONCLUSÃO”, daquele Relatório, de acordo com as normas de auditoria específicas do Serviço 
Público Federal e com os Princípios de Contabilidade, e incluíram os resultados das ações de 
controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, tendo por objetivo certificar a 
regularidade da gestão dos responsáveis arrolados.

3. Verificada, com base nas atividades de auditoria, a regularidade da gestão dos 
agentes arrolados, porém face a inadequação da peça citada no item 14.3 do Relatório de Auditoria 
da Gestão do processo de contas que está com sua apuração em andamento, por oportuno esta 
Unidade de Controle Interno certifica a regularidade da gestão dos (demais) responsáveis arrolados 
nesta Prestação de Contas.

Brasília-DF, 5 de julho de 2016

RENATO CALDEIRA IGREJA- Cel
Chefe da 11a ic f Ex



MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 
11a INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2015

CERTIFICADO DE AUDITORIA N° 07/2016 
NUP: 64609.002145/2016-54

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO: CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO 
EXÉRCITO / 11a INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO

Identificação das Unidades Jurisdicionadas Auditadas

Denominação completa Sigla Código
SIAFI

Dirigente Máximo

Cidade-UF
Nome Período de 

Gestão

Comando de Operações 
T errestres COTEr 160548

167548

Eduardo Dias da Costa Villas 
Bôas

01 Jan -  14 Jan

Brasília-DF
Eduardo Jose Barbosa

15 jan -  8 Fev 
11 Fev
13 Fev -  18 Fev 
20 Fev -  12 Mar

Glaucio Lucas Alves
9 Fev -  10 Fev 
12 Fev 
19 Fev

Araken de Albuquerque 13 Mar -  31 Dez

1. Foram examinados os atos de gestão, nos aspectos da legitimidade e legalidade, 
praticados pelos responsáveis relacionados no Rol de Responsáveis da Unidade.

2. As atividades de auditoria desenvolvidas pela ICFEx cujos resultados encontram- 
se consubstanciados no Relatório de Auditoria de Gestão constante desta Prestação de Contas, 
foram realizadas por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no item 
“CONCLUSÃO”, daquele Relatório, de acordo com as normas de auditoria específicas do Serviço 
Público Federal e com os Princípios de Contabilidade, e incluíram os resultados das ações de 
controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, tendo por objetivo certificar a 
regularidade da gestão dos responsáveis arrolados.

3. Verificada, com base nas atividades de auditoria, a exatidão e a regularidade da 
gestão dos agentes arrolados, bem como a adequação das peças que compõem o processo de contas, 
esta Unidade de Controle Interno certifica a regularidade da gestão dos (demais) responsáveis 
arrolados nesta Prestação de Contas.

Brasília-DF, 05 de julho de 2016

RENATO CALDEIRA IGREJA- Cel
Chefe da 11a ICFEx



MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2015

CERTIFICADO DE AUDITORIA N° 08/2016 

NUP: 64609.002148/2016-98

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO: CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO 
EXÉRCITO / 11a INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO

Identificação da Unidade Auditada

Denominação completa Sigla Código
SIAFI

Dirigente Máximo
Cidade-UF

Nome Período de Gestão

Departamento de Ciência e 
Tecnologia DCT

160076
e

167076

Sinclair James Mayer 01 Jan -  10 Maio
Brasília-DF

Juarez Aparecido de Paula Cunha 11 Maio -  31 Dez

1. Foram examinados os atos de gestão, nos aspectos da legitimidade e legalidade, 
praticados pelos responsáveis relacionados no Rol de Responsáveis da Unidade.

2. As atividades de auditoria desenvolvidas pelo CCIEx/ICFEx cujos resultados 
encontram-se consubstanciados no Relatório de Auditoria de Gestão constante desta Prestação de 
Contas, foram realizadas por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no item 
“CONCLUSÃO”, daquele Relatório, de acordo com as normas de auditoria específicas do Serviço 
Público Federal e com os Princípios de Contabilidade e de Auditoria, e incluíram os resultados das 
ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, tendo por objetivo certificar a 
regularidade da gestão dos responsáveis arrolados.

3. Verificada, com base nas atividades de auditoria, a exatidão e a regularidade da 
gestão dos agentes arrolados, bem como a adequação das peças que compõem o processo de contas, 
esta Unidade de Controle Interno certifica a regularidade da gestão dos (demais) responsáveis 
arrolados nesta Prestação de Contas.

Brasília-DF, 05 de julho de 2016

RENATO CALDEIRA IGREJA -  Cel
Chefe da 11a ICFEx



MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 
11a INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2015 

CERTIFICADO DE AUDITORIA N° 09/2016 

NUP: 64609.002159/2016-78

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO: CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO 
EXÉRCITO / 11a INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO

Identificação das Unidades Jurisdicionadas Auditadas

Denominação completa Sigla Código
SIAFI

Dirigente Máximo

Cidade-UF
Nome Período de 

Gestão

Departamento de Engenharia 
e Construção DEC 160067

167067

JOAQUIM MAIA BRANDÃO 
JUNIOR

01 JAN 15 a 06 
DEZ 15

Brasília-DF
OSWALDO DE JESUS FER
REIRA

07 DEZ 15 a 31 
DEZ 31

1. Foram examinados os atos de gestão, nos aspectos da legitimidade e legalidade, 
praticados pelos responsáveis relacionados no Rol de Responsáveis da Unidade.

2. As atividades de auditoria desenvolvidas pela ICFEx cujos resultados encontram- 
se consubstanciados no Relatório de Auditoria de Gestão constante desta Prestação de Contas, 
foram realizadas por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no item 
“CONCLUSÃO”, daquele Relatório, de acordo com as normas de auditoria específicas do Serviço 
Público Federal e com os Princípios de Contabilidade, e incluíram os resultados das ações de 
controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, tendo por objetivo certificar a 
regularidade da gestão dos responsáveis arrolados.

3. Verificada, com base nas atividades de auditoria, a exatidão e a regularidade da 
gestão dos agentes arrolados, bem como a adequação das peças que compõem o processo de contas, 
esta Unidade de Controle Interno certifica a regularidade da gestão dos (demais) responsáveis 
arrolados nesta Prestação de Contas.

Brasília-DF, 5 de julho de 2016

RENATO CALDEIRA IGREJA- Cel
Chefe da 11a ICFEx



MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 
11a INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2015

CERTIFICADO DE AUDITORIA N° 10/2016

NUP: 64609.002142/2016-11

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO: CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO EXÉRCITO / 
11a INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO

Identificação da Unidade Auditada

Denominação completa Sigla Código
SIAFI

Dirigente Máximo

Cidade-UF
Nome Período de 

Gestão

Secretaria de Economia e 
Finanças SEF 160089

167089

Araken de Albuquerque 1 Jan 15 a 09 
Abr 15

Brasília-DF
Edson Leal Pujol 10 Abr 15 a 31 

Dez 15

1. Foram examinados os atos de gestão, nos aspectos da legitimidade e legalidade, 
praticados pelos responsáveis relacionados no Rol de Responsáveis da Unidade.

2. As atividades de auditoria desenvolvidas pelo CCIEx/ICFEx cujos resultados 
encontram-se consubstanciados no Relatório de Auditoria de Gestão constante desta Prestação de 
Contas, foram realizadas por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no item 
“CONCLUSÃO”, daquele Relatório, de acordo com as normas de auditoria específicas do Serviço 
Público Federal e com os Princípios de Contabilidade e de Auditoria, e incluíram os resultados das 
ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, tendo por objetivo certificar a 
regularidade da gestão dos responsáveis arrolados.

3. Verificada, com base nas atividades de auditoria, a exatidão e a regularidade da gestão 
dos agentes arrolados, bem como a adequação das peças que compõem o processo de contas, esta 
Unidade de Controle Interno certifica a regularidade da gestão dos (demais) responsáveis arrolados 
nesta Prestação de Contas.

Brasília-DF, 05 de julho de 2016

RENATO CALDEIRA IGREJA- Cel
Chefe da 11a ICFEx



MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2015 

CERTIFICADO DE AUDITORIA N° 11/2016

NUP: 0008217.00002521/2016-23

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO: CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO EXÉRCITO / 
1a INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO

Identificação da Unidade Auditada

Denominação completa Sigla Código
SIAFI

Dirigente Máximo

Cidade-UF
Nome Período de 

Gestão

Comando do Comando 
Militar do Leste

Cmdo do 
CML

l60299
l67299

Francisco Carlos Modesto 
Fernando Azevedo e Silva

01 Jan - 29 Mar 
30 Mar - 31 Dez

Rio de Ja- 
neiro-RJ

1. Foram examinados os atos de gestão, nos aspectos da legitimidade e legalidade, 
praticados pelos responsáveis relacionados no Rol de Responsáveis da Unidade.

2. As atividades de auditoria desenvolvidas pelo CCIEx/ICFEx cujos resultados 
encontram-se consubstanciados no Relatório de Auditoria de Gestão constante desta Prestação de 
Contas, foram realizadas por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no item 
“CONCLUSÃO”, daquele Relatório, de acordo com as normas de auditoria específicas do Serviço 
Público Federal e com os Princípios de Contabilidade e de Auditoria, e incluíram os resultados das 
ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, tendo por objetivo certificar a 
regularidade da gestão dos responsáveis arrolados.

3. Verificada, com base nas atividades de auditoria, a exatidão e a regularidade da gestão 
dos agentes arrolados, bem como a adequação das peças que compõem o processo de contas, esta 
Unidade de Controle Interno certifica a regularidade da gestão dos (demais) responsáveis arrolados 
nesta Prestação de Contas.

Rio de Janeiro-RJ, 1° de junho de 2016

MARCOS WAGNER RODRIGUES MONTEIRO -  Ten Cel
Chefe da 1a ICFEx



MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2015 

CERTIFICADO DE AUDITORIA N° 12/2016

NUP: 0008218.00007978/2016-71

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO: CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO EXÉRCITO / 
2a INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO

Identificação da Unidade Auditada

Denominação completa Sigla Código
SIAFI

Dirigente Máximo

Cidade-UF
Nome Período de 

Gestão

Comando Militar do Sudeste CMSE -
João Camilo Pires de Campos 01/01/2015 - 

27/08/2015
São Paulo-SP

Mauro Cesar Lourena Cid 28/08/2015 - 
31/12/2015 São Paulo-SP

1. Foram examinados os atos de gestão, nos aspectos da legitimidade e legalidade, 
praticados pelos responsáveis relacionados no Rol de Responsáveis da Unidade.

2. As atividades de auditoria desenvolvidas pelo CCIEx/ICFEx cujos resultados 
encontram-se consubstanciados no Relatório de Auditoria de Gestão constante desta Prestação de 
Contas, foram realizadas por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no item 
“CONCLUSÃO”, daquele Relatório, de acordo com as normas de auditoria específicas do Serviço 
Público Federal e com os Princípios de Contabilidade e de Auditoria, e incluíram os resultados das 
ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, tendo por objetivo certificar a 
regularidade da gestão dos responsáveis arrolados.

3. Verificada, com base nas atividades de auditoria, a exatidão e a regularidade da gestão 
dos agentes arrolados, bem como a adequação das peças que compõem o processo de contas, esta 
Unidade de Controle Interno certifica a da gestão dos responsáveis arrolados a seguir tratados nesta 
Prestação de Contas.

São Paulo-SP, 08 de junho de 2016.

JOÃO RICARDO NAVARRETE -  Cel
Chefe da 2a ICFEx



MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 
3a INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2015 

CERTIFICADO DE AUDITORIA N° 13/2016 

NUP: 0008219.00001286/2016-88

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO: CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO 
EXÉRCITO / 3a INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO

Identificação da Unidade Auditada

Código
SIAFI

Dirigente Máximo

Denominação completa Sigla
Nome Período de 

Gestão

Cidade-UF

Comando do Comando 
Militar do Sul

Cmdo CMS 160395
167395

Antonio Hamilton Martins Mourão 01 Jan-31 Dez Porto Alegre-RS

1. Foram examinados os atos de gestão, nos aspectos da legitimidade e legalidade, 
praticados pelos responsáveis relacionados no Rol de Responsáveis da Unidade.

2. As atividades de auditoria desenvolvidas pelo CCIEx/ICFEx cujos resultados 
encontram-se consubstanciados no Relatório de Auditoria de Gestão constante desta Prestação de 
Contas, foram realizadas por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no item 
“CONCLUSÃO”, daquele Relatório, de acordo com as normas de auditoria específicas do Serviço 
Público Federal e com os Princípios de Contabilidade e de Auditoria, e incluíram os resultados das 
ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, tendo por objetivo certificar a 
regularidade da gestão dos responsáveis arrolados.

3. Verificada, com base nas atividades de auditoria, a exatidão e a regularidade da 
gestão dos agentes arrolados, bem como a adequação das peças que compõem o processo de contas, 
esta Unidade de Controle Interno certifica a regularidade da gestão dos (demais) responsáveis 
arrolados nesta Prestação de Contas.

Porto Alegre-RS, 25 de maio de 2016

RENATO DE MORAES SABBAG -Cel
Chefe da 3 a ICFEx



jjIt 
M

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2015

CERTIFICADO DE AUDITORIA N° 14/2016

NUP: 0008250.00019534/2016-61

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO: CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO EXÉRCITO / 
7a INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO

Identificação da Unidade Auditada

Denominação completa Sigla Código
SIAFI

Dirigente Máximo

Cidade-UF
Nome Período de 

Gestão

Comando Militar do Nordeste CMNE 160195
167195 Manoel Luiz Narvaz Pafiadache 01 Jan-31 Dez Recife-PE

1. Foram examinados os atos de gestão, nos aspectos da legitimidade e legalidade, 
praticados pelos responsáveis relacionado no Rol de Responsável da Unidade.

2. As atividades de auditoria desenvolvidas pela ICFEx, cujos resultados encontram-se 
consubstanciados no Relatório de Auditoria de Gestão constante desta Prestação de Contas, foram 
realizadas por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no item “CONCLUSÃO”, 
daquele Relatório, de acordo com as normas de auditoria específicas do Serviço Público Federal e com 
os Princípios de Contabilidade e de Auditoria, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas 
ao longo do exercício objeto de exame, tendo por objetivo certificar a regularidade da gestão dos 
responsáveis arrolados.

3. Verificada, com base nas atividades de auditoria, a exatidão e a regularidade da gestão 
dos agentes arrolados, bem como a adequação das peças que compõem o processo de contas, esta 
Unidade de Controle Interno certifica a regularidade da gestão dos (demais) responsáveis arrolados 
nesta Prestação de Contas.

Recife -PE, 25 de maio de 2016.

WILLIAM PAULO DA COSTA -  Ten Cel
Chefe da 7a ICFEx



MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2015 

CERTIFICADO DE AUDITORIA N° 15/2016

NUP: 0064607.00002036/2016-20

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO: CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO EXÉRCITO / 
8a INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO

Identificação da Unidade Auditada

Denominação completa Sigla Código
SIAFI

Dirigente Máximo

Cidade-UF
Nome Período de 

Gestão

Comando Militar do Norte CMN 160196
167196

Oswaldo de Jesus Ferreira 01/01/2015 - 
31/12/2015

Belém-PA

1. Foram examinados os atos de gestão, nos aspectos da legitimidade e legalidade, 
praticados pelos responsáveis relacionados no Rol de Responsáveis da UJ vinculada a esta Unidade de 
Controle Interno.

2. As atividades de auditoria desenvolvidas por esta ICFEx, cujos resultados encontram- 
se consubstanciados no Relatório de Auditoria de Gestão Individual constante desta Prestação de 
Contas, foram realizadas por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no item 14 
daquele Relatório, de acordo com as normas de auditoria específicas do Serviço Público Federal e com 
os Princípios de Contabilidade, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do 
exercício objeto de exame, tendo por objetivo certificar a regularidade da gestão dos responsáveis 
arrolados.

3. Verificada, com base nas atividades de auditoria, a exatidão e a regularidade da gestão 
do agente arrolado, bem como a adequação das peças que compõem o processo de contas, esta Unidade 
de Controle Interno certifica a regularidade da gestão do agente responsável pela UJ tratada nesta 
Prestação de Contas.

Belém-PA, 30 de Maio de 2016

ANDERSON PAES DA COSTA -  Cel
Chefe da 8a ICFEx



MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

9a INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2015 

CERTIFICADO DE AUDITORIA N° 16/2016 

NUP: 0008257.00014905/2016-28

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO: CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO EXÉRCITO / 
9a INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO

Identificação da Unidade Auditada

Denominação completa Sigla Código
SIAFI

Dirigente Máximo

Cidade-UF
Nome Período de 

Gestão

Comando do Comando 
Militar do Oeste

CMO 160530
167530

Juarez Aparecido de Paula Cunha 01/01/2015 - 
29/04/2015

Campo Grande-MS
Paulo Humberto Cesar de Oliveira 30/04/2015 - 

31/12/2015

1. Foram examinados os atos de gestão, nos aspectos da legitimidade e legalidade, 
praticados pelos responsáveis relacionados no Rol de Responsáveis da Unidade.

2. As atividades de auditoria desenvolvidas pelo CCIEx/ICFEx cujos resultados 
encontram-se consubstanciados no Relatório de Auditoria de Gestão constante desta Prestação de 
Contas, foram realizadas por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no item 
“CONCLUSÃO”, daquele Relatório, de acordo com as normas de auditoria específicas do Serviço 
Público Federal e com os Princípios de Contabilidade e de Auditoria, e incluíram os resultados das 
ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, tendo por objetivo certificar a 
regularidade da gestão dos responsáveis arrolados.

3. Verificada, com base nas atividades de auditoria, a exatidão e a regularidade da gestão 
dos agentes arrolados, bem como a adequação das peças que compõem o processo de contas, esta 
Unidade de Controle Interno certifica a regularidade da gestão dos responsáveis arrolados nesta 
Prestação de Contas.

Campo Grande, 04 de maio de 2016

ROGÉRIO MORAIS DE MENESES -  Cel
Chefe da 9a ICFEx



MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 
11a INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2015 

CERTIFICADO DE AUDITORIA N° 17/2016 

NUP: 64609.002151/2016-10

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO: CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO 
EXÉRCITO / 11a INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO

Identificação das Unidades Jurisdicionadas Auditadas

Denominação completa Sigla Código
SIAFI

Dirigente Máximo

Cidade-UF
Nome Período de 

Gestão

Comando Militar do Planalto CMP 160148
167148

Racine Bezerra Lima Filho 01 Jan -  25 Nov
Brasília-DF

Cesar Leme Justo 26 Nov -  31 Dez

1. Foram examinados os atos de gestão, nos aspectos da legitimidade e legalidade, 
praticados pelos responsáveis relacionados no Rol de Responsáveis da Unidade.

2. As atividades de auditoria desenvolvidas pela ICFEx cujos resultados encontram- 
se consubstanciados no Relatório de Auditoria de Gestão constante desta Prestação de Contas, 
foram realizadas por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no item 
“CONCLUSÃO”, daquele Relatório, de acordo com as normas de auditoria específicas do Serviço 
Público Federal e com os Princípios de Contabilidade, e incluíram os resultados das ações de 
controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, tendo por objetivo certificar a 
regularidade da gestão dos responsáveis arrolados.

3. Verificada, com base nas atividades de auditoria, a exatidão e a regularidade da 
gestão dos agentes arrolados, bem como a adequação das peças que compõem o processo de contas, 
esta Unidade de Controle Interno certifica a regularidade da gestão dos (demais) responsáveis 
arrolados nesta Prestação de Contas.

Brasília-DF, 05 de julho de 2015

RENATO CALDEIRA IGREJA- Cel
Chefe da 11a ICFEx



MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

12a INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO 
(Estabelecimento Regional de Finanças da 12a Região Militar/1969)

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2015

CERTIFICADO DE AUDITORIA N° 18/2016

NUP: 0064610.00011424/2016-40

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO: CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO 
EXÉRCITO / 12a INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO

Identificação da Unidade Auditada

Denominação completa Sigla Código
SIAFI

Dirigente Máximo
Cidade-UF

Nome Período de Gestão

Comando do Comando 
Militar da Amazônia CMDO CMA 160016

167016

GUILHERME CALS 
THEOPHILO GASPAR 

DE OLIVEIRA
01 Jan 15 -  31 Dez 15 Manaus-AM

1. Foram examinados os atos de gestão, nos aspectos da legitimidade e legalidade, 
praticados pelos responsáveis relacionados no Rol de Responsáveis da Unidade.

2. As atividades de auditoria desenvolvidas pelo CCIEx/ICFEx cujos resultados 
encontram-se consubstanciados no Relatório de Auditoria de Gestão constante desta Prestação de 
Contas, foram realizadas por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no item 
“CONCLUSÃO”, daquele Relatório, de acordo com as normas de auditoria específicas do Serviço 
Público Federal e com os Princípios de Contabilidade e de Auditoria, e incluíram os resultados das 
ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, tendo por objetivo certificar a 
regularidade da gestão dos responsáveis arrolados.

3. Verificada, com base nas atividades de auditoria, a exatidão e a regularidade da 
gestão dos agentes arrolados, bem como a adequação das peças que compõem o processo de contas, 
esta Unidade de Controle Interno certifica a regularidade da gestão dos responsáveis arrolados 
nesta Prestação de Contas.

Manaus, AM, 30 de maio de 2016.

ALDECIR DE LIMA TAVARES -  Cel
Chefe da 12a Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército


