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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 Estado-Maior do Exército, unidade vinculada a esta Unidade de Controle Interno, 
elaborou todas as peças a ela atribuída pelas normas do Tribunal de Contas da União e conforme as 
Orientações do Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx) para o exercício de referência. 

As peças contemplam os formatos e os conteúdos obrigatórios, nos termos da Instrução 
Normativa Nº 63–TCU, de 1º de setembro de 2010; da Decisão Normativa - TCU nº 154, de 19 de 
outubro de 2016 e da Decisão Normativa - TCU nº 156, de 30 de novembro de 2016. 

Recomenda-se que a Unidade Prestadora de Contas (UPC) reforce a adoção dos formatos e 
conteúdos gerais divulgados pelo Centro de Controle Interno do Exército, por intermédio das 
orientações e dos modelos para a elaboração do Relatório de Gestão. Quanto à análise do 
desempenho orçamentário, faz-se mister reforçar a demonstração dos objetivos do Plano Plurianual 
(PPA) que estiveram sob a responsabilidade integral ou parcial e os resultados alcançados. 

 

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

Com base na análise acerca da compatibilidade entre as informações do Relatório de Gestão 
do Estado-Maior do Exército, no que diz respeito à execução orçamentária 2016 e a execução dos 
Restos a Pagar durante o exercício de 2016, esta Inspetoria constatou divergências entre os dados 
contidos no Relatório de Gestão e os sistemas informatizados da Administração Pública Federal.  
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Os dados foram extraídos do SIOP – Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do 
Governo Federal e do Tesouro Gerencial. As informações da execução orçamentárias e financeiras 
do exercício de 2016 foram obtidas no SIOP e os dados dos Restos a Pagar no Tesouro Gerencial. 

Após a extração dos dados, as informações do Relatório de Gestão foram confrontadas com 
as dos sistemas e podem ser analisadas na tabela 2.2.1.1. Ações – Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social (OFSS). 

As divergências foram constatadas nos dados referentes ao saldo de Restos a Pagar inscritos 
no início de 2016 e nos saldos inscritos no encerramento do mesmo exercício. No entanto, os dados 
informados com relação ao pagamento desses Restos a Pagar estão corretos. As informações sobre o 
cancelamento de Restos a Pagar Não Processados (RPNP) também possuem divergências. 

Como se pode observar, as informações sobre liquidação e pagamento, tanto as referentes ao 
orçamento de 2016 quanto aos Restos a Pagar estão corretas, concluindo, dessa maneira, que tais 
divergências não comprometem a análise do cumprimento das metas e dos objetivos estabelecidos, 
assim como da execução orçamentária. No entanto, recomenda-se à UPC que envide esforços para 
que, no Relatório de Gestão referente à PCA de 2017, os saldos sejam lançados corretamente.  

Segue quadro demonstrativo das divergências encontradas: 
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Lei Orçamentária 2016 Restos a Pagar Não processados - 
Exercícios Anteriores 

 
Execução Orçamentária e Financeira 

Execução Orçamentária e Financeira 
 

Dotação Despesa Restos a Pagar 
inscritos 2016 

Ação Governo ORIGEM Dotação 
Inicial (1) 

Dotação 
Final (1) 

Despesa 
Empenhada  

(1) 

Despesa 
Liquidada  

(1) 

Despesa 
Paga 

(1) 

Processados  
(2) 

Não 
Processados  

(2) 

Valor em  
01/01/2016 

(2) 

Valor 
liquidado  

(2) 

Valor 
cancelado  

(2) 

13DB AQUISICAO DE SISTEMAS DE 
ARTILHARIA ANTIAEREA 

SISTEMAS 42.699.942 42.699.942 40.855.136 38.495.931 38.495.931 334 2.359.205 2.875.666 142.480 2.723.457 

PCA 2016 42.699.942 42.699.942 40.855.135 38.495.931 38.495.931 4.298.795 69.332 36.366.258 142.479 2.723.457 

147F 
IMPLANTACAO DE SISTEMA 
DE DEFESA CIBERNETICA 

PARA A DEFESA N 

SISTEMAS 34.246.428 34.246.428 33.984.502 19.578.594 19.313.820 264.774 14.405.908 43.505.788 26.484.326 494.729 

PCA 2016 31.100.000 34.246.428 33.984.502 19.578.594 19.313.820 5.626.052 16.850.923 57.289.495 26.484.325 494.728 

14LW 
IMPLANTACAO DO SISTEMA 
DE DEFESA ESTRATEGICO 

ASTROS 2020 

SISTEMAS 117.929.179 117.929.179 117.927.759 11.333.315 11.297.928 35.387 106.594.444 124.265.779 92.893.285 683.492 

PCA 2016 117.929.179 117.929.179 117.927.759 11.333.315 11.297.927 47.023.164 42.585.379 201.858.196 92.893.285 0 

14T4 IMPLANTACAO DO PROJETO 
GUARANI 

SISTEMAS 146.287.784 208.348.712 207.410.834 164.497.951 160.840.783 3.818.044 42.912.883 75.888.944 63.402.421 536.642 

PCA 2016 146.287.784 208.348.712 207.410.833 164.497.951 160.840.783 82.492.201 56.454.423 46.538.403 63.402.421 536.641 

14T5 

IMPLANTACAO DO SISTEMA 
INTEGRADO DE 

MONITORAMENTO DE 
FRONTEI 

SISTEMAS 182.240.222 182.240.222 182.225.523 68.891.101 68.211.145 691.913 113.334.422 141.006.159 113.238.029 2.070.550 

PCA 2016 182.240.222 182.240.222 182.225.522 68.891.100 68.211.145 95.281.776 115.596.583 218.668.399 113.238.029 2.070.550 

14T6 
IMPLANTACAO DO SISTEMA 
INTEGRADO DE PROTECAO 

DE ESTRUTURAS E 

SISTEMAS 11.167.230 11.167.230 11.142.890 958.166 947.425 10.741 10.184.724 8.925.322 7.088.659 137.334 

PCA 2016 11.167.230 11.167.230 11.142.890 958.166 947.425 1.064.413 6.428.223 29.693.828 7.088.659 137.333 

156M 
MODERNIZACAO 

OPERACIONAL DO EXERCITO 
BRASILEIRO 

SISTEMAS 86.729.518 95.809.518 63.464.013 15.005.005 14.422.713 582.292 47.844.417 59.694.773 30.546.431 273.893 

PCA 2016 86.789.518 95.809.518 63.464.013 15.005.004 14.422.712 4.899.748 59.694.773 0 30.546.431 273.892 

156N OBTENCAO DE MEIOS DO 
EXERCITO 

SISTEMAS 102.702.390 102.702.390 98.200.990 82.971.456 82.679.803 291.653 15.229.534 18.441.650 13.428.981 346.469 

PCA 2016 175.659.690 102.702.390 102.411.764 87.182.230 86.890.577 37.778.455 18.441.649 18.441.649 13.428.981 346.468 

15EZ 
IMPLANTACAO DO POLO DE 
CIENCIA E TECNOLOGIA DO 

EXERCITO EM G 

SISTEMAS 4.047.787 3.542.787 3.375.383 2.369.849 2.367.118 838 1.005.534 0 0 0 

PCA 2016 4.047.787 3.542.787 3.375.383 2.369.849 2.367.118 2.689 1.005.534 0 0 0 

20PY 
ADEQUACAO DE 

ORGANIZACOES MILITARES 
DO EXERCITO 

SISTEMAS 62.309.151 62.309.151 60.744.072 27.112.492 26.603.343 766.094 33.631.579 85.275.294 43.845.855 4.718.673 

PCA 2016 61.398.542 61.398.542 60.744.072 27.112.492 26.603.343 25.230.922 39.443.157 129.710.005 42.553.927 4.718.672 
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20XE 
MANUTENCAO DOS SISTEMAS 

DE COMANDO E CONTROLE 
DO EXERCITO 

SISTEMAS 81.213.592 82.824.301 54.710.525 24.947.685 21.711.885 3.235.799 29.762.841 24.808.731 21.462.668 432.353 

PCA 2016 81.213.592 82.824.301 54.710.525 24.947.684 21.711.885 14.246.444 22.793.485 29.833.890 21.462.368 393.238 

20XH REALIZACAO DE ACOES DE 
COOPERACAO DO EXERCITO 

SISTEMAS 141.863.051 112.863.051 33.854.550 15.498.081 15.465.352 32.729 18.356.469 22.185.611 8.593.922 341.978 

PCA 2016 112.863.051 112.863.051 33.854.550 15.498.081 15.465.352 566.886 22.185.611 5.108.452 8.593.922 341.978 

20XJ DESENVOLVIMENTO 
TECNOLOGICO DO EXERCITO 

SISTEMAS 13.974.082 14.479.082 14.265.338 8.443.315 8.433.098 10.659 5.822.024 7.834.006 6.796.770 251.080 

PCA 2016 13.974.082 14.479.082 14.265.338 8.443.314 8.433.097 3.373.757 6.807.922 7.897.393 6.796.769 251.080 

20XK 
LOGISTICA MILITAR 

TERRESTRE 
SISTEMAS 205.249.658 227.449.658 226.053.191 107.110.006 104.156.927 4.118.629 118.943.185 113.841.431 80.093.121 9.995.658 

PCA 2016 204.749.658 227.048.034 226.995.270 107.110.006 104.156.926 42.721.395 77.258.017 133.213.225 79.750.365 10.009.246 

20XL 
SAUDE EM OPERACOES 

MILITARES 
SISTEMAS 800.000 800.000 790.112 347.441 347.441 0 442.671 280.717 280.677 40 

PCA 2016 800.000 800.000 790.112 347.441 347.441 373.358 280.716 238.024 280.676 40 

212O MOVIMENTACAO DE 
MILITARES 

SISTEMAS 556.183.850 537.183.850 524.807.584 523.781.271 521.529.323 2.251.948 1.026.313 1.170.730 1.046.440 113.780 

PCA 2016 556.183.850 537.183.850 532.090.985 523.781.271 521.529.323 44.926.658 1.167.567 0 0 0 

2865 
MANUTENCAO E 
SUPRIMENTO DE 

FARDAMENTO 

SISTEMAS 170.579.773 189.579.773 188.710.873 40.964.817 40.771.802 478.466 147.746.056 154.932.004 94.344.757 10.619.367 

PCA 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2900 
SELECAO PARA O SERVICO 
MILITAR E APRESENTACAO 

DA RESERVA EM 

SISTEMAS 7.512.650 7.512.650 7.424.755 6.875.464 6.494.141 381.323 549.291 1.191.045 1.030.616 119.448 

PCA 2016 7.512.650 7.512.650 7.430.309 6.875.463 6.494.140 1.982.411 1.310.520 22.190.958 1.030.616 119.472 

2911 
MODERNIZACAO DAS 

ORGANIZACOES MILITARES 
DE ENGENHARIA DO EXE 

SISTEMAS 15.375.504 15.375.504 15.363.199 7.375.508 7.217.154 170.457 7.987.691 3.047.697 2.706.304 238.171 

PCA 2016 15.375.504 15.375.504 15.363.199 7.375.508 7.217.154 3.592.942 2.994.210 6.658.366 2.706.304 92.985 

2919 
REGISTRO E FISCALIZACAO 

DE PRODUTOS 
CONTROLADOS 

SISTEMAS 29.334.524 29.334.524 29.283.928 11.114.896 10.834.153 382.792 18.169.032 2.759.078 2.049.403 246.229 

PCA 2016 30.016.440 29.334.524 29.283.927 11.114.895 10.834.152 382.497 18.169.032 1.133.757 1.004.844 91.255 

2A82 
PRESTACAO DE ENSINO DE 

GRADUACAO E POS-
GRADUACAO NO INSTITUT 

SISTEMAS 8.053.845 6.443.136 6.006.664 3.248.277 3.171.128 77.149 2.758.386 3.126.946 3.127.686 3.799 

PCA 2016 8.053.845 6.443.136 6.006.663 3.248.277 3.171.128 836.944 3.126.946 3.275.007 3.127.686 3.799 

3138 IMPLANTACAO DO SISTEMA 
DE AVIACAO DO EXERCITO 

SISTEMAS 72.046.627 72.046.627 72.030.081 49.962.044 48.616.706 1.345.338 22.068.037 67.239.226 66.745.235 1.740 

PCA 2016 72.046.627 72.046.627 72.030.080 49.962.043 48.616.706 46.690.690 60.227.919 111.848.142 66.745.234 1.739 

4450 APRESTAMENTO DO 
EXERCITO 

SISTEMAS 136.311.205 155.267.573 153.014.189 86.451.659 85.613.453 960.873 66.562.529 83.635.253 40.528.686 5.337.084 

PCA 2016 197.536.571 155.267.573 153.054.927 86.442.959 85.613.452 18.469.818 36.196.228 120.015.614 40.528.685 5.338.021 

8965 
CAPACITACAO PROFISSIONAL 

MILITAR DO EXERCITO 
BRASILEIRO 

SISTEMAS 51.319.831 56.451.814 56.443.014 42.227.633 41.761.752 466.951 14.215.380 11.987.820 11.160.446 805.007 

PCA 2016 51.319.831 56.451.814 56.443.014 42.227.633 41.761.751 13.819.467 11.942.022 11.578.889 11.160.445 827.163 

Fonte: (1) SIOP - https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Orcamentaria.qvw&host=QVS%40pqlk04&anonymous=true 
(2) Tesouro Gerencial  
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2. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITA TIVOS DA GESTÃO 

 

2.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL 

A partir da análise do Relatório de Gestão e da auditoria realizada no Estado-Maior do 
Exército, pode-se constatar a existência de planejamento estratégico, tático e operacional (Plano 
Estratégico de Exército 2016-2019) e sua vinculação com suas competências legais, com os 
Objetivos Estratégicos do Exército (OEE) e com a Estratégia Nacional de Defesa. 

 O Estado-Maior do Exército, como Órgão de Direção Geral (ODG), é o responsável pela 
concepção da Sistemática de Planejamento do Exército (SIPLEx). Observou-se que o EME 
pretende, até 2022, que o Processo de Transformação do Exército chegue a uma “nova doutrina”, 
capaz de empregar produtos de defesa tecnologicamente avançados e que possua profissionais 
altamente capacitados e motivados.  

Quanto à avaliação dos resultados, no que se refere ao planejamento estratégico, tático e 
operacional, pode-se afirmar que o mesmo possui consistência e é compatível com as atividades 
exercidas pelo Exército Brasileiro. Contudo, o acompanhamento do alcance das metas de curto e 
médio prazo merecem oportunidades de melhoria, conforme item 3 deste relatório. 

No que tange ao mapeamento dos processos de trabalho e dos riscos a ele associados, cabe 
destacar que tais atividades estão em fase de implantação pela UPC, em atendimento às normais 
legais apresentadas no item 9.1.b deste relatório. 

 

2.2 OBJETIVOS ESTABELECIDOS NO PPA 

 Observou-se que a UPC não é responsável por elaborar os objetivos do Plano Plurianual 
2016-2019, entretanto a mesma contribuiu, em 2016, para o alcance de 8 (oito) deles, que estão sob 
a supervisão do Ministério da Defesa, todos vinculados ao Programa Temático 2058 – Defesa 
Nacional. 

 

2.3 OBJETIVOS ESTABELECIDOS NO PLANO ESTRATÉGICO 

 A fim de cumprir suas missões constitucionais, o EME elegeu Objetivos Estratégicos do 
Exército, os quais estão desmembrados em estratégias, ações estratégicas e atividades impostas. 
Ressalta-se que esse planejamento está alinhado ao PPA federal. 

O EME, como responsável pela condução da gestão estratégica no âmbito do Exército, 
estabeleceu 15 (quinze) objetivos estratégicos, bem como as estratégias a serem utilizadas e as 
ações estratégicas subseqüentes. A identificação de tais objetivos e a análise dos respectivos 
indicadores de desempenho, serão apresentadas no item 3 deste relatório. 

 

2.4 EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES DA LOA VINCULADAS A 
PROGRAMAS TEMÁTICOS 

 Quanto às ações da Lei Orçamentária Anual (LOA) sob responsabilidade do Comando do 
Exército, segue quadro extraído do Relatório de Gestão do EME:  
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 A partir dos programas temáticos, o Centro de Controle Interno do Exército elencou para 
amostra desta auditoria a ação 14T5 (Implantação do Sistema Integrado de Monitoramento de 
Fronteiras SISFRON) e a ação 14T4 (Aquisição de Blindados Guarani).  

 

2.4.1 Implantação do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) 

O Projeto Estratégico do Exército SISFRON destina-se à implantação e operação de um 
sistema integrado de monitoramento da faixa de fronteira. O Projeto contribui para a consecução do 
OEE 1 (contribuir com a dissuasão extrarregional) e OEE 3 (contribuir com o desenvolvimento 
sustentável e a paz social). No momento, encontra-se em implantação seu projeto piloto, na área 
geográfica do Mato Grosso do Sul, em especial na 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (4ª Bda C 
Mec), a qual é responsável pela vigilância de uma extensão aproximada de 660 km de fronteira 
terrestre com o Paraguai. A previsão de conclusão do projeto piloto é 31 de dezembro de 2018. 

A ação orçamentária 14T5 relaciona-se aos recursos para a implantação do projeto piloto, 
que são desdobrados em três planos orçamentários. O principal componente do projeto piloto do 
SISFRON é o subprojeto do Subsistema de Sensoriamento e Apoio à Decisão (SAD). Os outros 
dois componentes do projeto são os subprojetos de Apoio à Atuação e o subprojeto de Obras de 
Engenharia. O Departamento de Engenharia e Construção (DEC) emprega o software OPUS no 
controle operacional de todas as obras de engenharia civil do SISFRON e um software de Business 
Intelligence para a gestão estratégica dessas obras. 
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A gestão de riscos do SISFRON iniciou-se em 2011, na fase de concepção de projeto e de 
estudos de viabilidade.  Em 2016, os riscos tiveram sua criticidade reavaliada, em parte para atender 
às recomendações do acórdão nº 543/2016 do TCU e também para atender demandas derivadas da 
implantação do SISFRON na área da 4ª Bda C Mec. Nessa fase, para determinar probabilidade, 
impacto e criticidade de cada risco, a equipe de gestão estratégica do projeto utilizou metodologia 
alinhada ao modelo da NBR ISO 31000, aos preceitos constantes da Instrução Normativa número 1, 
de 10 de maio de 2016 da Controladoria-Geral da União e aos conceitos difundidos pelo CCIEx. 

Dentre as atividades de tratamento dos riscos, destacam-se as realizadas no contexto das 
Reuniões de Integração Sistêmica (RIS), levadas a efeito entre os meses de setembro e novembro de 
2016. Nessas atividades, diversos órgãos envolvidos na implantação e gestão do SISFRON 
reuniram-se, discutiram riscos, problemas e apresentaram propostas para a sua mitigação e 
resolução. 

A fim de garantir a qualidade e confirmar os resultados auferidos com a implantação do 
projeto piloto do SISFRON, a gerência do projeto realizou duas atividades de Avaliação Técnica e 
Operacional (AvTecOp), junto à 4ª Bda C Mec, no ano de 2016. Nessas atividades, os equipamentos 
adquiridos para os subsistemas do SISFRON foram operados pela tropa da 4ª Bda C Mec e 
submetidos a testes de campo, a fim de colher evidências da eficiência e da eficácia dos subsistemas 
integrantes do SISFRON, e do atingimento de requisitos da qualidade.  

 

2.4.2 Aquisição de Blindados Guarani 

O Projeto Estratégico do Exército Guarani (PEE Guarani), integra um dos eixos 
estruturantes da Estratégia Nacional de Defesa, que prevê, entre outros, a reorganização da indústria 
nacional de defesa, com o fim de assegurar o atendimento das necessidades de reequipamento das 
Forças Armadas apoiadas em tecnologia de domínio nacional.  

O Projeto contribui para a consecução do OEE 1 (contribuir com a dissuasão extrarregional) 
e OEE 8 (Implantar um Novo e Efetivo Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação). Contudo, 
verifica-se que, apesar de identificados, os objetivos e metas traçados para o exercício de 2016 não 
foram alcançados devido à dotação orçamentária do exercício ter sido muito aquém da inicialmente 
prevista no termo de contrato. 

Recomenda-se que a UPC realize um mapeamento dos processos de trabalho e dos riscos 
inerentes associados aos mesmos, bem como implemente os controles necessários para tratá-los. 
Recomenda-se, ainda, que a UPC reavalie as metas planejadas e, se for o caso, realize uma 
adequação à realidade orçamentária do projeto. 

  

3. AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DA GESTÃ O 

 No Plano Estratégico de Exército 2016-2019 foram estabelecidas as seguintes missões:   

 a. Contribuir para a garantia da soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da 
ordem, salvaguardando os interesses nacionais e cooperando com o desenvolvimento nacional e o 
bem-estar social; e 

 b. Para isto, preparar a Força Terrestre, mantendo-a em permanente estado de prontidão. 

 A fim de cumprir o planejado, foram estabelecidos pelo EME, responsável pela condução da 
gestão estratégica no âmbito do Exército, 15 (quinze) Objetivos Estratégicos do Exército (OEE):  

a. OEE 1 -  Contribuir com a Dissuasão Extrarregional; 

b. OEE 2 -  Ampliar a Projeção do Exército no Cenário Internacional; 

c. OEE 3 -  Contribuir com o Desenvolvimento Sustentável e a Paz Social; 



Relatório de Auditoria de Gestão do EME NUP: 64609.007307/2017-21...................................................................... 11 

 

d. OEE 4 -  Atuar no Espaço Cibernético com Liberdade de Ação; 

e. OEE 5 - Implantar um Novo e Efetivo Sistema Operacional Militar Terrestre; 

f. OEE 6 - Implantar um Novo e Efetivo Sistema de Doutrina Militar Terrestre; 

g. OEE 7 -  Aprimorar a Governança de Tecnologia da Informação (TI); 

h. OEE 8 - Implantar um Novo e Efetivo Sistema Logístico Militar Terrestre; 

i. OEE 9 - Implantar Novo e Efetivo Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação; 

j. OEE 10 -  Aumentar a Efetividade na Gestão do Bem Público; 

k. OEE 11 - Fortalecer os Valores, os Deveres e a Ética Militar; 

l. OEE 12 - Implantar um Novo e Efetivo Sistema de Educação e Cultura; 

m. OEE 13 - Fortalecer a Dimensão Humana; 

n. OEE 14 -  Ampliar a Integração do Exército à Sociedade; e 

o. OEE 15 - Maximizar a Obtenção de Recursos do Orçamento e de Outras Fontes. 

 Observou-se, na auditoria “in loco”, que para cada objetivo estratégico há uma árvore de 
indicadores de desempenho. No entanto, a UPC apresentou, em seu Relatório de Gestão, apenas 5 
(cinco) árvores de indicadores. Assim, recomenda-se que a UPC apresente, no Relatório de Gestão 
referente a 2017, todas as árvores de indicadores de desempenho. 

 Verificou-se, também, que as seguintes Portarias aprovaram os indicadores dos OEE:  

 a. Portaria nº 234-EME, de 8 de outubro de 2015 (OEE 11 - Fortalecer os Valores, os 
Deveres e a Ética Militar); 

 b. Portaria nº 235-EME, de 8 de outubro de 2015 (OEE 12 - Implantar um Novo e Efetivo 
Sistema de Educação e Cultura); 

 c. Portaria nº 070-EME, de 6 de abril de 2015 (OEE 13 - Fortalecer a Dimensão Humana); 

 d. Portaria nº 094-EME, de 4 de maio de 2015 (OEE 14 -  Ampliar a Integração do Exército 
à Sociedade); e 

 e. Portaria nº 071-EME, de 6 de abril de 2015 (OEE 15 - Maximizar a Obtenção de 
Recursos do Orçamento e de Outras Fontes). 

 Desta forma, constatou-se que, dos 15 indicadores de desempenho dos objetivos estratégicos 
do Exército, apenas 5 (cinco) deles foram aprovados mediante Portaria. Assim, recomenda-se que a 
UPC formalize a aprovação dos indicadores de desempenho referentes aos OEE de nº 1 até o nº 10. 

 Quanto à construção das metas para cada indicador de desempenho, não foi apresentada a 
metodologia para as suas definições. Assim, pode-se constatar, também, que a definição das metas 
não foram associadas às iniciativas necessárias para o acompanhamento do alcance dos objetivos.  

 No que se refere à coleta de informações dos indicadores, observou-se que os mesmos são 
atualizados, anualmente, pelos próprios executantes das ações. Recomenda-se à UPC que crie uma 
estrutura independente dos executantes ou institua controles internos da gestão como linha de 
proteção para confirmar as informações prestadas, a fim de mitigar o risco da inserção de 
informações equivocadas pela falta de segregação de funções. Recomenda-se, também, que a UPC 
avalie a conveniência e oportunidade de diminuir a periodicidade de atualização dos indicadores.  

 Já no que tange ao acompanhamento da situação no decorrer do tempo e no que se refere aos 
indicadores e suas respectivas metas, não foram encontrados registros que demonstram que foram 
realizadas análises situacionais dos resultados das metas, bem como, os seus possíveis 
restabelecimentos. Quanto a este assunto, constatou-se a existência de uma metodologia 
formalizada que proporciona a medição do desempenho organizacional.   
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 Tendo em vista a definição intuitiva das metas a serem alcançadas, bem como não haver 
registro dos acompanhamentos, pode-se constatar que a gestão do grau de atingimento dos 
Objetivos Estratégicos do Exército apresenta oportunidade de melhoria, visto que ainda não foram 
bem estabelecidos os alcances desejados, especialmente quanto às metas que se pretende atingir ao 
longo dos anos, o que dificulta sobremaneira a medição estratégica. Toda esta situação favorece a 
execução de um “planejamento deslizante”, ocorrido quando o tempo das ações não se concretiza 
no momento esperado, devido aos riscos de escassez orçamentária, tecnológicos e outros, o que 
pode culminar na obsolescência do próprio planejamento estratégico, das entregas, cancelamento de 
projetos e a ocorrência de despesas desnecessárias. Assim, recomenda-se que a UPC desenvolva 
ações a fim de promover a definição objetiva das metas de cada indicador de desempenho. 

 Em que pese haver a metodologia de monitoramento do desempenho organizacional, não foi 
encontrado registro formal do seu acompanhamento por intermédio das Reuniões de Análise 
Estratégica (RAE). Desse modo, recomenda-se que a utilização da metodologia seja registrada 
formalmente, proporcionando à alta administração a possibilidade de monitorar o andamento e grau 
de alcance de cada OEE, a fim de que os mesmos sejam atingidos de forma eficiente, eficaz e 
efetiva. Recomenda-se, ainda, intensificar as ações de padronização junto aos órgãos, no sentido do 
alcance da formalização supracitada. 

Não foi identificada a formalização do processo de gerenciamento de riscos, mapeamento 
dos processos críticos, matriz de riscos, tratamento e plano de ação. Ressalta-se que os OEE são 
essenciais para se avaliar o sucesso das ações traçadas no Planejamento Estratégico do Exército. 
Nesse diapasão, é necessário que seja mensurado o impacto que o possível não atingimento de cada 
OEE possa causar à UPC.  

Cabe salientar que, para isto, a UPC deverá observar os componentes da estrutura de gestão 
de riscos elencadas nas diretrizes estabelecidas Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01, de 
10 de maio de 2016, na Nota Técnica de Controle Interno nº 01 - CCIEx, de 11 de maio de 2016, 
sobre Gerenciamento de Riscos Área Administrativa, na Portaria nº 465 – Comandante do Exército, 
de 17 de maio de 2017, que aprova a Política de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro e Portaria 
nº 222 - EME, de 5 de junho de 2017, que aprova a Metodologia da Política de Gestão de Riscos. 

Enfatizando a sistematização de práticas relacionadas à gestão de riscos, torna-se necessário 
que a UPC avalie a conveniência e a oportunidade de mapear todos os processos atinentes ao 
acompanhamento dos indicadores de desempenho, dando ênfase aos processos críticos para que 
sejam elaboradas as matrizes de riscos correspondentes, além de criar um Plano de Ação voltado 
aos riscos inerentes e residuais aos quais possam impactar no insucesso dos indicadores de 
desempenho associados a cada um dos seus objetivos estratégicos, alinhados ao arcabouço legal 
citado em linhas pretéritas. 

Esses procedimentos permitirão que os controles internos da gestão sejam mais eficientes e 
eficazes, mitigando os principais riscos, e proporcionarão a esta Inspetoria a possibilidade de 
realizar um diagnóstico preliminar quanto ao grau de maturidade de riscos da UG, por ocasião da 
realização das avaliações previstas nas visitas de auditorias internas. 

Como primeira fase, a matriz de riscos elaborada pela UPC, de cada processo mapeado, 
deve gerar o plano de ação definido com os tratamentos adequados dos riscos, identificando as 
oportunidades de melhoria nos controles internos da gestão e na gestão propriamente dita da UPC. 

Em uma segunda fase, após executadas as atividades acima, verificar se o Plano de Ação 
proposto está sendo executado, e se os controles internos da gestão implantados estão coerentes 
com o objetivo proposto no Plano de Ação. Outra análise a ser realizada é sobre a eficácia dos 
controles internos, bem como verificar a evolução das condições dos riscos após a atuação dos 
controles mitigatórios. 

Nos casos em que for constatada a incoerência ou ineficácia do controle implantado e o risco 
residual ainda possuir grau de criticidade inadequado, a UPC deverá elaborar um novo plano de 
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ação para redesenhar o respectivo controle, implementar outro controle ou definir outra estratégia 
de tratamento. 

Com intuito de auxiliar os trabalhos a serem desenvolvidos pela UPC, orienta-se consultar a 
Nota Técnica nº 01/2016 e a apostila de Gestão de Riscos, ambas do Centro de Controle Interno do 
Exército, servindo como referência e norteadora a respeito do assunto em questão. 

Recomenda-se à UPC, também, participar dos cursos ministrados pelo CCIEx na área de 
Controle Interno da Gestão, visando a  melhorar os resultados da gestão e mitigar os riscos inerentes 
à UG, conforme as premissas e objetivos a seguir: 

1. PREMISSAS E OBJETIVOS 

1.1. A Apostila de Gestão de Riscos tem como premissas o alinhamento às estratégias, a 
sistematização, o comprometimento dos gestores e a integração aos processos 
organizacionais e à tomada de decisões. 

1.2. São objetivos da Apostila de Gestão de Riscos apresentar metodologia, critérios e 
técnicas para a aplicação prática da Gestão de Riscos, bem como orientar a identificação, a 
análise, a avaliação, o tratamento, o monitoramento e a comunicação dos riscos 
institucionais. 

1.3. Esta Apostila compõe o material didático do Curso de Controles Internos da Gestão 
ministrado pelo Centro de Controle Interno do Exército. (Apostila de Gestão de Riscos – 
CCIEx – 1ª versão) 

Quanto à avaliação dos indicadores de gestão, conforme explicitado no Relatório de Gestão 
da UPC, apenas foram apresentadas 5 (cinco) OEE pois, segundo a UPC, “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.”  

Ressalta-se que esta equipe de auditoria avaliou apenas as árvores de indicadores 
disponíveis no Relatório de Gestão da UPC, entretanto, em orientação citada preteritamente neste 
relatório, recomendou-se que, para a Prestação de Contas referente a 2017, sejam incluídos 
indicadores para todos os OEE.  

Cabe destacar que cada indicador avaliado possui vários indicadores de composição a ele 
associados. As fórmulas de cálculo de cada indicador de composição foram delineadas e estão 
documentadas no âmbito da Seção de Planejamento Estratégico da 3ª Subchefia do EME.  

Foram avaliados os indicadores dos seguintes OEE: 

OEE 5 - Implantar um Novo e Efetivo Sistema Operacional Militar Terrestre; 

OEE 8 - Implantar um Novo e Efetivo Sistema Logístico Militar Terrestre; 

OEE 11 - Fortalecer os Valores, os Deveres e a Ética Militar; 

OEE 12 - Implantar um Novo e Efetivo Sistema de Educação e Cultura; 

OEE 13 - Fortalecer a Dimensão Humana. 
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Indicadores de Desempenho apresentados pela UPC no Relatório de Gestão 

OEE Nr 5 – IMPLANTAR UM NOVO E EFETIVO SISTEMA OPERACIONAL MILITAR 
TERRESTRE 

Denominação 
Índice de Implantação do Novo e Efetivo Sistema Operacional Militar 

Terrestre 

Fórmula de Cálculo Periodicidade Índice 
Observado 

Avaliação 

Associação de 04 (quatro) 
indicadores de composição 

Anual 46,73 % 

Capacidade de representação da 
situação pretendida 

1 

Capacidade de medição da situação 
pretendida 

1 

Confiabilidade das fontes dos dados 3 
Facilidade de elaboração e 
compreensão dos resultados 

5 

Razoabilidade dos custos de obtenção 
do indicador 

5 

Verificação dos indicadores de eficácia da gestão 
(associação aos produtos/objetivos/metas pretendidos e ao quantum de produto ou do serviço entregue) 

O Indicador de Resultado expressa o grau de implantação do novo Sistema Operacional Terrestre, entretanto, 

busca-se a efetividade do sistema. O indicador deve trazer as medições das composições relativas aos benefícios e não 

propor iniciativas, pois, pode-se considerar que a implantação do novo sistema seria uma iniciativa. 

Assim, avalia-se que o indicador apresenta oportunidade de melhoria quanto à associação ao objetivo 

pretendido, bem como em relação ao “quantum” do produto pretendido (tornar o sistema operacional terrestre mais 

efetivo). 

Análise e Recomendações do Controle Interno 

Recomenda-se que os Indicadores de Composição nº 01, 02, 03 e 04 sejam classificados como Indicadores de 

Tendência. 

Recomenda-se, ainda, que a UPC reformule o Indicador de Resultado a fim de que o mesmo possa, de fato, 

medir e apresentar a qualidade e efetividade do sistema operacional terrestre, tais como: qualidade dos resultados 

obtidos nas missões de Garantia da Lei e da Ordem realizadas no ano (exemplificativo). 

 
 
OEE Nr 8  -  IMPLANTAR UM NOVO SISTEMA LOGÍSTICO MILITAR TERRESTRE 
Denominação Índice de implantação de um novo e efetivo Sistema Logístico Militar Terrestre 

Fórmula de Cálculo Periodicidade 
Índice 

Observado Avaliação 

Associação de 2 
(dois) indicadores de 

composição 
Anual 54,24 % 

Capacidade de representação da situação pretendida 1 
Capacidade de medição da situação pretendida 1 
Confiabilidade das fontes dos dados 3 
Facilidade de elaboração e compreensão dos resultados 5 
Razoabilidade dos custos de obtenção do indicador 5 

Verificação dos indicadores de eficácia da gestão 
(associação aos produtos/objetivos/metas pretendidos e ao quantum de produto ou do serviço entregue) 

O Indicador de Resultado expressa o grau de implantação do novo Sistema Logístico Militar Terrestre, 

entretanto, busca-se a efetividade do sistema. O indicador deve trazer as medições das composições relativas aos 

benefícios e não propor iniciativas, pois, pode-se considerar que a implantação do novo sistema seria uma iniciativa. 
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Assim, avalia-se que o indicador apresenta oportunidade de melhoria quanto à associação ao objetivo 

pretendido, bem como em relação ao “quantum” do produto pretendido (tornar o sistema logístico militar terrestre 

mais efetivo). 

Constatou-se que as medições não foram encaminhadas tempestivamente para a UPC. 

Análise e Recomendações do Controle Interno 

Recomenda-se que os Indicadores de Composição nº 01 e 02 sejam classificados como Indicadores de 

Tendência. 

Recomenda-se, ainda, que a UPC reformule o Indicador de Resultado a fim de que o mesmo possa, de fato, 

medir e apresentar a qualidade e efetividade do sistema logístico militar terrestre, tais como: quantidade de missões 

logísticas cumpridas com êxito e tempestivamente (exemplificativo). 

 
 
OEE Nr 11 - FORTALECER OS VALORES, OS DEVERES E A ÉTICA MILITAR 
Denominação Índice de fortalecimento dos valores, dos deveres e da ética militar 

Fórmula de Cálculo Periodicidade 
Índice 

Observado 
Avaliação 

Associação de 3 (três) 
indicadores de 
composição 

Anual 55,47 % 

Capacidade de representação da situação pretendida 4 
Capacidade de medição da situação pretendida 5 
Confiabilidade das fontes dos dados 5 
Facilidade de elaboração e compreensão dos resultados 4 
Razoabilidade dos custos de obtenção do indicador 5 

Verificação dos indicadores de eficácia da gestão 
(associação aos produtos/objetivos/metas pretendidos e ao quantum de produto ou do serviço entregue) 

O Indicador de Resultado apresenta o grau de fortalecimento dos valores, deveres e ética militar de forma 

apropriada. 

Assim, avalia-se que o indicador está de fato associado aos objetivos pretendidos, bem como é capaz de 

apresentar o “quantum” do produto pretendido. 

Análise e Recomendações do Controle Interno 

Recomenda-se que o Indicador de Composição nº 01 seja classificado como Indicador de Tendência. 

Recomenda-se, ainda, que o Indicador de Composição nº 02 seja mensurado, também, por pesquisas de 

satisfação dos usuários. 

 

 
OEE Nr 12  –  IMPLANTAR UM NOVO E EFETIVO SISTEMA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
Denominação Índice de implantação de um novo e efetivo Sistema de Educação e Cultura 

Fórmula de Cálculo Periodicidade 
Índice 

Observado 
Avaliação 

Associação de 4 
(quatro) indicadores 

de composição 
Anual 49,54 % 

Capacidade de representação da situação pretendida 4 
Capacidade de medição da situação pretendida 5 
Confiabilidade das fontes dos dados 5 
Facilidade de elaboração e compreensão dos resultados 4 
Razoabilidade dos custos de obtenção do indicador 4 

Verificação dos indicadores de eficácia da gestão 
(associação aos produtos/objetivos/metas pretendidos e ao quantum de produto ou do serviço entregue) 

O Indicador de Resultado expressa o grau de implantação do novo e efetivo Sistema de Educação e Cultura, 
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entretanto, busca-se a efetividade do sistema. O indicador deve trazer as medições das composições relativas aos 

benefícios e não propor iniciativas, pois, pode-se considerar que a implantação do novo sistema seria uma iniciativa. 

Assim, avalia-se que o indicador está de fato associado aos objetivos pretendidos, bem como é capaz de 
apresentar o “quantum” do produto pretendido. 

Análise e Recomendações do Controle Interno 

Recomenda-se que seja considerada, no Indicador de Tendência nº 01, a gradação da titulação dos docentes 

de forma ponderada. 

Sugere-se que o Indicador de Composição nº 04 seja classificado como Indicador de Tendência. 

Recomenda-se, ainda, que as competências que compõem o Indicador de Composição nº 02 sejam medidas 

desde já, assim, poderá haver um comparativo com os parâmetros do sistema antigo de formação em comparação ao 

atual. Esta ação poderá possibilitar a correção de rumos no processo de transformação do sistema. 

Por fim, recomenda-se que o Indicador de Resultado seja reclassificado para retratar o grau de efetividade 

do sistema. 

 
 
OEE Nr 13 – FORTALECER A DIMENSÃO   HUMANA 
Denominação Índice de fortalecimento da dimensão humana 

Fórmula de Cálculo Periodicidade 
Índice 

Observado 
Avaliação 

Associação de 2 
(dois) indicadores de 

composição 
Anual 65,47 % 

Capacidade de representação da situação pretendida 5 
Capacidade de medição da situação pretendida 5 
Confiabilidade das fontes dos dados 5 
Facilidade de elaboração e compreensão dos resultados 5 
Razoabilidade dos custos de obtenção do indicador 5 

Verificação dos indicadores de eficácia da gestão 
(associação aos produtos/objetivos/metas pretendidos e ao quantum de produto ou do serviço entregue) 

O Indicador de Resultado apresenta o grau de fortalecimento da dimensão humana de forma apropriada. 

Assim, avalia-se que o indicador está de fato associado aos objetivos pretendidos, bem como é capaz de 

apresentar o “quantum” do produto pretendido. 

Análise e Recomendações do Controle Interno 

Ressalta-se a excelente qualidade dos Indicadores de Composição deste OEE.  

Recomenda-se que a metodologia deste indicador sirva de modelo e inspiração para o aperfeiçoamento dos 

demais OEE.  

 

4. AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS 

4.1 ADEQUABILIDADE DA FORÇA DE TRABALHO DO COMANDO DO EXÉRCITO 
FRENTE ÀS 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. 

O Exército já está executando medidas para ampliar o emprego de oficiais e sargentos 
temporários, altamente qualificados, principalmente nas organizações militares não integrantes da 

Força Terrestre, em detrimento dos militares de carreira. A fim de aumentar a atratividade e 
melhorar o processo de seleção, serão implementadas medidas que possibilitem o crescimento 
profissional do militar temporário enquanto permanecer no serviço ativo. 
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Há de se considerar a crescente evasão de servidores civis das diversas carreiras e cargos 
existentes no âmbito do Comando do Exército (áreas de ensino, saúde, ciência e tecnologia, 
tecnologia militar e administração), de forma escalonada, devido principalmente à sazonalidade dos 
concursos, necessários ao cumprimento da exigência constitucional para provimento dos cargos 
públicos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração. 

4.2 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 Comando do Exército, 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. 

4.3 CONSISTÊNCIA DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS 
À GESTÃO DE PESSOAS  

Os controles internos administrativos relacionados à gestão de pessoas têm passado por 
constantes atualizações, 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. 

4.4 TEMPESTIVIDADE E QUALIDADE DOS REGISTROS PERTINENTES NO SISTEMA 
CONTÁBIL E NOS SISTEMAS CORPORATIVOS OBRIGATÓRIOS 

Sobre o tema, pôde-se constatar que o Departamento-Geral do Pessoal é hospedeiro do 
Sistema de Cadastramento de Pessoal do Exército (SiCaPEx), utilizado por todas as Organizações 
Militares (OM) do Exército, inclusive as que realizam despesas com inativos e pensionistas e é a 
única porta de entrada da Base de dados Corporativa de Pessoal (BDCP) para os novos integrantes 
da Instituição, ou pessoas que venham a receber direitos remuneratórios (pensionistas), e para o 
cadastramento dos diferentes registros funcionais, mediante documentação comprobatória que 
ampare o referido registro. 

O SiCaPex contém, em diferentes níveis da estrutura organizacional do Exército, relatórios 
gerenciais de apoio à decisão e de gestão e controle do pessoal, conforme o perfil e nível de acesso 
concedidos pelo DGP, mediante solicitação formal. Nesse contexto, observou-se que o sistema gera 
relatórios de inconsistências de informações. Entretanto, não há obrigatoriedade de que os gestores 
nas OM sanem ou justifiquem tais inconsistências. Assim, recomenda-se que a UPC institua 
controles internos que possam monitorar as inconsistências, a fim de que as mesmas sejam sanadas 
e, assim mitigar os possíveis riscos de geração de direitos imerecidos.  

4.5 QUALIDADE DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS DO 
DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL PARA IDENTIFICAR E TRATAR AS 
ACUMULAÇÕES ILEGAIS DE CARGOS 

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, o 
Exército exige do candidato, como um dos requisitos para a inscrição, que o mesmo não esteja 
investido em outro cargo público.  

 Nesse contexto, existe na Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social 
(DCIPAS), uma carteira de trabalho com um Servidor Civil responsável por determinar a apuração 
das acumulações de cargos detectadas no âmbito do Exército e as informadas pelo Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG), por intermédio de relatório do Sistema de 
Administração de Pessoal (SIAPE), mediante o cruzamento de dados de servidores da esfera 
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Federal, Estadual e Municipal. Contudo, este tipo de controle tem uma natureza mais reativa em 
detrimento da preventiva. Também foi observado que existe uma vulnerabilidade no cruzamento 
dos dados, uma vez que a base de dados de muitos municípios não está interligada às bases das 
demais esferas governamentais. 

 

4.6 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, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO 

 Este caso não se aplica ao Comando do Exército, uma vez que não foi identificada, no ano 
de 2016, nenhuma ocorrência de servidores terceirizados nos diversos cargos e atividades do Plano 
de Cargos do Órgão. 

 

5. AVALIAÇÃO DA GESTÃO DAS TRANSFERÊNCIAS 

A UPC informou que não houve concessão de transferências. 

 

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 

Em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria para o ano de 2016, aprovado 
pelo Boletim Interno nº 02, de 7 de janeiro 2016, do Centro de Controle Interno do Exército, a 11ª 
Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército realizou auditorias de conformidade em 
Unidades Gestoras vinculadas, utilizando-se uma matriz de risco para se retirar a amostragem 
estatística das Unidades Gestoras a serem auditadas, sobretudo com base na relevância, 
materialidade e criticidade.  

Os processos auditados em cada UG foram selecionados a partir da análise da relevância e 
materialidade das contratações dos Órgãos no ano de 2016.  

Uma das finalidades precípuas das referidas auditorias é de efetuar a verificação da 
documentação que respalda o Processo de Contas Anual e obter subsídios para certificar a 
regularidade das contas da UPC. 

Para a amostragem dos processos licitatórios elencados neste relatório, foram selecionados 
os achados mais relevantes referentes aos Órgãos de Direção Setorial vinculados a esta Inspetoria, 
Órgão de Direção Geral e Órgão de Direção Operacional. 

 

Denominação completa Sigla Código SIAFI Cidade-UF 
Estado-Maior do Exército EME 160085/167085 Brasília - DF 
 

a. Adesão ao Pregão nº 6/2015 e Pregão nº 7/2015, ambos da UG 160469: 

I. Identificação do contratado: ORION - CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA (CNPJ: 
17.447.161/0001-20); 

II. Motivação da contratação: Serviço de engenharia; 
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III. Modalidade, objeto e valor da contratação: Pregão nº 6/2015 e Pregão nº 7/2015 
ambos da UG 160469 (não-participante) Serviço engenharia, R$ 480.753,12 (quatrocentos e oitenta 
mil, setecentos e cinqüenta e três reais e doze centavos); e 

IV. Conclusão sobre a regularidade dos processos avaliados: tendo em vista a fragilidade 
na montagem do processo, particularmente com relação aos documentos que atestam a execução 
dos serviços e ausência de documentos que compõem o planejamento da contratação, recomendou-
se a instauração de procedimento administrativo com o objetivo de apurar se os serviços contratados 
foram executados de acordo com a descrição e com os quantitativos dos empenhos supracitados, 
bem como revisar todas as liquidações referentes aos processos. Caso fosse constatada a ocorrência 
de irregularidade administrativa, recomendou-se a adoção de medidas no sentido de corrigir tais 
inconsistências, inclusive identificando responsáveis e quantificando o dano, se for o caso. 

Ressalta-se que a UPC instaurou uma sindicância para apurar os fatos, entretanto, até a 
presente data, não finalizou o processo apuratório. 

Salienta-se, também, que o Centro de Controle Interno do Exército instaurou uma auditoria 
especial com o objetivo de verificar a regularidade desta contratação.  

 
 Denominação 

completa Sigla Código SIAFI Cidade-UF 

Comando Logístico COLOG 160069/167069 Brasília - DF 

I. Identificação do contratado: HELICOPTEROS DO BRASIL S/A (CNPJ: 
20.367.629/0001-81) 

II. Motivação da contratação: prestação de serviços de forma continua de grandes 
inspeções tipo "G", com aplicação de material, nos helicópteros AS 532 UE-COUGAR, da Aviação 
do Exército; 

III. Modalidade, objeto e valor da contratação: Inexigibilidade nº 71/2009, suprimento de 
aviação, R$ 88.837.737,40 (oitenta e oito milhões, oitocentos e trinta e sete mil, setecentos e trinta e 
sete reais e quarenta centavos);  

IV. Fundamentação da dispensa ou inexigibilidade: Artigo 25, Caput, da Lei o 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 o Artigo 25, 
Caput, da Lei o 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como o Contrato foi celebrado em 
conformidade com os Art. 61 e 62, ambos do mesmo dispositivo legal. Não foram observados 
indícios de irregularidade administrativa na presente amostra. 

 

Denominação completa Sigla Código SIAFI Cidade-UF 
Comando de Operações 

Terrestres 
COTER 160548/167548 Brasília - DF 

I. Identificação do contratado: EXACT CLEAN SERVICOS LTDA (CNPJ: 
11.818.593/0001-14) 

II. Motivação da contratação: terceirização de mão de obra; 
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III. Modalidade, objeto e valor da contratação: Pregão nº 17/2013, conservação e 
limpeza, R$ 622.971,36 (seiscentos e vinte e dois mil, novecentos e setenta e um reais e trinta e seis 
centavos); e 

IV. Conclusão sobre a regularidade dos processos avaliados: o processo de pregão foi 
analisado por amostragem, sendo elaborado em conformidade com a Lei nº 10.520/2002 e 
8.666/1993, bem como o Contrato foi celebrado em conformidade com os Art. 61 e 62, ambos do 
mesmo dispositivo legal. Não foram observados indícios de irregularidade administrativa na 
presente amostra. 

 

Denominação completa Sigla Código SIAFI Cidade-UF 
Departamento de Ciência 

e Tecnologia 
DCT 160076/167076 Brasília - DF 

I. Identificação do contratado: BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. (CNPJ: 
11.777.162/0001-57) 

II. Motivação da contratação: desenvolvimento de software; 

III. Modalidade, objeto e valor da contratação: Pregão nº 29/2013, despesas com 
desenvolvimento do software SIMATEX, R$ 1.023.750,00 (um milhão, vinte e três mil, setecentos 
e cinqüenta reais); e 

IV. Conclusão sobre a regularidade dos processos avaliados: o processo de pregão foi 
analisado por amostragem, sendo elaborado em conformidade com a Lei nº 10.520/2002 e 
8.666/1993, bem como o Contrato foi celebrado em conformidade com os Art. 61 e 62, ambos do 
mesmo dispositivo legal. Não foram observados indícios de irregularidade administrativa na 
presente amostra. 

 

Denominação completa Sigla Código SIAFI Cidade-UF 
Departamento de 

Engenharia e Construção 
DEC 160067/167067 Brasília - DF 

I. Identificação do contratado: QUALITYMAX SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA - 
ME (CNPJ: 09.302.262/0001-85) 

II. Motivação da contratação: terceirização de mão de obra; 

III. Modalidade, objeto e valor da contratação: Pregão nº 4/2014, conservação e limpeza, 
R$ 820.184,48 (oitocentos e vinte mil, cento e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos); e 

IV. Conclusão sobre a regularidade dos processos avaliados: o processo de pregão foi 
analisado por amostragem, sendo elaborado em conformidade com a Lei nº 10.520/2002 e 
8.666/1993, bem como o Contrato foi celebrado em conformidade com os Art. 61 e 62, ambos do 
mesmo dispositivo legal. Não foram observados indícios de irregularidade administrativa na 
presente amostra. 

 

Denominação completa Sigla Código SIAFI Cidade-UF 
Departamento-Geral do 

Pessoal 
DGP 160070/167070 Brasília - DF 

I. Identificação do contratado: SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM 
INFORMATICA LTDA (CNPJ: 03.263.975/0001-09) 
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II. Motivação da contratação: aquisição de equipamento de Tecnologia da Informação; 

III. Modalidade, objeto e valor da contratação: Pregão nº 5/2015 da UG 160457 (UG não-
participante), R$ 178.990,00 (cento e oitenta e oito mil, novecentos e noventa reais); e 

IV. Conclusão sobre a regularidade dos processos avaliados: o processo de pregão foi 
analisado por amostragem, sendo elaborado em conformidade com a Lei nº 10.520/2002 e 
8.666/1993. Não foram observados indícios de irregularidade administrativa na presente amostra. 

 

Denominação completa Sigla Código SIAFI Cidade-UF 
Secretaria de Economia e 

Finanças 
SEF 160089/167089 Brasília - DF 

I. Identificação do contratado: REAL JG - SERVICOS GERAIS LTDA (CNPJ: 
08.247.960/0001-62); 

II. Motivação da contratação: terceirização de mão de obra; 

III. Modalidade, objeto e valor da contratação: Pregão nº 14/2016, conservação e 
limpeza, R$ 93.077,86 (noventa e três mil, setenta e sete reais e oitenta e seis centavos); e 

IV. Conclusão sobre a regularidade dos processos avaliados: o processo de pregão foi 
analisado por amostragem, sendo elaborado em conformidade com a Lei nº 10.520/2002 e 
8.666/1993, bem como o contrato foi celebrado em conformidade com os Art. 61 e 62, ambos do 
mesmo dispositivo legal. Não foram observados indícios de irregularidade administrativa na 
presente amostra. 

 

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

Em uma visão geral, pôde-se observar que a política de sustentabilidade ambiental adotada 
no Exército Brasileiro foi definida na Diretriz Estratégica de Gestão Ambiental e do Sistema de 
Gestão Ambiental do Exército Brasileiro (SIGAEB), publicada na Portaria nº 571 – Comandante do 
Exército, de 6 de novembro de 2001.  

A aludida Portaria foi elaborada em consonância com o arcabouço legal que trata do assunto 
em tela: Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), a Resolução 
nº 237, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), de 19 de dezembro de 1997 e a Lei 
nº 9.985, de 18 de julho de 2000 (Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC). 

Em 2008, o Comando do Exército aprovou as Instruções Gerais para o SIGAEB (IG 20-10), 
por meio da Portaria nº 386 – Comandante do Exército, de 9 de junho de 2008. Com isso, 
estabeleceu que o Departamento de Engenharia e Construção (DEC) funcionaria como órgão de 
consultoria técnica da questão ambiental, no âmbito do Exército Brasileiro. 

A Portaria nº 1.275 – Comandante do Exército, de 28 de dezembro de 2010, aprovou a 
Diretriz para adequação do Exército Brasileiro à Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Em 2011, foram aprovadas as Instruções Reguladoras para o Sistema de Gestão Ambiental 
(IR 50-20), pela Portaria nº 001 - DEC, de 26 de setembro daquele ano. Estas Instruções 
estabelecem os procedimentos operacionais, educativos, logísticos, técnicos e administrativos do 
Exército Brasileiro para o gerenciamento ambiental efetivo, de modo que assegure a adequação à 
legislação pertinente e o cumprimento do dever de defender, preservar, melhorar e recuperar o meio 
ambiente para as presentes e futuras gerações. 
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Nesse contexto, observou-se que foi necessário organizar corpo técnico para atender a esta 
demanda e foi criada a Seção de Meio Ambiente na Diretoria de Patrimônio  (D Patr)  do DEC. Em 
2013, a D Patr foi transformada em Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente  
(DPIMA), com a missão de normatizar, superintender, orientar e coordenar as atividades da 
Administração Patrimonial e Ambiental do Exército. 

Nesse intervalo, foi necessário ampliar o corpo técnico nas Regiões Militares devido à 
capilaridade que as Organizações Militares do Exército têm no território nacional. São mais de 600 
OM, sendo necessário aproximar o corpo técnico especializado dos locais de maior demanda e ao 
mesmo tempo apoiar o Estado-Maior do Exército e o DEC no levantamento dessas demandas e 
busca por recursos necessários. 

Atualmente, o Exército Brasileiro tem uma equipe de 60 especialistas da área ambiental nos 
Órgãos de Direção Setorial e nas Regiões Militares ou Grupamentos de Engenharia. 

Constatou-se, também, que a UPC aderiu à Agenda Ambiental da Administração Pública 
(A3P) em 2011 e o DEC, por meio da DPIMA, divulgou esta adesão no âmbito do Exército, ou seja, 
nas mais de 600 OM com o apoio do Centro de Comunicação Social do Exército Brasileiro, além da 
promoção de cursos e palestras, principalmente para os novos Comandantes de OM e nas OM de 
Formação de Militares. 

Destaca-se que a DPIMA elaborou e divulgou um Caderno com as Orientações para a 
Gestão do Meio Ambiente nas Organizações Militares, no âmbito do Exército Brasileiro, e houve 
divulgação das sugestões descritas na A3P e na Instrução normativa nº 10 - MPDG, de 12 de 
novembro de 2012, para elaboração dos Planos de Gestão Ambiental das OM. 

A DPIMA também criou o Ambiente Virtual da DPIMA (AVPIMA), o qual tem por 
finalidade otimizar a produção de trabalhos colaborativos no âmbito do Exército Brasileiro,  apoiar 
o treinamento à distância de assuntos atinentes  às atividades da DPIMA, dentre outras  demandas  
de interesse do Preparo da Força Terrestre, nos assuntos de Patrimônio Imobiliário e Meio 
Ambiente. 

 

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

A UPC possui normas e diretrizes internas que atribuem funções e estabelece processos de 
controle preventivo e de detecção em diversas áreas administrativas. Isso permite boa 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 divisões/seções das Unidades do Exército. 
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6.4. VERIFICAÇÃO DOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PROJETOS SISFRON E 

GUARANI 

 
6.4.1 Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron) 
 
Levantamento realizado pela 9ª ICFEx (Campo Grande – MS) 

Unidade Contratante 
Nome: Base Administrativa do Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército (Ba Adm/C Com G Ex)                                              UG/Gestão: 160528 

Dados do contrato de fornecimento de bens e/ou prestação de serviços 

Empresa Contratada CNPJ Nº do Contrato Objeto Valor do Contrato 

Consórcio TEPRO  17.080.500/0001-83  27/2012  
Implantação e integração dos Subsistemas de Sensoriamento e     
Apoio à Decisão do Projeto Piloto do Sistema Integrado de       
Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) 

839.664.954,32 
(Original)  

Verificação dos contratos de fornecimento de bens e/ou prestação de serviço 
(Resultado dos Testes Substantivos) 

Item do Contrato Qtde 
Contratada 

Qtde 
entregue 

OM  
recebedora 

Data prevista no 
contrato para 

entrega do 
material/serviço  

Data efetiva da 
entrega do 

material/serviço  
Valor 

Contratado 
Valor da Nota 

Fiscal 
(R$) 

Liquidação  
(NS e data) 

 A – Opt 
Etapa B-296 Óculos de 

Visão Noturna de 
intensificação de imagem e 

acessórios 

112 112 

20º RCB – 50 
6º BIM – 10 (1) 

4ª Bda C Mec – 20 
14ª Cia Com Mec – 07 

GOI/4ª Bda C Mec – 10 (2) 
2ª Cia Inf – 15 (3) 

19 DEZ 16 19 DEZ 16 3.553.894,26 3.553.894,26 2715  
 23 DEZ 16 

Etapa B-387  
Binóculo de imagem ternal 

e acessórios 
07 07 

20º RCB – 03 (4) 
6º BIM – 01 

Cmdo 4ª Bda C Mec – 01  
GOI/4ª Bda C Mec – 01 

2ª Cia Inf – 01 (5) 
 

 

21 DEZ 16 21 DEZ 16 3.733.791,53 3.733.791,53 2716 
23 DEZ 16 
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Item do Contrato Qtde 
Contratada 

Qtde 
entregue 

OM  
recebedora 

Data prevista no 
contrato para 

entrega do 
material/serviço  

Data efetiva da 
entrega do 

material/serviço  
Valor 

Contratado 
Valor da Nota 

Fiscal 
(R$) 

Liquidação  
(NS e data) 

 D – SAD  
Etapa B-497 Implantação 
do SAD – Fixo – Cmdo 

CMO 

01 01 Cmdo CMO 03 AGO 16 03 AGO 16 553.418,53 553.418,82 2731 
23 DEZ 16 

Etapa B-498 Implantação 
do SAD - Fixo CRM 01 01 CRM 03 AGO 16 03 AGO 16 553.418,82 553.418,82 2719 

23 DEZ 16 

Etapa B – 506  
Entrega do Módulo India 01 01 14ª Cia Com Mec 29 AGO 16 29 AGO 16 1.035.145,56 1.035.145,56 1797 

27 SET 16 

Etapa B – 520  implantação 
do SAD - Fixo e Móvel – 

Cmdo 4ª Bda C Mec 
01 01 Cmdo 4ª Bda C Mec 22 DEZ 16 22 DEZ 16 553.418,82 553.418,82 2723 

23 DEZ 16 

Etapa B – 578 
Entrega do Módulo Kilo – 

Pacote 2 
17 17 28º B Log 25 JUL 16 25 JUL 16 6.606.211,73 6.606.211,73 1689 

08 SET 16 

Análise e Recomendações do Controle Interno 

Análise 
a) confirmação da entrega efetiva do objeto: foi possível constatar a efetiva entrega de todos os itens selecionados para a amostra, com as seguintes observações destacadas: 
   (1) 6º BIM - não foram localizados os 5 (cinco) adaptadores para acoplamento . 
   (2) GOI/4ª Bda C Mec - não foram localizados os 5 (cinco) adaptadores para acoplamento . 
   (3) 2ª Cia Inf  -  a UPC informou que não recebeu os 15 (quinze) óculos de visão noturna de intensificação de imagem com acessórios. 
   (4) 20º RCB - 2 (dois) binóculos de imagem ternal com acessórios não foram verificados porque estavam cautelados para um exercício. 
   (5) 2ª Cia Inf  -  a UPC informou que não recebeu o binóculo de imagem ternal com acessórios previstos. 
 
b) atendimento de cláusulas contratuais (preço, prazo, escopo): Com relação aos materiais efetivamente entregues, foram cumpridas as cláusulas contratuais referentes a preço, prazo e 
escopo. 
 
c) ocorrência de inversões indevidas dos estágios de despesa: Há indícios de que houve inversão indevida dos estágios da despesa nas aquisições referentes aos 15 (quinze) óculos de 
visão noturna de intensificação de imagem (com acessórios) e ao  binóculo de imagem ternal com acessórios, que a 2ª Cia Inf informou não ter recebido. 
Recomendações 
Recomenda-se que a Ba Adm/CComGEx faça gestões junto ao 6º BIM, ao GOI/4ª Bda C Mec e à 2ª Cia Inf (hoje 3ª Bia AAAe) para apurar porque os materiais não foram 
efetivamente recebidos por essas UPC e as notas fiscais foram liquidadas. 
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Quanto às recomendações do quadro acima, o Comandante da Base Administrativa do Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do 
Exército informou, por meio do Documento Interno do Exército nº 95-Cmdo/Ba Adm CComGEx, de 14 de julho de 2017, que foi instaurada uma 
sindicância para apurar as desconformidades citadas acima. 
 
6.4.2. Viatura Blindada para Transporte de Tropa Guarani (VBTP Guarani) 
 
Levantamento realizado pela 5ª ICFEx (Curitiba-PR)  
 

Unidade Contratante 
Nome: Comissão Regional de Obras/5 UG/Gestão: 160220/00001 

Dados do contrato de fornecimento de bens e/ou prestação de serviços 
Empresa Contratada CNPJ Nº do Contrato Objeto Valor do Contrato 
ITAVEL SERVICOS 

RODOVIARIOS LTDA  78.106.754/0001-18 18/2016 Construção da infraestrutura do 34º BI Mec - Foz do Iguaçu R$ 1.507.655,95 

Verificação dos contratos de fornecimento de bens e/ou prestação de serviço 
(Resultado dos Testes Substantivos) 

Item do Contrato 
Qtde 

Contratada 

Qtde 
entregue 

OM  

recebedora 

Data prevista no 
contrato para 

entrega do 
material/serviço  

Data efetiva da 
entrega do 

material/serviço  
Valor 

Contratado 

Valor da 
Nota Fiscal 

(R$) 

Liquidação  

(NS e data) 

SERVICO 
ENGENHARIA  

Obra de construção 
da infraestrutura de 

terraplenagem, 
pavimentação, 

drenagem, esgoto, 
água e 

estacionamento no 
34º BI Mec em Foz 

do Iguaçu/PR. 

1 1 160220 - COMISSÃO 
REGIONAL DE OBRAS/5 

 

 

14/04/2018 06/01/2017 905.443,98 905.443,98 2017NS000004 – 06/01/2017 

 

SERVICO 
ENGENHARIA 

000022225 Obra de 
construção da 

1 1 160220 - COMISSÃO 
REGIONAL DE OBRAS/5 

14/04/2018 *******  R$ 
426.086,90 

426.086,90 *******  
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infraestrutura de 
terraplenagem, 
pavimentação, 

drenagem, esgoto, 
água e 

estacionamento no 
34º BI Mec em Foz 

do Iguaçu/PR. 
Análise e Recomendações do Controle Interno 

a) confirmação da entrega efetiva do objeto: o cronograma do contrato está sendo cumprido conforme previsto; 

b) atendimento de cláusulas contratuais (preço, prazo, escopo): não foram verificadas irregularidades no atendimento das cláusulas contratuais; 

c) ocorrência de inversões indevidas dos estágios de despesa: dentro da amostra selecionada não foram observadas inversões dos estágios das despesas. 
Unidade Contratante 

Nome: Comissão Regional de Obras/5 UG/Gestão: 160220/00001 
Dados do contrato de fornecimento de bens e/ou prestação de serviços 

Empresa Contratada CNPJ Nº do Contrato Objeto Valor do Contrato 
CPD REFORMAS E 

CONSTRUCOES LTDA 09.245.810/0001-82 28/2016 Construção Pav Garagem Vtr Bld 1ª Cia Fuz Mec 34° B I Mec 
– Foz do iguaçu R$ 3.093.877,94 

Verificação dos contratos de fornecimento de bens e/ou prestação de serviço 
(Resultado dos Testes Substantivos) 

Item do Contrato 
Qtde 

Contratada 

Qtde 
entregue 

OM  

recebedora 

Data prevista no 
contrato para 

entrega do 
material/serviço  

Data efetiva da 
entrega do 

material/serviço  
Valor 

Contratado 

Valor da 
Nota Fiscal 

(R$) 

Liquidação  

(NS e data) 

SERVICO 
ENGENHARIA 
000022225 
Construção do 
pavilhão garagem 
de viatura blindada 
no 34º BI Mec, em 
Foz do Iguaçu/PR. 

1 1 160220 - COMISSÃO 
REGIONAL DE OBRAS/5 

 

 

13/12/2018 20/02/2017 1.000.000,00 255.459,23 2017NS000070 - 20/02/2017 

SERVICO 1 1 160220 - COMISSÃO 13/12/2018 *******  1.094.586,90 *******  *******  
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ENGENHARIA 
000022225 
Construção do 
pavilhão garagem 
de viatura blindada 
no 34º BI Mec, em 
Foz do Iguaçu/PR. 

REGIONAL DE OBRAS/5 

SERVICO 
ENGENHARIA 
000022225 
Construção do 
pavilhão garagem 
de viatura blindada 
no 34º BI Mec, em 
Foz do Iguaçu/PR. 

1 1 160220 - COMISSÃO 
REGIONAL DE OBRAS/5 

13/12/2018 *******  51.500,00 *******  *******  

SERVICO 
ENGENHARIA 
000022225 
Construção do 
pavilhão garagem 
de viatura blindada 
no 34º BI Mec, em 
Foz do Iguaçu/PR. 

1 1 160220 - COMISSÃO 
REGIONAL DE OBRAS/5 

13/12/2018 *******  947.791,04 *******  *******  

Análise e Recomendações do Controle Interno 
a) confirmação da entrega efetiva do objeto: o cronograma do contrato está sendo cumprido conforme previsto; 

b) atendimento de cláusulas contratuais (preço, prazo, escopo): não foram verificadas irregularidades no atendimento das cláusulas contratuais; 

c) ocorrência de inversões indevidas dos estágios de despesa: dentro da amostra selecionada não foram observadas inversões dos estágios das despesas. 
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Unidade Contratante 
Nome: 5º Batalhão de Suprimento UG/Gestão: 160222/00001 

Dados do contrato de fornecimento de bens e/ou prestação de serviços 
Empresa Contratada CNPJ Nº do Contrato Objeto Valor do Contrato 
Safra Diesel LTDA 76.578.202/0001-87 2016NE800815 Aquisição de combustível R$ 92.055,60 

Verificação dos contratos de fornecimento de bens e/ou prestação de serviço 
(Resultado dos Testes Substantivos) 

Item do Contrato 
Qtde 

Contratada 

Qtde 
entregue 

OM  

recebedora 

Data prevista no 
contrato para 

entrega do 
material/serviço  

Data efetiva da 
entrega do 

material/serviço  
Valor 

Contratado 

Valor da 
Nota Fiscal 

(R$) 

Liquidação  

(NS e data) 

Óleo Diesel S10  33.720 lts 0 5º Batalhão de Suprimento Por demanda. O material não 
foi recebido *******  *******  *******  

Análise e Recomendações do Controle Interno 
a) confirmação da entrega efetiva do objeto: O material não foi recebido. A empresa está respondendo processo administrativo. 

Unidade Contratante 
Nome: 5º Batalhão de Suprimento UG/Gestão: 160222/00001 

Dados do contrato de fornecimento de bens e/ou prestação de serviços 
Empresa Contratada CNPJ Nº do Contrato Objeto Valor do Contrato 
Safra Diesel LTDA 76.578.202/0001-87 2016NE800816 Aquisição de combustível R$ 39.759,72 

Verificação dos contratos de fornecimento de bens e/ou prestação de serviço 
(Resultado dos Testes Substantivos) 

Item do Contrato 
Qtde 

Contratada 

Qtde 
entregue 

OM  

recebedora 

Data prevista no 
contrato para 

entrega do 
material/serviço  

Data efetiva da 
entrega do 

material/serviço  
Valor 

Contratado 

Valor da 
Nota Fiscal 

(R$) 

Liquidação  

(NS e data) 

Óleo Diesel S10  14.564 lts 0 5º Batalhão de Suprimento Por demanda. O material não 
foi recebido *******  *******  *******  

Análise e Recomendações do Controle Interno 
a) confirmação da entrega efetiva do objeto: O material não foi recebido. A empresa está respondendo processo administrativo. 
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Levantamento realizado pela 4ª ICFEx (Juiz de Fora – MG) 

 

Unidade Contratante 
Nome:                                                                                                                      4º Depósito de Suprimento                                                                                     UG/Gestão:  
160120 

Dados do contrato de fornecimento de bens e/ou prestação de serviços 

Empresa Contratada CNPJ Nº do Contrato Objeto Valor do Contrato 

Iveco Latin América 01.844.555/0005.06 120/2016 COLOG Aquisição de Viatura Blindada Guarani 5.939.679.681,29 

Verificação dos contratos de fornecimento de bens e/ou prestação de serviço 
(Resultado dos Testes Substantivos) 

Item do Contrato Qtde 
Contratada 

Qtde 
entregue 

OM  
recebedora 

Data prevista no 
contrato para 

entrega do 
material/serviço 

Data efetiva da 
entrega do 

material/serviço 

Valor 
Contratado 

Valor da Nota 
Fiscal 
(R$) 

Liquidação  
(NS e data) 

   

 VBTP-MR Guarani predispostas para 
Sistema de  Armas REMAX  30 

15 

 4º D Sup 31/12/16 
07/12/16 3.644.076,18 3.644.076,18 2016NS002862, de 16 DEZ 16    

7 15/12/16 3.644.076,18 3.644.076,18 2016NS002878, de 19 DEZ 16    
 VBTP-MR Guarani predispostas para 
Sistema de  Armas Manual 

7 21/12/16 3.644.076,18 3.644.076,18 2016NS002971, de 22 DEZ 16    
10 10 31/03/17 - 3.644.076,18 3.644.076,18 -    

Análise e Recomendações do Controle Interno 
Após a realização dos testes substantivos in loco, junto com 4º D Sup, verificamos que o material foi efetivamente entregue, atendendo às cláusulas contratuais no tocante ao preço e 
prazo e escopo. Também verificamos não ter havido inversões indevidas dos estágios de despesa.  
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7. AVALIAÇÃO SOBRE A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORM AÇÃO (TI) 

 

7.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO RELACIONADO À GESTÃO DE TI 

 A TI, pela amplitude e diversidade de sua aplicação, permeia toda a organização do EB, 
desde a seleção de pessoal até o Comando e Controle das ações de combate, passando pela logística 
e pela saúde, dentre outras áreas. 

O Exército está caminhando na direção de aumentar sua maturidade na Governança de TI. 
Como iniciativa principal, estabeleceu que o aprimoramento da Governança de TI do Exército seria 
um dos objetivos estratégicos, a serem perseguidos no quadriênio 2016-2019 (OEE 07, do Plano 
Estratégico do Exército) e ainda regulou o Conselho Superior de Tecnologia da Informação 
(CONTIEx). Este conselho tem caráter deliberativo e se destina a assessorar o Comandante do 
Exército na condução da Governança de TI, no âmbito do Exército.  

O CONTIEx elaborou do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação  (PETI)  
para todo o Exército, em 2014, em sua primeira versão e ainda vigente publicada no Boletim do 
Exército nº 30, de 25 de julho de 2014, através da Portaria nº 553 - Comandante do Exército, de 9 
de junho de 2014.  

Destaque-se que o PETI, como documento estratégico, está permanentemente alinhado com 
o Plano Estratégico do Exército (PEEx), sendo fruto dos desdobramentos dos Objetivos lá 
relacionados.   

Desta forma, com base nas informações prestadas pela UPC, é possível avaliar que o 
planejamento estratégico vinculado à gestão de TI é condizente com a estrutura da UPC. 

 

7.2 PERFIL DOS RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

O quadro técnico de Tecnologia da Informação da UPC é composto por engenheiros 
formados no Instituto Militar de Engenharia, na Escola de Formação Complementar do Exército e 
por oficial temporários.  

Estima-se um total de 3.500 militares trabalhando em prol dos macroprocessos finalísticos 
da área de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC). Destaca-se que cabe ao Departamento 
de Ciência e Tecnologia (DCT) a gestão corporativa de TI no âmbito do Comando do Exército, 
ficando a cargo de cada organização militar a gestão específica em relação às mesmas. Assim, a 
grande maioria dos militares técnicos da área de Tecnologia da Informação está vinculada às 
Organizações Militares Diretamente Subordinadas (OMDS) ao DCT. Atualmente, tanto as OMDS 
do DCT quanto as demais OM se ressentem da falta de pessoal capacitado para acompanhar a 
demanda crescente.  

Assim, com base nas informações prestadas pela UPC, avalia-se que a UPC se ressente da 
falta de pessoal capacitado para acompanhar a demanda crescente.  

 

7.3 PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA UNIDADE PARA SALVAGUARDA DA 
INFORMAÇÃO 

Sobre a segurança da informação, está ocorrendo a implantação do novo data center do 
Exército e da Nuvem Privada do Exército (atividades impostas no PETI). Os sistemas corporativos 
do Exército, antes distribuídos por várias Organizações Militares, estão migrando para o novo data 
center, garantindo o atendimento aos requisitos de confiabilidade e continuidade dos serviços. 
Assim, as bases de dados de pessoal, avaliadas como as de mais alto grau de criticidade, também 
estão migrando para o novo data center.  
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Ainda na área de segurança da informação, foi ativada uma estrutura de validação de 
segurança de programas de computador e implantada a solução de anti-vírus corporativo para todos 
os computadores do Exército Brasileiro. Ademais, o Exército tem elaborado normas e diretrizes, a 
fim de regular a segurança da informação no âmbito do Órgão, a exemplo da Portaria nº 1.289 - 
Comandante do Exército, de 21 de outubro de 2014 - Regulamento do Comitê de Segurança da 
Informação e Comunicações do Exército Brasileiro. 

Desta sorte, com base nas informações prestadas pela UPC, avalia-se que os procedimentos 
adotados para salvaguarda da informação é suficiente para manter a segurança dos sistemas e 
informações. 

 

7.4 CAPACIDADE DA UNIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO E A PRODUÇÃO DE 
SISTEMAS 

O Exército possui um Centro de Desenvolvimento de Sistemas (CDS), cuja missão 
institucional é 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. Também é competência do CDS integrar e aperfeiçoar Sistemas de 
Informações Corporativos e Sistemas Operacionais, além de realizar estudos e propor soluções na 
área de segurança da informação. 

Atualmente, existe cerca de quarenta e quatro sistemas corporativos em uso no âmbito da 
UPC e outros doze sistemas em desenvolvimento ou manutenção. Devido à carência de pessoal para 
atender a todos esses sistemas, alguns deles têm sua manutenção terceirizada, tais como o Sistema 
de Gerenciamento de Projetos e o Sistema de Pagamento de Pessoal. 

Destarte, com base nas informações prestadas pela UPC, pode-se avaliar que devido à 
carência de pessoal para atender a todos esses sistemas, alguns deles têm sua manutenção 
terceirizada, tais como o Sistema de Gerenciamento de Projetos e o Sistema de Pagamento de 
Pessoal, ensejando um reforço na capacidade operacional no que tange à produção e manutenção de 
sistemas. 

 

7.5 PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA UNIDADE PARA A CONTRATAÇÃO E GESTÃO 
DE BENS E SERVIÇOS DE TI  

No que tange ao acompanhamento de aquisições de TI, as três OMDS do DCT executoras 
dos macro-processos de TIC realizam as aquisições relativas aos seus processos finalísticos 
devidamente fundamentadas em seus Planos Diretores de Tecnologia da Informação (PDTI), a fim 
de cumprir o exigido nos regulatórios, alinhar-se com o Planejamento Estratégico do Exército, ter 
economicidade e, principalmente, efetividade. 

Considerando-se a complexidade e o tamanho do Exército, o processo de elaboração dos 
PDTI está em fase de implantação e amadurecimento nas demais Organizações Militares, 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. 

Não foi possível avaliar este item, pois o mesmo encontra-se em fase de implantação. 

 

8. AVALIAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 

Não foram evidenciadas desconformidades no tocante à confrontação das informações 
declaradas nos relatórios de gestão com as informações contidas no SIAFI e SPIUNET para 
verificação dos controles e correções dos registros contábeis. 
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Quanto à avaliação da estrutura tecnológica e de pessoal para administrar o patrimônio, foi 
constatado que ambas as estruturas são adequadas. 

No que concerne à avaliação da qualidade dos controles internos administrativos, constatou-
se na visita de auditoria que a Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (DPIMA) 
instituiu controles internos da gestão, a fim de mitigar riscos nos processos de controle do 
patrimônio imobiliário. 

A fiscalização e controle dos imóveis da União sob jurisdição do Exército é executada pelas 
Regiões Militares e Grupamentos de Engenharia distribuídos em todo território nacional e a 
supervisão das ações de fiscalização e controle é exercida pela DPIMA. 

No ano de 2016, foi elaborado um Caderno de Orientação para a Gestão Patrimonial no 
Exército Brasileiro, o qual orienta as ações e providências a serem realizadas pelas Regiões 
Militares e Grupamentos de Engenharia. 

Observou-se que a DPIMA realiza Visitas de Orientação Técnica e ciclos de verificação 
anual em todas as Unidades fiscalizadoras, com o objetivo de orientar e confirmar se as ações estão 
sendo realizadas à contento. Quanto a este controle, recomenda-se que a DPIMA formalize os 
procedimentos executados nas Visitas de Orientação Técnicas e, também, institua indicadores de 
desempenho que permita ao Órgão supervisor graduar a qualidade das ações de fiscalização e 
controle das Regiões Militares e Grupamentos de Engenharia, a fim de se buscar a excelência 
contínua na administração dos imóveis da União. 

Constatou-se que não há a formalização do processo de gerenciamento de riscos, 
mapeamento dos processos críticos, matriz de riscos, tratamento e plano de ação para os processos 
relacionados à gestão dos imóveis.  

Ressalta-se que esses procedimentos permitirão que os controles internos da gestão sejam 
mais eficientes e eficazes, mitigando os principais riscos, e proporcionarão que o controle interno 
realize um diagnóstico preliminar quanto ao grau de maturidade de riscos da UG, por ocasião da 
realização das avaliações previstas nas visitas de auditorias internas 

Assim, recomenda-se que sejam elaborados os componentes da estrutura de gestão de riscos 
elencadas nas diretrizes estabelecidas Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01, de 10 de maio 
de 2016, na Nota Técnica de Controle Interno nº 01, de 11 de Maio de 2016, sobre Gerenciamento 
de Riscos Área Administrativa, na Portaria nº 465, de 17 de maio de 2017, que aprova a Política de 
Gestão de Riscos do Exército Brasileiro e Portaria nº 222-EME, de 5 de junho de 2017, que aprova 
a Metodologia da Política de Gestão de Riscos. 

É mister destacar a iniciativa da DPIMA de criar o “Ambiente Virtual DPIMA”. Esse portal 
está disponível a todas as Unidades que gerem imóveis no Exército e proporciona o uso de diversas 
ferramentas que propiciam a mitigar riscos na gestão. 

Este ambiente virtual tem por finalidade otimizar a produção de trabalhos colaborativos no 
âmbito do Exército Brasileiro, apoiar o treinamento à distância de assuntos atinentes às atividades 
da DPIMA, dentre outras atividades de interesse do Preparo da Força Terrestre nos assuntos de 
Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente. As principais funcionalidades são: treinamentos e 
estágios de capacitação “online”, cadernos de orientação, “passo-a-passo” para os principais 
processos administrativos, diretrizes para prevenção contra invasão de Áreas União jurisdicionadas 
ao EB, lições aprendidas, dentre outras funcionalidades. 

Reitera-se a importância dessa iniciativa, pois o portal possibilita que os gestores realizem 
ações proativamente em detrimento às diversas situações que possam impactar na gestão dos 
imóveis da União sob jurisdição do Exército.  
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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 

Observou-se que a UPC dispõe de uma cultura de controle em desenvolvimento, na forma 
do que normatiza 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. Observa-se o interesse da Organização Militar em reforçar, no 
ambiente interno da UPC, a prática da conduta honesta e balizada por normas internas de controle 
administrativo, eliminando ou reduzindo oportunidades de atos desonestos ou ilegais. 

b) Avaliação de risco 

Os procedimentos atinentes à avaliação de riscos permitem observar que a UPC está 
desenvolvendo esta atividade conforme publicação nas diretrizes estabelecidas Instrução Normativa 
Conjunta MP/CGU nº 01, de 10 de maio de 2016, na Nota Técnica de Controle Interno nº 01, de 11 
de Maio de 2016, sobre Gerenciamento de Riscos Área na Administrativa, na Portaria nº 465, de 17 
de maio de 2017, que aprova a Política de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro e Portaria nº 
222-EME, de 5 de junho de 2017, que aprova a Metodologia da Política de Gestão de Riscos. 

O gerenciamento de riscos está em fase de implantação e desenvolvimento pela UPC. 
Mesmo assim, seus objetivos e metas estão definidos nos seus Planos de Gestão e seus principais 
processos encontram-se mapeados, inclusive, por força da própria legislação. 

Todas as consequências decorrentes de determinados riscos deverão ser consideradas, 
traçando-se planos e metas para cada caso, inclusive considerando sua aceitação para que sejam 
possíveis medidas de controle e gerenciamento de riscos. As ações administrativas consideradas 
suscetíveis a risco devem ter tratamento em nível de sua importância, sem perder o foco no custo-
benefício de cada medida a ser adotada. 

c) Procedimentos de controle 

A UPC 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. 

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. É praticada, no âmbito da UPC, 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. 
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e) Monitoramento 

Sobre esse tópico, cabe ressaltar que apesar dos controles internos estarem definidos através 
de normas internas e legislações específicas, eventuais falhas são passíveis de ocorrerem. Portanto, 
a UPC deve manter uma análise constante de seus controles internos, 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 

As 12 (doze) Inspetorias de Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx) são responsáveis 
pela fiscalização financeira, contábil, orçamentária e patrimonial das Unidades Gestoras vinculadas. 
As Inspetorias são subordinadas à Secretaria de Economia e Finanças (SEF) e possuem vinculação 
funcional com o Centro de Controle Interno do Exército, para fins de sistematização e regulação das 
auditorias, e com a Diretoria de Contabilidade, que é responsável pelas orientações contábeis. 

O Sistema de Controle Interno do Comando do Exército é ajustado de forma que as 
diretrizes sejam centralizadas pelos Órgãos mencionados no parágrafo anterior, mas a execução da 
fiscalização seja descentralizada, fato que traz muitos benefícios ao processo.  

Devido à capilaridade do Exército Brasileiro, essa descentralização faz com que o controle 
fique mais próximo da execução, fato que facilita a efetividade do sistema. 

Conquanto a ação seja descentralizada, consegue-se estabelecer padrões de controle. Por 
exemplo, a sistemática e o enfoque abordados na Região Sul é mesma dada na Região Norte, 
preservando-se, no entanto, as peculiaridades de cada local e seus programas. 

Em relação à confiabilidade das informações das demonstrações contábeis e dos relatórios 
financeiros, as Inspetorias possuem normas e diretrizes internas, as quais são expedidas pela 
Secretaria de Economia e Finanças, por intermédio da Diretoria de Contabilidade, que atribuem 
funções e estabelece processos de controle preventivo e de detecção em diversas áreas 
administrativas junto as Unidades Gestoras Vinculadas, para evidenciar os atos de gestão praticados 
de forma fidedigna. 

Isso permite razoável segurança para se alcançar os objetivos organizacionais. As medidas 
de controle aplicadas são consistentes e 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, controle de alçada nos diversos pontos do 
fluxo processual das repartições da Unidade. 

Para facilitar a gestão das OM, os atos são formalizados por meio de processo administrativo 
próprio, onde são documentadas as decisões tomadas. As cartilhas e manuais de orientação dos 
órgãos de direção possibilitam que os lançamentos orçamentários, financeiros e patrimoniais sigam 
os preceitos regidos pela legislação e pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público. 

Além disso, para reforçar os controles internos, como boas práticas de gestão, as Inspetorias 
utilizam sistemas corporativos que auxiliam a correta elaboração das demonstrações contábeis e de 
relatórios financeiros, tais como: SAG, SISCUSTOS, SISCOFIS e SIGA, além dos sistemas 
gerenciados pelo Governo Federal para a Administração Pública. 

Esses sistemas colaboram de maneira significativa para o acompanhamento das licitações e 
aquisições, execução orçamentária, financeira, da folha de pagamento e patrimonial. 
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10. AVALIAÇÃO DOS REFLEXOS DA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 
NOS CONTRATOS 

A UPC não realizou contratos em que houve desoneração da folha de pagamento. 

 

11. AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE ACESSIBILIDADE DA UNID ADE 

A Diretoria de Obras Militares (DOM), cumprindo a Diretriz de Implantação do Projeto 
Educação Inclusiva no Sistema Colégio Militar do Brasil, Portaria nº 246, de 16 de outubro de 
2014, do Estado-Maior do Exército, vem conduzindo obras e serviços de acessibilidade e de 
adequação de instalações. 

 Os projetos elaborados pela DOM, no exercício de 2016, obedeceram às 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, Seções de Inativos e Pensionistas, PNR, entre outros), há exigência da DOM 
e do Departamento de Engenharia e Construção (DEC) que as instalações e projetos sejam 
adaptados às citadas normas. As instalações do Quartel-General do Comando Militar do Planalto, 
destinadas ao atendimento do público em geral, são um bom exemplo de atendimento às normas 
regulatórias de acessibilidade. 

Em relação ao portal do Exército na Internet, o atendimento é adequado, seguindo as 
recomendações do Ministério da Defesa. Ademais, também é utilizada a linguagem LIBRAS 
(surdos-mudos) em produtos destinados aos públicos interno e externo, como, por exemplo, "O 
COMANDANTE RESPONDE". 

 

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

A UPC 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 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 às orientações do Relatório de Auditoria de Gestão do exercício 
anterior. 

 

13.3. AVALIAÇÃO DE PASSIVOS ASSUMIDOS PELAS UNIDADES 

A UPC não possui passivos por insuficiência de créditos ou recursos. 
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13.4. AVALIAÇÃO DA GESTÃO SOBRE AS RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS  

A UPC não aplicou renúncias tributárias. 

 

13.5. REVISÃO DOS CÁLCULOS DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS 
SERVIDORES 

Em atendimento ao item 9.5 do Acórdão 1176/2015 - TCU - Plenário, a UPC vem 
cumprindo a determinação contida no item 9.4 do referido Acórdão. 

Em 2013, foram revistos todos os processos de aposentadorias de servidores, cujo provento 
é calculado pela média das maiores remunerações, de acordo com o previsto no § 3°, do artigo 40, 
da constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 41/2003, 
regulamentada pela Lei n° 10.887/2004.  

Até àquela revisão, os proventos eram implantados manualmente no sistema SIAPE - 
Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos, ou seja, valor informado (Seqüência 1).  

Esta revisão consistiu na atualização do código do fundamento da aposentadoria e dos dados 
funcionais dos servidores aposentados no sistema SIAPE - Sistema Integrado de Administração de 
Recursos Humanos. Este procedimento corrigiu a forma de pagamento e atualizou, 
automaticamente, o valor do provento do servidor.  

A partir de 2013, a implantação dos proventos das aposentadorias concedidas, a que se 
refere o Acórdão n° 1176-17/2015 - Plenário, é realizada conforme valores calculados 
automaticamente pelo SIAPE - Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos, estando 
em conformidade com a Lei n° 10.88/2004.  

As vantagens que compõem a base para cálculos da média aritmética das maiores 
remunerações para a concessão de aposentadoria são definidas pelo Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, por meio do SIAPE. 

 

13.6. OUTROS ESCLARECIMENTOS OU INFORMAÇÕES 

No ano de 2016, a 11ª ICFEx realizou diversas recomendações à UPC, por meio de 
mensagens 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 orientações específicas, por meio de DIEx. 

Portanto, quanto às recomendações realizadas pela Unidade de Controle Interno, referente 
ao Relatório de Gestão, o critério adotado por esta Inspetoria foi o de analisar recomendações 
acerca dos atos e fatos administrativos de maior relevância identificados nas UPC 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 realizados no curso do 
exercício financeiro de 2016, 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. 
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14. CONCLUSÃO 

 

14.1. SÍNTESE DA AVALIAÇÃO 

 Assim, pode-se afirmar que houve o cumprimento das metas contidas nos planos estratégico, 
tático e operacional para o exercício e não foram observados atos que afrontaram a legalidade nem 
prejudicado os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão. 

Como resultado da comunicação das recomendações registradas neste Relatório de 
Auditoria, o gestor da UPC necessitará providenciar o Plano de Providências Permanente – PPP, 
que será remetido a esta Inspetoria. Esse documento, elaborado pela UPC, deverá constar as 
recomendações do Controle Interno e as providências adotadas pelos gestores para regularizar ou 
sanear as falhas apontadas em ações de controle. 

Os principais objetivos do PPP são: 

a. Fortalecer o controle interno da Instituição, promovendo o aprimoramento da gestão; 

b. Apoiar o Gestor/Executor na condução das atividades administrativas, procurando corrigir 
falhas ou minimizá-las; 

c. Consolidar as medidas a serem adotadas pela unidade auditada; e 

d. Estabelecer/manter uma via permanente de interlocução entre a Unidade auditada e o 
Controle Interno. 

Por se constituir em uma agenda de melhorias, o PPP deverá ser continuamente atualizado 
com as recomendações constantes de notas de auditoria, notas técnicas ou relatórios de auditoria e 
de fiscalização que venham a ser emitidos pelo Controle Interno. 

Por ocasião da ciência das recomendações, a Unidade deverá providenciar a atualização do 
“Plano de Providências Permanente” no prazo máximo de 30 dias. 

A atualização do PPP deverá contemplar todas as recomendações emitidas durante a fase de 
elaboração do Relatório de Auditoria de Gestão, bem como as recomendações decorrentes de outras 
ações de controle.  

 

14.2. METODOLOGIA 

Em relação à metodologia, cabe esclarecer que nenhuma restrição foi imposta ao Controle 
Interno quanto ao método ou extensão do 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 à disponibilidade de tempo, volume de recursos geridos pela Unidade e 
documentação apresentada. 

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 de Auditoria, com o objetivo de emitir opinião sobre a gestão dos responsáveis pela 
Unidade. 
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14.3. PROPOSTA DE CERTIFICAÇÃO 

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 aos indícios de falhas apontados nos 
itens 6.1.a e 6.4.1, deste relatório, que em função de os procedimentos de apuração estarem em 
andamento, juntamente com os demais processos em apuração no âmbito da UPC, não foi possível 
caracterizar irregularidade de atos aos agentes responsáveis, propõe-se a certificação pela 
regularidade da Gestão dos responsáveis arrolados. 

 

 

 
Brasília-DF, de 24 de julho de 2017. 

 

 

 

DOUGLAS DOS SANTOS XAVIER – Capitão 
Chefe da Equipe 

SAULO GOUVEIA LINS  – 1º Tenente 
Membro da Equipe 

 



MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2016 
 

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 01/2017 

 

NUP: 64609.007307/2017-21 

 

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 
160085 

167085 

Sergio Westphalen 

Etchegoyen 

01/01/2016 - 

12/05/2016 

Brasília-DF Francisco Carlos Modesto 
13/05/2016 - 

31/07/2016 

Fernando Azevedo e Silva 
01/08/2016 - 

31/12/2016 

 

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 responsáveis arrolados nesta 

Prestação de Contas. 

 

Brasília-DF, 25 de julho de 2017 

 

_______________________________________ 

ÉLTON RODRIGUES ALVES ARRAIS - Cel 

Chefe da 11ª ICFEx 

 

 



 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2016 
 

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 04/2017 

 

NUP: 64609.007307/2017-21 

 

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 

Gabinete do Comandante 

do Exército 

Gab Cmt 

Ex 

160086 

167086 

Tomás Miguel Miné 

Ribeiro Paiva 

01/01/2016 - 

31/12/2016 
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 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. 

 

 

 

Brasília-DF, 05 de julho de 2017 

 

_______________________________________ 

ÉLTON RODRIGUES ALVES ARRAIS - Cel 

Chefe da 11ª ICFEx 

 



 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2016 
 

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 05/2017 

 

NUP: 64609.007307/2017-21 

 

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 

160070 

167070 

Francisco Carlos Modesto 
01/01/2016 - 

29/07/2016 
Brasília-DF 

Manoel Luiz Narvaz 

Pafiadache 

30/07/2016 - 

31/12/2016 

 

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 responsáveis arrolados nesta 

Prestação de Contas. 

 

Brasília-DF, 05 de julho de 2017 

 

_______________________________________ 

ÉLTON RODRIGUES ALVES ARRAIS - Cel 

Chefe da 11ª ICFEx 



MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2016 
 

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 06/2017 

 

NUP: 64609.007307/2017-21 

 

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO: CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO 

EXÉRCITO / 1ª 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 de Educação 

e Cultura do Exército 
DECEX 

160068 

167068 

João Camilo Pires de 

Campos 

01/01/2016 - 

31/12/2016 

Rio de Janeiro-

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 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 responsáveis arrolados nesta 

Prestação de Contas. 

 

Rio de Janeiro-RJ, 25 de maio de 2017 

 

 

___________________________________________ 

FERNANDO WILLIAM LOPES GALVÃO – Ten Cel 

 Chefe da 1ª ICFEx 

 

 

 

 



 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2016 
 

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 07/2017 

 

NUP: 64609.007307/2017-21 

 

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 

Comando Logístico COLOG 
160069 

167069 

Marco Antonio de Farias 
01/01/2016 - 

14/03/2016 
Brasília-DF 

Guilherme Cals Theophilo 

Gaspar de Oliveira 

15/03/2016 - 

31/12/2016 

 

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 responsáveis arrolados nesta 

Prestação de Contas. 

 

Brasília-DF, 05 de julho de 2017 

 

_______________________________________ 

ÉLTON RODRIGUES ALVES ARRAIS - Cel 

Chefe da 11ª ICFEx 

 

 



 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2016 
 

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 08/2017 

 

NUP: 64609.007307/2017-21 

 

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 

Comando de Operações 

Terrestres 
COTER 

160548 

167548 

Araken de Albuquerque 
01/01/2016 - 

22/08/2016 
Brasília-DF 

Paulo Humberto Cesar de 

Oliveira 

23/08/2016 - 

31/12/2016 

 

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 responsáveis arrolados nesta 

Prestação de Contas. 

 

Brasília-DF, 05 de julho de 2017 

 

_______________________________________ 

ÉLTON RODRIGUES ALVES ARRAIS - Cel 

Chefe da 11ª ICFEx 

 

 



 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2016 
 

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 09/2017 

 

NUP: 64609.007307/2017-21 

 

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 de Ciência e 

Tecnologia 
DCT 

160076 

167076 

Juarez Aparecido de Paula 

Cunha 

01/01/2016 - 

31/12/2016 
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 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. 

 

Brasília-DF, 05 de julho de 2017 

 

 

_______________________________________ 

ÉLTON RODRIGUES ALVES ARRAIS - Cel 

Chefe da 11ª ICFEx 

 

 

 



 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2016 
 

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 10/2017 

 

NUP: 64609.007307/2017-21 

 

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 de 

Engenharia e Construção 
DEC 

160067 

167067 
Oswaldo de Jesus Ferreira 

01/01/2016 - 

31/12/2016 
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 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. 

 

Brasília-DF, 05 de julho de 2017 

 

 

_______________________________________ 

ÉLTON RODRIGUES ALVES ARRAIS - Cel 

Chefe da 11ª ICFEx 

 

 

 



 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2016 
 

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 11/2017 

 

NUP: 64609.007307/2017-21 

 

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 

Secretaria de Economia e 

Finanças 
SEF 

160089 

167089 

Edson Leal Pujol 
01/01/2016 - 

22/02/2016 
Brasília-DF 

Antonio Hamilton Martins 

Mourão 

23/02/2016 - 

31/12/2016 

 

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 responsáveis arrolados nesta 

Prestação de Contas. 

 

Brasília-DF, 05 de julho de 2017 

 

_______________________________________ 

ÉLTON RODRIGUES ALVES ARRAIS - Cel 

Chefe da 11ª ICFEx 

 

 



 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2016 
 

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 12/2017 

 

NUP: 64609.007307/2017-21 

 

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO: CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO 

EXÉRCITO / 1ª 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 

Comando Militar do Leste CML 
160299 

167299 

Fernando Azevedo e Silva 
01/01/2016 - 

22/09/2016 Rio de Janeiro-

RJ 
Walter Souza Braga Netto 

23/09/2016 - 

31/12/2016 

 

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 responsáveis arrolados nesta 

Prestação de Contas. 

 

Rio de Janeiro - RJ, 25 de maio de 2017 

 

 

_____________________________________________ 

FERNANDO WILLIAM LOPES GALVÃO – Ten Cel 

 Chefe da 1ª ICFEx 



 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2016 
 

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 13/2017 

 

NUP: 64609.007307/2017-21 

 

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO: CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO 

EXÉRCITO / 2ª 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 

Comando Militar do 

Sudeste 
CMSE - Mauro Cesar Lourena Cid 

01/01/2016 - 

31/12/2016 
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 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 responsáveis arrolados nesta 

Prestação de Contas. 

 

 

São Paulo-SP, 18 de maio de 2017 

 

 

 

 

_________________________________ 

JOÃO RICARDO NAVARRETE - Cel 

Chefe da 2ª ICFEx 



 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2016 
 

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 14/2017 

 

NUP: 64609.007307/2017-21 

 

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO: CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO 

EXÉRCITO / 3ª 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 

Comando Militar do Sul CMS 
160395 

167395 

Antonio Hamilton Martins 

Mourão 

01/01/2016 - 

25/01/2016 Porto Alegre - 

RS 
Edson Leal Pujol 

26/01/2016 - 

31/12/2016 

 

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 responsáveis arrolados nesta 

Prestação de Contas. 

 

Porto Alegre-RS, 30 de maio de 2017 

 

 

_______________________________________ 

IVAN CHRISTIE BARROS DE ARAÚJO - TC 

Chefe da 3ª ICFEx 

 



 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2016 
 

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 15/2017 

 

NUP: 64609.007307/2017-21 

 

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO: CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO 

EXÉRCITO / 7ª 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 

Comando Militar do 

Nordeste 
CMNE 

160195 

167195 

Manoel Luiz Narvaz 

Pafiadache 

01/01/2016 - 

17/08/2016 
Recife - PE 

Artur Costa Moura 
18/08/2016 - 

31/12/2016 

 

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 responsáveis arrolados nesta 

Prestação de Contas. 

 

Recife-PE, 19 de maio de 2017 

 

 

________________________________ 

MARCIO GABRIEL RIBEIRO - Cel 

Chefe da 7ª ICFEx 

 



 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2016 
 

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 16/2017 

 

NUP: 64609.007307/2017-21 

 

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO: CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO 

EXÉRCITO / 8ª 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 

Comando Militar do Norte CMN 
160196 

167196 

Carlos Alberto Neiva 

Barcellos 

01/01/2016 - 

31/12/2016 
Belém - PA 

 

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 responsáveis arrolados nesta 

Prestação de Contas. 

 

Belém-PA, 30 de maio de 2017 

 

 

 

________________________________ 

ALMYR COSTA DOS SANTOS - TC 

Chefe da 8ª ICFEx 

 

 



 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2016 
 

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 17/2017 

 

NUP: 64609.007307/2017-21 

 

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO: CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO 

EXÉRCITO / 9ª 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 

Comando Militar do Oeste CMO 
160530 

167530 

Paulo Humberto Cesar de 

Oliveira 

01/01/2016 - 

13/10/2016 Campo Grande - 

MS Gerson Menandro Garcia 

de Freitas 

14/10/2016 - 

31/12/2016 

 

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 responsáveis arrolados nesta 

Prestação de Contas. 

 

Campo Grande-MS, 29 de maio de 2017 

 

 

 

____________________________________ 

ROGÉRIO MORAIS DE MENESES - Cel 

Chefe da 9ª ICFEx 



 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2016 
 

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 18/2017 

 

NUP: 64609.007307/2017-21 

 

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 

Comando Militar do 

Planalto 
CMP - 

Cesar Leme Justo 
01/01/2016 - 

17/09/2016 
Brasília-DF 

Luiz Carlos Pereira Gomes 
18/09/2016 - 

31/12/2016 

 

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 responsáveis arrolados nesta 

Prestação de Contas. 

 

Brasília-DF, 12 de julho de 2017 

 

 

_______________________________________ 

ÉLTON RODRIGUES ALVES ARRAIS - Cel 

Chefe da 11ª ICFEx 

 



 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2016 
 

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 19/2017 

 

NUP: 64609.007307/2017-21 

 

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO: CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO 

EXÉRCITO / 12ª 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 

Comando Militar da 

Amazônia 
CMA 

160016 

167016 

Guilherme Cals Theophilo 

Gaspar de Oliveira 

01/01/2016 - 

14/04/2016 
Manaus - AM 

Geraldo Antonio Miotto 
15/04/2016 - 

31/12/2016 

 

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 responsáveis arrolados nesta 

Prestação de Contas. 

 

Manaus-AM, 30 de maio de 2017 

 

 

_______________________________________ 

ANDRÉ LUIZ GONÇALVES RIBEIRO - Cel 

Chefe da 12ª ICFEx 

 


