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MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2018

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO Nº 01/2019

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO: CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO
EXÉRCITO (CCIEx)

Identificação da Unidade Auditada

Denominação completa Sigla Cidade-UF

Comando do Exército Cmdo Ex Brasília-DF

1. AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DAS PEÇAS DO PROCESSO DE CONTAS

1.1 Metodologia utilizada para a definição das amostras:

1.1.1  Para  o  item 1.2, foram analisados  os  dados  constantes  no  e-Contas,  lançados  pela
Unidade  Prestadora  de  Contas  (UPC),  comparando  os  dados  do  Rol  dos  Responsáveis  (físico)
recebidos dos respectivos Órgãos de Direção Setorial (ODS) e dos Comandos Militares de Área (C
Mil  A).  No tocante  ao item 1.3, foram verificados a  estrutura  e  os  elementos  de  conteúdo do
Relatório de Gestão (RG).

1.2 Rol dos Responsáveis

1.2.1 Achado: divergências entre os dados lançados no e-Contas pela UPC e o conteúdo do
Rol dos Responsáveis remetidos ao Controle Interno pelos ODS e pelos C Mil A.

1.2.1.1 Critério: Instrução Normativa Nº 63 - TCU, de 1º de setembro de 2010 e Decisão
Normativa nº 170 - TCU, de 19 de setembro de 2018.

1.2.1.2 Situações encontradas:

1.2.1.2.1 Os responsáveis citados no QUADRO 1 constam no Rol dos Responsáveis
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encaminhados ao Controle Interno pelos respectivos ODS e C Mil A, porém, não foram lançados no
e-Contas pela UPC:

QUADRO 1 –  Rol dos Responsáveis encaminhados pelos respectivos ODS e C Mil A

Nome Função gerencial Natureza Tipo Período

Gen Antônio Maxwell 
de Oliveira Eufrásio

Comandante Logístico Segundo nível de direção Substituto 01/01/2018 - 30/03/2018

Gen Edson Leal Pujol
Chefe do Departamento de 
Ciência e Tecnologia

Segundo nível de direção Titular 04/05/2018 - 17/12/2018

Gen Luis Henrique de 
Andrade

Chefe do Departamento de 
Ciência e Tecnologia

Segundo nível de direção Substituto 28/12/2018 - 29/12/2018

Gen Guido Amin 
Naves

Chefe do Departamento de 
Ciência e Tecnologia

Segundo nível de direção Substituto 31/12/2018 - 31/12/2018

Gen Edson Skora 
Rosty

Comandante Militar da 
Amazônia

Segundo nível de direção Substituto 08/01/2018 - 15/01/2018

Gen Marcelo Arantes 
Guedon

Comandante do Comando 
Militar do Nordeste

Segundo nível de direção Substituto 01/01/2018 - 20/01/2018

Gen Eduardo Antonio 
Fernandes

Comandante Militar do 
Norte

Segundo nível de direção Substituto
18/01/2018 - 22/01/2018
30/01/2018 - 02/02/2018
16/02/2018 - 23/02/2018

1.2.1.2.2 Divergências entre os períodos informados pelos ODS ao Controle Interno e os
períodos lançados no e-Contas pela UPC, conforme QUADRO 2 abaixo:

QUADRO 2 – Divergências entre os períodos

Nome Função gerencial Natureza Tipo
Período

lançado no
e-Contas

Período
constante

no Rol

Gen Joarez Alves 
Pereira Junior

Chefe do Departamento de 
Educação e Cultura do Exército

Segundo nível de 
direção

Substituto
25/09/2018 -
05/10/2018

27/09/2018 -
05/10/2018

Gen Ricardo 
Marques Figueiredo

Secretário de Economia e 
Finanças

Segundo nível de 
direção

Substituto
15/05/2018 -
17/05/2018

16/05/2018 -
17/05/2018

Gen Marcio Roland 
Heise

Chefe do Estado-Maior do 
Exército

Segundo nível de 
direção

Substituto
01/01/2018 -
13/03/2018

03/03/2018 -
13/03/2018

1.2.1.3 Manifestação do Gestor:

Com relação aos responsáveis que constam no Rol dos Responsáveis encaminhado
ao Controle Interno pelos respectivos ODS e C Mil A, que não foram lançados no
e-Contas pela UPC a manifestação consta no QUADRO 3:
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QUADRO 3 – Rol dos Responsáveis que não foram lançados no e-Contas pela UPC

Nome Função gerencial Natureza Tipo Manifestação da UPC

Gen Antônio Maxwell
de Oliveira Eufrásio

Comandante Logístico
Segundo nível de 
direção

Substituto

Após alteração pelo controle
interno não foi possível verificar

se houve equívoco no
lançamento.

Gen Edson Leal Pujol
Chefe do Departamento de 
Ciência e Tecnologia

Segundo nível de 
direção

Titular

Gen Luis Henrique de 
Andrade

Chefe do Departamento de 
Ciência e Tecnologia

Segundo nível de 
direção

Substituto

Gen Guido Amin 
Naves

Chefe do Departamento de 
Ciência e Tecnologia

Segundo nível de 
direção

Substituto

Gen Edson Skora 
Rosty

Comandante Militar da 
Amazônia

Segundo nível de 
direção

Substituto
O responsável não consta no Rol

enviado pelo C Mil A

Gen Marcelo Arantes 
Guedon

Comandante do Comando 
Militar do Nordeste

Segundo nível de 
direção

Substituto Após alteração pelo controle
interno não foi possível verificar

se houve equívoco no
lançamento.

Gen Eduardo Antonio 
Fernandes

Comandante Militar do 
Norte

Segundo nível de 
direção

Substituto

Com relação às divergências entre os períodos informados pelos ODS e os períodos
lançados no e-Contas pela UPC a manifestação consta no QUADRO 4:

QUADRO 4 – Divergências nos períodos lançados no e-Contas pela UPC

Nome Função gerencial Natureza Tipo Manifestação da UPC

Gen Joarez Alves 
Pereira Junior

Chefe do Departamento de 
Educação e Cultura do 
Exército

Segundo nível de 
direção

Substituto
O lançamento de dados foi efetuado
conforme informação recebida do

ODS.

Gen Ricardo 
Marques Figueiredo

Secretário de Economia e 
Finanças

Segundo nível de 
direção

Substituto
Após alteração pelo controle interno
não foi possível verificar se houve

equívoco no lançamento.

Gen Marcio Roland 
Heise

Chefe do Estado-Maior do 
Exército

Segundo nível de 
direção

Substituto Não houve

1.2.1.4  Análise  da  manifestação  do  Gestor:  Verifica-se  que  o  RG  apresenta  dados
incompletos e/ou incorretos quanto ao rol de responsáveis. Tais incorreções se devem a falhas nas
informações fornecidas por alguns ODS e C Mil A.

1.2.1.5 Recomendação:  A UPC deve aprimorar os  processos de verificação da correção
quanto aos dados dos militares que constam no Rol dos Responsáveis. Tal aprimoramento deve
incluir, pelo menos, rotinas internas frequentes de conferências durante o ano, de forma a garantir a
fiel  identificação  dos  agentes  da  administração.  Falhas  neste  processo  podem gerar  equívocos
quanto à responsabilização administrativa, penal, disciplinar e outras.

1.2.2 Avaliação: Foi observada uma oportunidade de melhoria no processo de remessa de in-
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formações do Rol dos Responsáveis à UPC e no lançamento de dados no e-Contas por parte da
UPC, podendo ocasionar retrabalho ou responsabilização equivocada.

1.3 Relatório de Gestão

1.3.1 Achado: não conformidade das peças do Relatório de Gestão com a IN TCU 63/2010 e
com a DN TCU 170/2018.

1.3.1.1 Critério: Instrução Normativa Nº 63 - TCU, de 1º de setembro de 2010 e Decisão
Normativa nº 170 - TCU, de 19 de setembro de 2018.

1.3.1.2 Situações encontradas:

1.3.1.2.1 No sumário, não foram mencionados os anexos e há abreviaturas no corpo do
relatório que não constam na Lista de abreviaturas. Exemplo: 34º BI Mec.

1.3.1.2.2 Na mensagem do Dirigente Máximo, a UPC não apresentou o resumo dos
principais resultados alcançados (UPC em números).

1.3.1.2.3 Não foi  identificado no modelo de negócios o  core business e  as missões
subsidiárias.

1.3.1.2.4 A UPC mapeou o seu planejamento estratégico, desde o Programa Plurianual
(PPA)  até  o  acompanhamento  de  indicadores,  porém,  não  está  claro  como a  UPC planejou  o
cumprimento da missão em 2018.

1.3.1.2.5  Não  consta  do  RG uma  avaliação  dos  riscos  que  possam comprometer  o
atingimento dos Objetivos Estratégicos em 2018, bem como os respectivos controles e planos de
ação para a mitigação dos mesmos. 

1.3.1.2.6  Em  que  pese  terem  sido  apresentadas  as  principais  ações  no  tocante  às
questões de sustentabilidade ambiental, não foi demonstrada a alocação de recursos destinados a tal
fim.

1.3.1.2.7 Nas demonstrações contábeis, não foi identificada a declaração do contador ou
a opinião dos auditores externos, a respeito de tais demonstrações.

1.3.1.3 Manifestação do Gestor:

Com relação aos itens 1.3.1.2.1, 1.3.1.2.2, 1.3.1.2.3 e 1.3.1.2.4: A UPC informou
que para o relatório do ano de 2019 será observado o presente achado.

Em relação ao item 1.3.1.2.5: No início do ano de 2019, o EME solicitou aos ODS
e à 5ª SCh/EME, por meio dos DIEx nº 2244-2 SCh/EME e nº 2262-2 SCh/EME –
CIRCULAR, ambos de 1º de fevereiro de 2019, a identificação de 2 (dois) a 5
(cinco)  riscos  que  pudessem impedir  ou  dificultar  o  atingimento  dos Objetivos
Estratégicos  do  Exército  (OEE).  As  respostas  destes  documentos  encontram-se
disponíveis para consulta e representam o início do processo de identificação dos
riscos que possam comprometer o atingimento dos OEE. Atualmente está prevista
a realização de mais uma capacitação com 52 militares do EB, a atualização da
metodologia de Gestão de Riscos e a elaboração de uma metodologia específica de
Gestão  de  Riscos  Estratégicos  para  a  Instituição.  Já  foram  iniciados  os
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procedimentos  para  a  realização  de  um  Seminário em  Gestão  de  Riscos
Estratégicos,  o  qual  deverá  ocorrer  no  mês  de  setembro  ou  outubro.  Essas
atividades contribuirão para o aprimoramento e melhor entendimento do assunto
dos militares envolvidos no Planejamento Estratégico.   Outro aspecto sobre o tema
refere-se a Reunião do Grupo de Estudos e Planejamento Estratégicos do Exército
(GEPEEx), ocorrida em 1 de agosto de 2019, na qual foram incluídos aspectos de
gestão dos riscos estratégicos no temário do Planejamento Estratégico do Exército.
Neste contexto, estão previstas ainda Reuniões de Análise da Estratégia (RAE) para
discussão e análise, não somente dos riscos, mas dos demais aspectos relativos ao
cumprimento dos OEE.  Apesar de o tema ainda necessitar de amadurecimento,
estima-se que até o final do ano de 2019 já estejam, pelo menos, identificados e
avaliados os Riscos Estratégicos do Exército Brasileiro

Com relação ao item 1.3.1.2.6  Considerando que sustentabilidade  é um conceito
relacionado ao desenvolvimento sustentável, formada por um conjunto de ideias,
estratégias  e  demais  atitudes  ecologicamente  corretas,  economicamente  viáveis,
socialmente justas e culturalmente diversas que visam  garantir a sobrevivência
dos  recursos  naturais  do  planeta,  ao  mesmo  tempo  que  permite  aos  seres
humanos, sociedades e ao Exército, soluções ecológicas de desenvolvimento, esta
Diretoria alocou R$ 994.517,08 (novecentos e noventa e quatro mil quinhentos e
dezessete  reais  e  oito  centavos)  de  recursos  orçamentários  da  Ação  20PY  -
Adequação  de  Organizações  Militares  do  Exército,  Plano  Orçamentário 0004 -
adequação  ambiental  e  patrimonial  em  apoio  às  Organizações  Militares,  nas
seguintes ações: 

- capacitação de pessoal civil e militar;

- atividades relacionadas a Visitas de Orientação Técnica (VOT);

-  aquisição  de  material  permanente  e  de  consumo  para  gestão  ambiental  nos
diversos níveis administrativos (Regiões Militares, Grupamentos de Engenharia e
Organizações Militares);

- remoção de tanques de combustíveis;

-  insumos para  manutenção e construção de Estações de Tratamento de Esgoto
(ET), e

- recuperação e remediação de áreas degradadas;

Visando  custear  as  ações  acima  descritas  foram  descentralizados  recursos
orçamentários para 23 (vinte e três) Unidades Gestoras.

Com relação ao item 1.3.1.2.7 a UPC enviou cópia da Declaração do Contador,
referente ao exercício financeiro de 2018.

1.3.1.4 Análise da manifestação do Gestor: Com relação ao item 1.3.1.2.5, embora conste
no RG um esforço da UPC no sentido de implementação da Gestão de Riscos, tais como, emissão
de Portarias, aprovação do Plano de Integridade, realização de cursos e estágios, elaboração de uma
nova Política de Gestão de Riscos, além da capacitação de pessoal para esse fim; somente no ano de
2019 está sendo priorizada a identificação e a avaliação dos riscos. Portanto, não consta do RG uma
avaliação dos riscos que possam comprometer o atingimento dos Objetivos Estratégicos em 2018,
bem como os respectivos controles e planos de ação para a mitigação dos mesmos. Com relação ao
item 1.3.1.2.6, a UPC apresentou um resumo das ações realizadas no tocante a questões ambientais,
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bem como os recursos alocados para este fim.

1.3.1.5  Recomendação:  Orientar os  agentes  envolvidos  na elaboração  do RG para  que
atentem quanto aos aspectos formais da estrutura e elementos de conteúdo do citado relatório, de
acordo com o que prescreve a IN TCU 63/2010 e DN TCU 170/2018.

1.4 Avaliação: Embora tenham sido observadas as situações citadas acima, de maneira geral, a
UPC observou as normas de organização e de apresentação do RG, previstas na legislação citada no
item 1.3.1.1.

2. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DA GESTÃO

2.1 Metodologia utilizada para a definição das amostras

2.1.1 Para balizar o escopo da auditoria do presente item deste relatório, tomou-se por base os
Objetivos  Estratégicos  do  Exército  (OEE)  relacionados  à  dimensão  “Resultados”  do  Mapa
Estratégico  do  Exército  Brasileiro,  tendo  em  vista  que  os  mesmos  se  referem  aos  resultados
entregues à sociedade, abrangendo os OEE de 1 a 4, conforme FIGURA 1:

FIGURA 1 – Mapa Estratégico do Exército.

 Fonte: Política Militar Terrestre – Fase 3 da Sistemática de Planejamento Estratégico do Exército (SIPLEx).

2.1.2 Observando o Plano Estratégico do Exército (PEEx), publicado no Boletim Especial do
Exército nº 006, de 12 de setembro de 2017, verificou-se que os OEE são desdobrados em Ações
Estratégicas  (AE),  conforme  prioridades  definidas  no item  “PRIORIDADES  DAS  AÇÕES
ESTRATÉGICAS”.

2.1.3  Devido  ao  extenso  escopo  abrangido  por  determinação  do  Anexo  II  da  Decisão
Normativa (DN) nº 172-TCU,  de 12 de dezembro de 2018, aliado às características de emprego e à
grande capilaridade do Exército, foi definido que, em função das limitações de tempo e efetivo da
equipe de auditoria da Prestação de Contas Anual (PCA) 2018, seriam auditadas apenas 04 (quatro)



Relatório de Auditoria de Gestão do Comando do Exército NUP: 64466.015922/2019-45 ………………............... 16

Ações Estratégicas (AE) do Plano Estratégico do Exército (PEEx). 

2.1.4  Uma vez constatado que,  ao aplicar  as diretrizes  para a seleção, descritas  nos  itens
anteriores, as 04 (quatro) AE a serem auditadas estariam restritas ao OEE 1, a equipe de auditoria
decidiu, dentro dos OEE 1 a 4, selecionar 02 (duas) AE do OEE 1 -  Contribuir com a Dissuasão
Extrarregional; 01 (uma) do OEE 3 - Contribuir com o Desenvolvimento Sustentável e a Paz Social
e 01 (uma) do OEE 4 - Atuar no Espaço Cibernético com Liberdade de Ação. Não foi selecionada
nenhuma AE do OEE 2 - Ampliar a Projeção do Exército no Cenário Internacional.

2.1.5 Diante do exposto, as AE selecionadas foram: 

a. 1.1.5 - Rearticular e reestruturar a Artilharia de Campanha. (PPA - ASTROS 2020)

b. 1.1.6 - Rearticular e reestruturar a Artilharia Antiaérea.

c. 3.1.1  -  Desenvolver  as  capacidades  de monitoramento /  controle,  apoio à decisão  e
apoio à atuação na fronteira terrestre. (PPA).

d. 4.1.4 - Implantar o Sistema Militar de Defesa Cibernética (SMDC). (PPA)

2.1.6  Com  base  na  seleção  da  amostra  supramencionada,  a  obtenção  das  informações
necessárias à avaliação dos resultados da gestão deu-se a partir da identificação da relação entre as
Ações Estratégicas escolhidas com as correspondentes Ações Orçamentárias (LOA) e Metas (PPA),
conforme quadro a seguir:

QUADRO 5 - Correspondência entre as Ações e as Metas do PPA 

Ação Estratégica Ação Orçamentária Metas do PPA

1.1.5 -  Rearticular  e  reestruturar  a
Artilharia de Campanha – Astros 2020
(OEE 1: Contribuir com a Dissuasão
Extra Regional)

14LW -  Implantação  do  Sistema  de
Defesa Estratégico

04FY - Implantar 85% do Sistema de
Lançadores  Múltiplos  de  Foguetes
ASTROS 2020.

1.1.6 -  Rearticular  e  reestruturar  a
Artilharia Antiaérea. – DAAe (OEE 1:
Contribuir  com  a  Dissuasão  Extra
Regional)

13DB -  Aquisição  de  Sistemas  de
Artilharia Antiaérea

04GD -  Implantar  30  módulos  de
defesa  antiaérea  de  estruturas  civis
críticas - Projeto de Defesa Antiaérea
da Força Terrestre.

3.1.1 - Desenvolver as capacidades de
monitoramento  /  controle,  apoio  à
decisão e apoio à atuação na fronteira
terrestre.  –  SISFRON  (OEE  3:
Contribuir  com  o  Desenvolvimento
Sustentável e a Paz Social)

14T5 -  Implantação  do  Sistema
Integrado  de  Monitoramento  de
Fronteiras – SISFRON

04GB -  Concluir  a  implantação  do
Sistema Integrado  de Monitoramento
de  Fronteiras  (SISFRON)  no  Estado
do Mato Grosso do Sul.
04GC -  Implantar  11%  do  Sistema
Integrado  de  Monitoramento  de
Fronteiras (SISFRON) nos Estados do
Acre, Mato Grosso, Rondônia, Paraná
e Santa Catarina.

4.1.4 - Implantar o Sistema Militar de
Defesa Cibernética (SMDC) (OEE 4:
Atuar  no  Espaço  Cibernético  com
Liberdade de Ação)

147F –  Implantação  de  Sistema  de
Defesa  Cibernética  para  a  Defesa
Nacional

04FG - Implantar 6,50% do Programa
da  Defesa  Cibernética  na  Defesa
Nacional.
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2.2 Eficiência e eficácia no cumprimento dos objetivos estabelecidos no Plano Plurianual
(PPA) de responsabilidade da Unidade Prestadora de Contas (UPC).

2.2.1 Achado: Falta de metodologia para a definição das metas estabelecidas no PPA.

2.2.1.1 Critério: Lei nº 13.249, de 13 de janeiro de 2016, Decreto nº 8.759, de 10 de
maio de 2016, e inciso II do Art. 3º e inciso IV do Art. 12, tudo do Regulamento do Estado-Maior
do Exército (EB10-R-01.007)1. 

2.2.1.2 Situação encontrada: Não foi identificada a metodologia referente à definição
das metas do PPA sob responsabilidade do Exército, relativas aos OEE auditados, prejudicando o
acompanhamento e a mensuração do cumprimento das metas estabelecidas.

2.2.1.3 Manifestação do Gestor: 

SISFRON
As metas físicas são elaboradas de acordo com a prioridade de operacionalização
das  fases  e  subsistemas  do  Programa  estabelecidos  no  Cronograma  Físico-
financeiro de Implantação do SISFRON, tendo como limitação a disponibilidade
de recursos orçamentários no período considerado.

Defesa Antiaérea e ASTROS 2020 
A metodologia  utilizada  foi  a  definição  de  um  quantitativo  de  entregas  num
período de quatro anos, correspondente ao PPA. Apesar de a metodologia adotada
não prever a definição de percentuais anuais, limitação do SIOP, pois não há esse
detalhamento no sistema, o Programa realiza o planejamento anual de acordo com
os recursos previstos para serem disponibilizados na LOA.

Defesa Cibernética
Não houve manifestação.

2.2.1.4  Análise  da Manifestação do  Gestor:  Não foi  identificada  nas  manifestações  do
Gestor a definição da metodologia das metas estabelecidas para o PPA e LOA.

2.2.1.5  Recomendação:  estabelecer  e formalizar  uma metodologia para a  definição das
metas do PPA sob responsabilidade do Exército.

2.3 Eficiência e eficácia no cumprimento da execução física e financeira das ações da LOA
vinculadas a programas temáticos

2.3.1 Achado:  Falta  de metodologia  para  a  definição das  metas  físicas  estabelecidas  pela
LOA.

2.3.1.1 Critério: Manual Técnico de Orçamento – MTO, Edição 2018, Lei nº 13.473, de 8
de agosto de 2017 (LDO 2018), e inciso II do Art. 3º e inciso IV do Art. 12, tudo do Regulamento
do Estado-Maior do Exército (EB10-R-01.007). 

2.3.1.2 Situação encontrada:  Não foi identificada metodologia referente à definição das
metas da LOA, sob responsabilidade do Exército, prejudicando o acompanhamento e a mensuração

1Aprovado pela Portaria nº 1.053-Cmt Ex, de 11 de julho de 2018, publicada no Boletim do Exército nº 29/2018, de 20 
de julho de 2018.
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do cumprimento das metas estabelecidas.

2.3.1.3 Manifestação do Gestor: Idêntica ao item 2.2.1.3 anterior.

2.3.1.4 Análise da Manifestação do Gestor: Idêntica ao item 2.2.1.4 anterior.

2.3.1.5  Recomendação:  Criar  uma  metodologia  para  a  definição  de  todas  as  ações
orçamentárias sob responsabilidade do Exército.

2.4  Eficiência  e  eficácia  no  cumprimento  dos  objetivos  estabelecidos  no  Planejamento
Estratégico da UPC

2.4.1 Achado:  O Processo de Transformação do Exército provavelmente não será concluído
até 2022.

2.4.1.1 Critério:  item 5 da Fase 1 do SIPLEx; alínea h, do item 3 da “Metodologia da
SIPLEx” 2; e inciso IV, do Art. 3º e inciso II, do Art. 9º, tudo do Regulamento do Estado-Maior do
Exército (EB10-R-01.007).

2.4.1.2 Situação encontrada: Devido às frequentes prorrogações das Atividades Impostas
ao longo da execução do PEEx,  provavelmente, o Exército Brasileiro chegará em 2022 sem estar
transformado, em desacordo com a Visão de Futuro estabelecida no SIPLEx, no item 5 da Fase 1,
que define que até aquele ano o Processo de Transformação do Exército chegará a uma NOVA
DOUTRINA. Apesar desta constatação, os conteúdos das fases do SIPLEx não foram revisados ou
atualizados.

2.4.1.3 Manifestação do Gestor: 

O EB chegará a 2022 parcialmente transformado, conforme previsto em sua visão
de futuro (Livro 1 do SIPLEx).  Entre os principais problemas enfrentados pela
Força  Terrestre  para  sua  total  transformação,  destaco  a  falta  de  recursos
orçamentários (investimento) para que os Prg EE cumprissem os prazos previstos
das  entregas.  Ainda  assim,  a  Nova  Doutrina  está  sendo  implementada  e
consolidada  pelo  CDoutEx  (cerca  de  15  a  20  novos  manuais  doutrinários,  de
diferentes níveis, são publicados a cada ano, desde sua ativação). A atualização das
fases do SIPLEX ocorreu conforme o preconizado pela Portaria n° 306-EME (A
Sistemática de Planejamento Estratégico do Exército SIPLEx), de 22 de dezembro
de 2014 (ciclo de planejamento), sendo revisadas conforme a demanda e de acordo
com  o  calendário.  Um  eventual  desalinhamento  pode  ocorrer  caso  os  marcos
legais, responsáveis por nortear nosso planejamento, não tenham sido elaborados e/
ou aprovados no  nível  defesa  (p.e.  PSD e  ESD).  Ressalta-se  que a  Fase  5 foi
revisada 2 (duas) vezes durante o ciclo 2016-2019, gerando 2 (duas) novas edições
do PEEx (motivado pela restrição orçamentária).

2.4.1.4 Análise  da Manifestação do Gestor:  A Manifestação do Gestor não soluciona o
achado.

2.4.1.5 Recomendação: Revisar o conteúdo das fases do SIPLEx, conforme a alínea h, do
item 3 da “Metodologia da SIPLEx” ou, caso seja mantido o planejamento, fazer com que este seja

2 Disponível em http://intranet.eme.eb.mil.br/emenet/sites/3sch/images/Metodologia_da_SIPLEx.pdf. Acesso em: 29 de 
julho de 2019.
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cumprido.

2.4.2 Achado: A 2a edição do PEEx (2015) expandiu a Visão de Futuro até 2035, sem previsão
nas fases anteriores do SIPLEx.

2.4.2.1 Critério:  alínea h, do item 3 da “Metodologia da SIPLEx”,  inciso IV do Art. 3º e
inciso II do Art. 9º, tudo do Regulamento do Estado-Maior do Exército (EB10-R-01.007).

2.4.2.2 Situação encontrada: A Visão de Futuro (fase 1 do SIPLEx) está vigente até 2022,
porém o PEEx (fase 5 do SIPLEx), a partir da 2a edição – 2015, inovou ao expandir a Visão de
Futuro até 2035, sem previsão nas fases anteriores daquele Sistema. Considerando que a fase 1 é o
início do planejamento e dá orientação às demais fases, entende-se que não caberia a nenhuma outra
fase alterá-la.

2.4.2.3 Manifestação do Gestor:

Não ocorreu a expansão da Visão de Futuro. O que ocorreu foi a construção de um
cenário  prospectivo  da  Força  Terrestre  2035  e  a  eventual  inserção  de  novas
indicações.  As  indicações  estratégicas  levantadas  neste  Cenário  não  afetaram a
Visão de Futuro do EB, mas podem ter sido incorporadas ao PEEx por meio de
novas atividades. Ressalta-se que o PEEx é um produto que,  anualmente, pode
sofrer atualizações (letra f. do item 3. da Port. 306). A visão citada como vigente
(até 2022) é de 2016, da mesma forma que a citada 2ª edição 2015, que também
tem 2022 como marco. O que tem 2035 como referência é o Cenário Prospectivo. 

2.4.2.4  Análise da Manifestação do Gestor:  A equipe de auditoria entende que a etapa
própria para a análise das Indicações Estratégicas e  Cenários é a Fase 2 – Análise Estratégica,
conforme a letra c, do item 3 da Sistemática de Planejamento Estratégico do Exército3.

2.4.2.5 Recomendação: Seguir o ciclo de planejamento conforme foi concebido, utilizando
as fases adequadas para os ajustes necessários no planejamento, de acordo com a alínea h, do item 3
da “Metodologia da SIPLEx”.

2.4.3  Achado:  O  SIPLEx  foi  concebido  baseado  em  uma  previsão  orçamentária
superestimada.

2.4.3.1 Critério: item 3.3.5 do Manual de Doutrina Militar Terrestre4, Leis Orçamentárias a
partir de 2014, e inciso IV do Art. 3º e inciso II do Art. 9º, tudo do Regulamento do Estado-Maior
do Exército (EB10-R-01.007).

2.4.3.2 Situação encontrada:  Em decorrência do PEEx (Fase 5 do SIPLEx) não possuir
detalhamento  adequado  acerca  dos  custos  das  Atividades  Impostas,  e  considerando  que  essas
possam ter seus orçamentos superestimados frente a escassez orçamentária presente no país, há o
risco iminente de que as realizações das citadas atividades sejam frustradas já no primeiro ano de
vigência do plano. Em consequência, as ações relativas ao planejamento do Comando do Exército
estão  concentradas  apenas  nos  Contratos  de  Objetivos  Estratégicos  (Fase  6  do  SIPLEx),  que

3 Aprovada pela Portaria nº 306-EME, de 22 de dezembro de 2014, publicada no Boletim do Exército nº 1/2015, de 2 de
janeiro de 2015.
4 Aprovado pela Portaria nº 003-EME, de 02 de janeiro de 2014, publicada no Boletim do Exército nº 2/2014, de 10 de 
janeiro de 2014.
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possuem vigência de 01 (um) ano, ou seja, afastaram-se do cumprimento do PEEx (plano de médio
prazo).

2.4.3.3 Manifestação do Gestor:

O PEEx 2016-2019 foi elaborado com adesão ao PPA 2016- 2019. A frustração
orçamentária  sofrida  pelo  Ministério  da  Defesa  foi  decorrente  do  otimismo de
arrecadação do Governo Federal  em 2015. O planejamento feito para os quatro
anos pelo Ministério do Planejamento foi superestimado para todos os ministérios
inclusive  o  MD.  O  Contrato  de  Objetivos  Estratégicos  (COE)  é  apenas  o
detalhamento  das  tarefas  que  contribuem  para  a  consecução  das  atividades
impostas. O COE não representa o planejamento, mas a execução. 

2.4.3.4 Análise da Manifestação do Gestor:  A Manifestação do Gestor não soluciona o
achado. O Controle Interno entende que o COE é uma fase própria do Planejamento Estratégico
(Fase  6),  devendo  estar  alinhado  com  as  Atividades  Impostas  e  ter  seus  custos  adequados  à
capacidade orçamentária do país. 

2.4.3.5  Recomendação:  Fazer  constar  no  PEEx  (Fase  5)  os  custos  envolvidos  nas
Atividades Impostas, preferencialmente de forma detalhada, e que esses custos estejam alinhados ao
limite da capacidade orçamentária, conforme prescrito no item 3.3.5 do Manual de Doutrina Militar
Terrestre.

2.4.4 Achado: Deficiências na elaboração, nas alterações e no acompanhamento dos Contratos
de Objetivos Estratégicos - COE (Fase 6 do SIPLEx)

2.4.4.1 Critério: Alínea g do item 3 da Metodologia da SIPLEx, Cláusula Quinta dos COE
assinados para o ano de 20185, e inciso IV do Art. 3º e inciso II do Art. 9º, tudo do Regulamento do
Estado-Maior do Exército (EB10-R-01.007).

2.4.4.2 Situação encontrada: no que se refere à elaboração, alguns itens registrados nas
metas físico-financeiras não referenciam as Ações Estratégicas correspondentes. No que tange às
alterações dos COE, há o remanejamento de ações sem a respectiva formalização e publicação das
respectivas alterações. Por fim, quanto ao acompanhamento, não foram identificadas as publicações
semanais  das  prestações  de  contas  dos  Órgãos  de  Direção  Setorial  (ODS),  em sítio  eletrônico
(intranet), contrariando previsão contida na Cláusula Quinta dos respectivos termos.

2.4.4.3 Manifestação do Gestor:

Estão sendo implementadas melhorias no processo para que em 2020 os possíveis
remanejamentos já estejam planejados e constem no documento que formaliza a
Fase 6 do SIPLEx.

Verificou-se  que  os  sistemas  corporativos  de  acompanhamento  da  execução
orçamentária (SIAFI, SIAFI Gerencial, SIOP, etc...) São suficientes para realizar o
monitoramento  da  execução  do  COE.  Desta  forma,  implementar  mais  uma
ferramenta para o acompanhamento das despesas seria desnecessária. A exceção a
este procedimento é o COE entre EME e DEC, devido à complexidade e grande

5 Disponível em http://intranet.eme.eb.mil.br/emenet/sites/3sch/images/COE-2019_COLOG.pdf. Acesso em 29 de julho
de 2019.
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capilarização na centralização dos recursos. 

2.4.4.4 Análise da Manifestação do Gestor: Foi identificado que o gestor reconhece que o
achado representa uma oportunidade de melhoria, e tomará medidas para a sua solução, mesmo que
de forma intempestiva (PEEX 2020-2023).

2.4.4.5 Recomendações:  Considerando que o COE (Fase 6 do SIPLEx) é o instrumento
único e exclusivo para a execução anual do planejamento do Exército,  detalhar as justificativas
qualitativas e quantitativas de quanto cada meta físico-financeira contribuirá para o alcance das
Ações  Estratégicas.  Caso  haja  alterações  nas  metas  físico-financeiras,  essas  deverão  ser
devidamente autorizadas, formalizadas e publicadas. Além disso, que o acompanhamento físico e
financeiro  da  execução  dos  COE seja  monitorado  pelo  Comando  do  Exército  a  partir  das
informações  prestadas  pelos  signatários,  conforme  previsão  contida  na  Cláusula  Quinta  dos
Contratos de Objetivos Estratégicos, referentes ao ano de 2018. 

2.5 Avaliação:

2.5.1 Com base nos resultados apresentados no Relatório de Gestão (OEE e LOA) e no SIOP
(Metas do PPA), avalia-se os resultados da gestão da seguinte forma:

2.5.1.1  quanto ao  PPA, não foi  identificada a metodologia para  a  definição  das  metas
estabelecidas para atingimento no ano de 2018, embora tenham sido verificados mecanismos de
acompanhamento e medição dos projetos auditados e os resultados apresentados no Relatório de
Gestão tenham sido considerados satisfatórios pela UPC;

2.5.1.2 quanto à LOA, foi identificado que não há metodologia para a definição das metas,
que  os  resultados  obtidos  se  restringiram  aos  aspectos  da  execução  orçamentária  e  que  o
atingimento das metas físicas estabelecidas não foi abordado de forma clara, embora os resultados
apresentados no Relatório de Gestão tenham sido considerados satisfatórios pela UPC; e

2.5.1.3 quanto ao alcance dos objetivos estabelecidos no plano estratégico, é importante
ressaltar que foi identificado que o Sistema de Planejamento do Exército (SIPLEx) e suas fases
decorrentes (indicadores de desempenho, PEEx, COE, etc) são voltados à busca pela Transformação
do Exército, ao passo que o Relatório de Gestão não apresentou os resultados qualitativos da gestão
dos demais recursos recebidos pelo Exército Brasileiro.

2.5.1.3.1 Assim, os resultados satisfatórios, apresentados no Relatório de Gestão pela
UPC, pretendem representar exclusivamente a evolução da Transformação do Exército, com base
no alcance dos Objetivos Estratégicos do Exército. 

2.5.2 Em decorrência das deficiências verificadas na definição e na mensuração das metas
físicas da LOA e do PPA; pelo fato de os resultados do SIPLEx estarem restritos à transformação do
Exército;  e  outras  fragilidades  identificadas  na  elaboração  dos  indicadores  de  desempenho,
conforme será apresentado no item 3 deste relatório, não foi possível concluir pelo bom resultado da
gestão evidenciado na Prestação de Contas Anual de 2018. Além disso, esse tema já foi motivo de
observação por ocasião do julgamento das contas de 2017, realizado pelo Tribunal de Contas da
União (Acórdão nº 543/2019-TCU-Plenário).

2.5.3 Como causa de insucesso para o atingimento das metas, a UPC alegou que o principal
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fator  contributivo para  o  não alcance  das  metas  estabelecidas  no PPA e na LOA é  a  restrição
orçamentária  imposta  ao  longo  da  execução  orçamentária  anual.  Entretanto  o  controle  interno
entende que  a adequação do planejamento à  realidade econômica que  o país  vivencia há anos
contribuiria para o alcance dos resultados.

3. AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DA GESTÃO

3.1 Metodologia utilizada para a definição das amostras

3.1.1 Foram selecionados os Indicadores de Desempenho (ID) referentes aos OEE de 1 a 4,
conforme demonstrado no item 2.1.4 deste relatório. Considerando que o Indicador de Resultado
(IR) do OEE 1 é composto pelo desempenho dos IR dos OEE 2 a 5, conforme Quadro 13, constante
no Relatório de Gestão (fl. 142), foi incluído, para avaliação deste item, o IR do OEE 5. 

3.1.2 Dessa forma foram avaliados 05 (cinco) dos 15 (quinze) indicadores, conforme abaixo:

a. IR 01 - Índice de Contribuição para a Dissuasão Extrarregional;

b. IR 02 - Índice de Ampliação da Projeção Internacional do EB;

c. IR 03 - Índice de Contribuição com o Desenvolvimento Sustentável e a Paz Social; 

d. IR 04 - Índice de Capacidade de Atuação no Espaço Cibernético; e

e. IR 05 - Índice de Operacionalidade da F Ter.

3.2 Capacidade dos indicadores para representar a situação que a UPC pretende medir e
para refletir os resultados das intervenções efetuadas na gestão 

3.2.1 Achado: Deficiência na definição do público-alvo dos indicadores.

3.2.1.1 Critério: item 1.2.4 da Tabela 3. Fase 1.2 do Anexo F – Sistema de Medição do
Desempenho  Organizacional  do  Exército  Brasileiro  (SMDO)6,  da  Sistemática  de  Planejamento
Estratégico do Exército, e  inciso IV do Art. 3º e inciso II do Art. 9º, tudo do Regulamento do
Estado-Maior do Exército (EB10-R-01.007).

3.2.1.2  Situação  encontrada:  Foi  identificado  que  o  público-alvo  dos  indicadores
analisados, relativos à perspectiva de resultados para a sociedade, refere-se ao público interno.

3.2.1.3 Manifestação do Gestor: 

A Portaria n° 306-EME, de 22 de dezembro de 2014, aprova a então Sistemática do
Planejamento Estratégico do Exército, cujo Anexo F apresenta a Metodologia da
Medição  do  Desempenho  Organizacional.  De  acordo  com  essa  metodologia
preconizada  para  o  SIPLEx,  o  item  3.2.2  trata  da  análise  dos  resultados  da
estratégia, da fase de realização da Reunião da Análise da Estratégia (RAE). Cabe
ressaltar  que  a  supracitada portaria  revoga as  Portarias  n°  124-EME, de 24 de
setembro de 2010, e 195-EME, de 22 de dezembro de 2010. Outras publicações a
respeito  do  assunto  são  apenas  um  referencial  teórico  para  enriquecer  o

6 Disponível em http://intranet.eme.eb.mil.br/emenet/sites/3sch/images/ANEXO_F-
Medicao_do_Desempenho_Organizacional.pdf. Acesso em 29 de julho de 2019.
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desenvolvimento dos trabalhos, não servindo de amparo legal para execução da
medição.

3.2.1.4 Análise da Manifestação do Gestor: Embora o critério citado na matriz de achados
tenha sido revogado pela norma mencionada na Manifestação do Gestor, a Portaria nº 306-EME, de
22 de dezembro de 2014, traz o mesmo dispositivo no item 1.2.4, da Tabela 3, Fase 1.2 do Anexo F
do Sistema de Medição do Desempenho Organizacional do Exército Brasileiro (SMDO).

3.2.1.5  Recomendação:  Fazer  com  que  os  OEE  inseridos  na  dimensão  “resultados”
tenham,  como  público-alvo  dos  indicadores,  membros  da  sociedade,  conforme  Figura  1  deste
Relatório.

3.2.2 Achado: Não há medição, de forma integral, do alcance das pretensões definidas para os
OEE.

3.2.2.1 Critério: itens de 1 a 5 da Sistemática de Planejamento Estratégico do Exército –
Fase 3 – Política Militar Terrestre – 20147 e  inciso IV do Art. 3º e inciso II do Art. 9º, tudo do
Regulamento do Estado-Maior do Exército (EB10-R-01.007).

3.2.2.2 Situação encontrada: Foi identificado que os indicadores analisados não medem, de
forma  integral,  as  pretensões  de  cada  OEE,  definidas  na  Política  Militar  Terrestre,  conforme
QUADRO 6:

QUADRO 6 – Pretensões não acompanhadas

OEE Pretensão não medida

1

-  Ser  reconhecido  como  um  Exército  com  capacidade  dissuasória  compatível  com  a
estatura político-estratégica do Brasil, que caminha para ocupar a condição de ator global;
-  Estruturar  a  F  Ter  para  o  combate  no  amplo  espectro,  atendendo  aos  conceitos  de
flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, elasticidade e sustentabilidade;
- Adequar a infraestrutura das instalações terrestres para atuar sob a égide do trinômio
monitoramento/controle, apoio à decisão e apoio à atuação;
- Estar presente em regiões estratégicas ou ter a capacidade de se fazer presente;
- Incrementar as mobilidades estratégica e tática;
- Contribuir com a definição das capacidades mínimas que se desejam do SISMOB, por
meio de efetiva coordenação, integração dos planejamentos de preparo e de emprego e
pela capacitação de pessoal; e
- Contribuir para o desenvolvimento da cultura de mobilização.

2 - Participar de fóruns de decisão, particularmente os do setor cibernético

3

- Ampliar a capacidade operacional da Engenharia;
- Capacitar forças para atuar na prevenção e no combate às ações terroristas;
- Reorganizar e reequipar as organizações militares que têm responsabilidade de proteger
as Estruturas Estratégicas Terrestres do País; e
-  Aperfeiçoar medidas de proteção ambiental em todas as atividades e áreas militares.

4 -  Desenvolver a capacidade operativa de atuar  no espaço cibernético,  em proveito das

7 Disponível em http://intranet.eme.eb.mil.br/emenet/sites/3sch/images/SIPLEx_Fase_3_V_Final_16_Jun_14.pdf. 
Acesso em 29 de julho de 2019.
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OEE Pretensão não medida

operações;
- Pesquisar e desenvolver ferramentas para ações defensivas, exploratórias e ofensivas,
realizadas no espaço cibernético;
-  Dotar  as  redes  corporativas  do  Exército  com  equipamentos  para  segurança  da
infraestrutura de TIC;
-  Ativar  uma infraestrutura  de  proteção,  na área  cibernética,  para  as  redes  e  sistemas
corporativos;
- Obter dados para a produção de conhecimento de inteligência;
- Contribuir com o desenvolvimento do Rádio Definido por Software (RDS);
- Promover a interação com projetos congêneres ou similares em desenvolvimento nas
outras Forças, no MD, em nível governamental e também em instituições civis públicas e
privadas, na área de SIC;
-  Desenvolver  software  autônomo  que  permita  o  funcionamento  do  sistema  com
segurança; e
- Participar das decisões internacionais, sobre o uso do espaço cibernético, facilitando sua
utilização com liberdade de ação.

5

-  Adestrar  a  F  Ter  para  o  combate  no  amplo  espectro,  empregando  os  conceitos
doutrinários previstos nas Bases para a Transformação da Doutrina Militar Terrestre e nos
manuais decorrentes;
-  Implantar  centros  de  adestramento  e  avaliação,  que  contemplem  as  simulações
construtiva,  virtual  e  viva,  para  a  avaliação  e  a  certificação  de  frações,  subunidades,
unidades, GU, G Cmdo operacionais e estados-maiores;
-  Ampliar,  progressiva  e  seletivamente,  as  capacidades  da  FTer,  com prioridade  para
aquelas  julgadas críticas  e  essenciais para o cumprimento das  missões constitucionais,
com efetividade;
-  Desenvolver  na  F  Ter  as  capacidades  de  condução  de  operações  contraterrorismo,
proteção  de  estruturas  estratégicas,  guerra  cibernética  e  Defesa  Química,  Biológica,
Radiológica e Nuclear (DQBRN);
-  Implantar  os  diferentes  ciclos  de adestramento”;  “implantar  a  geração de forças  por
capacidades; e
- Implementar o planejamento baseado em capacidades.

3.2.2.3 Manifestação do Gestor:

OEE1: A concepção para o alcance do OEE 01, síntese dos objetivos estratégicos
para a consecução da Missão Institucional e realização da Visão de Futuro, se dá
pela  consolidação  dos  desempenhos  dos  demais  objetivos  da  Perspectiva
SOCIEDADE (Resultados) do Mapa Estratégico, de tal forma que os “Pretende-se"
do OEE 01 estão retratados nos IR 02, 03, 04 e 05, assim como nos IT 01.

OEE2: Uma vez que o setor cibernético está representado pelo OEE 04 e como os
objetivos e, também, os indicadores possuem relação de causa e efeito, o IT 04.01
engloba,  na  capacitação,  as  participações  em  cursos,  simpósios,  fóruns  etc  de
natureza cibernética.

OEE3: Com relação à fórmula do IC 03.01, há que se entender a descrição do
próprio indicador, no que tange o que são "OM reestruturadas com capacidade para
atuar sob a égide do trinômio monitoramento/controle, apoio à decisão e apoio à
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atuação"e esse entendimento se dá pelas ações do Programa SISFRON, o que dá a
fórmula para o indicador. A ampliação da capacidade operacional da Engenharia é
mensurada com o percentual de execução do PENSE; a capacidade de forças para
atuar  na  prevenção  e  no  combate  às  ações  terroristas  também é  refletida  pelo
percentual de execução do Programa SISFRON; a reorganização e reequipamento
das  organizações  militares  que  têm  responsabilidade  de  proteger  as  Estruturas
Estratégicas  Terrestres  do  País  é  mensurada  pelo  percentual  de  execução  dos
programas  Sentinela  da Pátria  e  Amazônia  Protegida;  e  o aperfeiçoamento  das
medidas  de  proteção  ambiental  em  todas  as  atividades  e  áreas  militares  é
mensurada pelo percentual de elaboração do diagnóstico ambiental e patrimonial.

OEE4: O “Pretende-se” de desenvolver a capacidade operativa de atuar no espaço
cibernético,  em  proveito  das  operações,  está  mensurado  pelos  indicadores  de
percentual  de  capacitação  para  atuação  no  espaço  cibernético,  percentual  de
completamento do efetivo do ComDCiber, CDCiber e EsNDCiber e percentual de
construção da infraestrutura necessária ao funcionamento do ComDCiber, CDCiber
e  EsNDCiber,  na  relação  de  casualidade  e  efeito;  os  demais  itens  não  estão
retratados por indicadores e não necessariamente deverão estar, uma vez que os
"pretende-se" são apenas orientadores para levantamento dos indicadores, sendo os
mesmos levantados da análise subjetiva - e não objetiva -  dos objetivos e suas
estratégias,  numa  perspectiva  idealizada  de  capacidade  de  medir  o  acerto  das
mesmas.

OEE5: Os "Pretende-se" não necessariamente são retratados por indicadores, uma
vez  que  os  "pretende-se"  são  apenas  orientadores  para  levantamento  dos
indicadores, sendo os mesmos levantados da análise subjetiva - e não objetiva- dos
objetivos e suas estratégias, numa perspectiva idealizada de capacidade de medir o
acerto das mesmas.

3.2.2.4 Análise da Manifestação do Gestor:  Em que pese a UPC ter se manifestado no
sentido  de  que  os  “Pretende-se”  não  devam  ser  necessariamente  retratados  por  indicadores,
recomenda-se que as pretensões estabelecidas nos OEE sejam devidamente medidas, como forma
de demonstrar o nível de alcance do Objetivo Estratégico.

3.2.2.5 Recomendação: Fazer com que todas as pretensões para os OEE, definidas nos
itens de 1 a 5 da Sistemática de Planejamento Estratégico do Exército – Fase 3 – Política Militar
Terrestre – 2014, sejam medidas por indicadores de desempenho.

3.3 Capacidade de proporcionar medição da situação pretendida ao longo do tempo, por
intermédio de séries históricas 

3.3.1  Achado:  Foi  verificado  que  os  indicadores  analisados  possuem  séries  históricas
comprometidas.

3.3.1.1 Critério:  Relatório de Gestão – 2018, folhas nº 43 a 46 e  inciso IV do Art. 3º e
inciso II do Art. 9º, tudo do Regulamento do Estado-Maior do Exército (EB10-R-01.007).

3.3.1.2 Situação encontrada: A obtenção das informações relativas aos indicadores inicia-
se a partir de 2014, porém, a capacidade de proporcionar séries históricas ficou prejudicada por
alguns anos em razão da falência da empresa responsável pela gestão do banco de dados do sistema
de controle dos indicadores, conforme informação obtida na entrevista de auditoria. Além disso,
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houve uma mudança na metodologia da definição da árvore de indicadores no ano de 2016, o que
causou a interrupção de várias séries históricas. 

3.3.1.3 Manifestação do Gestor:

O aplicativo JaguarWeb, da ferramenta SIPLEx-Web, teve a ampliação do seu uso
a todos os órgãos do SMDO a partir do ano do 2º semestre de 2017/1° semestre de
2018,  estando  em  andamento  a  coleta  de  dados  para  se  proporcionar  séries
históricas dos indicadores. 

3.3.1.4 Análise da Manifestação do Gestor:  A Manifestação do Gestor não soluciona o
achado.

3.3.1.5 Recomendação: Manter as informações relativas às medições em bases seguras e
em servidores próprios. Além disso, garantir que o aplicativo JaguarWeb, ou aquele que venha a
substituí-lo, receba informações em nível de detalhamento adequado à formação de séries históricas
no futuro.

3.4 Confiabilidade das fontes dos dados utilizados para o cálculo do indicador

3.4.1  Achado:  Impossibilidade  de  identificação  individualizada  do  responsável  pela
inserção de dados.

3.4.1.1 Critério: Alínea a, do  inciso V do Art. 3º, do Regulamento do Estado-Maior do
Exército (EB10-R-01.007).

3.4.1.2 Situação encontrada:  Foi verificado que o sistema  BRAINSTORMING WEB,  que
executa a medição dos OEE:

a. não permite a identificação individualizada do responsável pela inserção de dados no
sistema;

b.  não  limita  as  ações  do  usuário  que  possua  os  perfis  de  alteração  e  gravação  às
atividades afetas aos respectivos indicadores sob sua responsabilidade, possibilitando a alteração de
todos os indicadores cadastrados no sistema; e

c. não há no sistema a possibilidade de definir um marco temporal para o encerramento
das ações de inclusão e alteração de dados.

3.4.1.3 Manifestação do Gestor:

Anualmente é expedida uma Ordem de Serviço em que é determinado aos órgãos
envolvidos no Sistema que informem os dados dos seus representantes, sendo os
mesmos os responsáveis pelos lançamentos dos dados na ferramenta SIPLEx-Web.

Tal fato foi identificado como oportunidade melhoria para os trabalhos de 2019 e
foi  estabelecido,  no  processo  de  lançamento  de  dados,  um intervalo  de  tempo
limitado para inserção dos dados na ferramenta. Passado esse intervalo de tempo
não será mais possível fazer alterações.

3.4.1.4  Análise da Manifestação do Gestor: Foi verificado que o Gestor tomará medidas
para que a situação encontrada não aconteça novamente.
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3.4.1.5  Recomendação:  Fazer  com que  o  sistema  informatizado  de  medição  possua a
identificação do responsável pela informação inserida, perfis que limitem as ações do usuário às
atividades relacionadas aos indicadores sob sua responsabilidade e, ainda, delimitação de prazo para
o encerramento de inserções / alterações de dados.

3.4.2  Achado:  Não  foi  identificada  a  realização  de  auditoria  nas  informações  afetas  aos
indicadores de desempenho.

3.4.2.1 Critério: Mecanismo para Auditoria dos Indicadores8 e alínea a, do inciso V do Art.
3º, do Regulamento do Estado-Maior do Exército (EB10-R-01.007).

3.4.2.2  Situação  encontrada:  Foi  constatado  que  os  dados  inseridos  no  sistema  são
autodeclaratórios e encaminhados ao EME por meio de relatório gerado pelo  BRAINSTORMING

WEB,  anexo a um DIEx, sem a comprovação de realização de auditoria  /  conferência daqueles
registros,  em  desacordo  com  o  previsto  no  “Mecanismo  para  Auditoria  dos  Indicadores”,
documento disponibilizado na página da intranet do Estado-Maior do Exército.

3.4.2.3 Manifestação do Gestor: 

O "Mecanismo para Auditoria dos Indicadores" é tão somente um referencial de
prática  adotada  por  uma  empresa,  não  estando  inserido  na  Metodologia
preconizada  pelo  SIPLEx.  Os  dados  não  são  "autodeclaratórios",  tendo  como
origem  diversas  ferramentas  de  acordo  com  a  particularidade  de  cada  órgão
integrante do Sistema. 

3.4.2.4  Análise  da  Manifestação  do  Gestor:  Embora  o  documento  disponibilizado  na
intranet do EME seja considerado pelo Gestor como apenas um referencial de prática adotada por
uma empresa,  entende-se  que os  dados lançados de  forma absoluta,  sem que se  tenha  a  fonte
demonstrada, comprometem o resultado que se deseja com a medição. Portanto, é possível inferir
que  uma  auditoria,  ainda  que  de  forma  amostral,  diminui  a  probabilidade  de  lançamentos  de
informações sem confiabilidade.

3.4.2.5 Recomendação: Implementar processo sistemático de auditoria sobre a consistência
das informações inseridas no sistema. O documento “Mecanismo para Auditoria dos Indicadores”
pode ser utilizado como referência.

3.5 Avaliação

3.5.1 Com base no exame dos indicadores instituídos pela UPC para aferir o desempenho da
sua gestão, constata-se o seguinte:

3.5.1.1 no que se refere à avaliação dos indicadores quanto à facilidade de obtenção dos
dados e à razoabilidade dos custos de obtenção do indicador em relação aos benefícios da medição,
observou-se que os dados são facilmente obtidos e os custos de obtenção são razoáveis.

3.5.1.2 quanto à capacidade de representar  o  que se pretende medir,  conclui-se que os

8 Disponível em http://intranet.eme.eb.mil.br/emenet/sites/3sch/images/SMDO_Aud_Ind.pdf . Acesso em 29 de julho de
2019.
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indicadores  analisados  atendem,  de  forma  parcial,  às  pretensões  estabelecidas  para  o  OEE
considerado. Nesse ponto, embora os indicadores apresentados pela UPC no Relatório de Gestão
tenham  demonstrado  resultados  satisfatórios,  apontando  para  um  alinhamento  da  execução  ao
planejamento, as frequentes prorrogações das Atividades Impostas ao longo da execução do PEEx
indicam entendimento no sentido contrário, qual seja, indicam que o Exército, provavelmente, não
chegará a 2022 transformado (Visão de Futuro).

3.5.1.3 quanto à capacidade de proporcionar medição da situação pretendida ao longo do
tempo,  conclui-se  que  existe  a  possibilidade  de  se  gerar  a  referida  medição,  entretanto,  em
decorrência  dos  problemas  elencados  no  item  3.3  deste  relatório,  a  série  histórica  ficou
comprometida.

3.5.1.4  quanto  à  confiabilidade  das  fontes  de  dados  para  o  cálculo  dos  indicadores
analisados,  conclui-se,  com  base  nas  fragilidades  elencadas no  item  3.4  deste  relatório,  pelo
comprometimento da confiabilidade das fontes dos dados.

4. AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

4.1 Metodologia utilizada para definição do escopo de auditoria

4.1.1  Com o  propósito  de  permitir  o  entendimento  da  estrutura  de gestão  de  pessoas  no
Exército,  foram destacados  os principais  órgãos  e  suas  respectivas  competências.  O Órgão  de
Direção Geral  é o Estado-Maior do Exército, que tem a competência de estudar, planejar, orientar,
coordenar e controlar, no nível estratégico, as atividades relacionadas a pessoas. Como Órgão de
Direção  Setorial,  o  Departamento-Geral  do  Pessoal  (DGP)  tem  a  competência  de executar  as
atividades de planejamento, orientação, coordenação e o controle das atividades relacionadas com
assistência  social,  assistência  à  saúde,  assistência  religiosa,  promoções,  cadastro  e  avaliação,
direitos, deveres e incentivos, inativos e pensionistas, movimentação, pessoal civil e serviço militar.
Ainda  no  nível  setorial,  o Departamento  de  Ensino  e  Cultura  do  Exército  (DECEx)  tem  a
competência de planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades relativas à educação, à cultura, à
educação  física,  aos  desportos  e  à  pesquisa  científica  nas  áreas  de  defesa,  ciências  militares,
doutrina e pessoal. Destaca-se também, no processo de gestão de pessoas, a Assessoria de Pessoal
do Gabinete do Comandante do Exército,  que trata da execução dos assuntos relacionados com
pessoal, na esfera de competência privativa do Comandante do Exército, e o Centro de Pagamento
do Exército (CPEx), que tem a competência de executar de maneira centralizada o pagamento de
pessoal no Comando do Exército.

4.1.2 Conforme Art. 13 da Diretriz Normativa nº 172 - TCU, de 12 de dezembro de 2018, a
Seção  de  Auditoria  de  Pessoal  do  Centro  de  Controle  Interno  do  Exército  considerou  como
referência para a definição do escopo da auditoria na gestão de pessoas do Exército Brasileiro os
tópicos propostos no item 4 do Anexo II da DN 172-TCU, a seguir:

a) adequabilidade da força de trabalho da unidade frente às suas atribuições;

b)  observância  da  legislação  sobre  admissão,  remuneração,  cessão,  requisição  de  pessoal,
concessão de aposentadorias, reformas e pensões;

c) consistência dos controles internos administrativos relacionados à gestão de pessoas;

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

e) qualidade do controle da UPC para identificar e tratar as acumulações ilegais de cargos.

4.1.3 Foi abordado, ainda, como escopo da auditoria, o Programa Estratégico “Força da Nossa
Força”, cujo objetivo é atrair, reter, motivar, apoiar e comprometer pessoas capazes de possibilitar à
Instituição atingir seus objetivos e a cumprir suas missões com maior eficiência. Tal  programa,
componente do Portfólio Estratégico do Exército denominado “Fortalecer a Dimensão Humana”,
está alinhado com a gestão de pessoas e sua execução consta no Contrato de Objetivos Estratégicos
estabelecido entre o Estado-Maior do Exército e o Departamento-Geral do Pessoal.

4.2 Adequabilidade da força de trabalho do Exército frente as suas atribuições.

4.2.1 Achados:

4.2.1.1 Atividade-fim (vetor operacional)

4.2.1.1.1 No que se refere ao acompanhamento e à avaliação do preparo, relativos à
atividade-fim  (vetor  operacional),  em  nível  estratégico,  foi  apresentado  o  Índice  de
Operacionalidade da Força Terrestre (IOP).

4.2.1.1.2 No que se refere ao acompanhamento e à avaliação do emprego, relativos à
atividade-fim  (vetor  operacional),  em  nível  estratégico,  foi  informada  a  utilização  de várias
atividades e sistemas, mencionados no item nº 4.2.4 - Manifestação do gestor.

4.2.1.2 Atividade-meio (vetor administrativo)

4.2.1.2.1 No que se refere à atividade-meio (vetor administrativo), não foi apresentada, em nível
estratégico,  uma  metodologia  para  acompanhar  e  avaliar  o  preparo  e  o  emprego  da  força  de
trabalho.

4.2.2 Critérios

4.2.2.1 Art. 142 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de
1988.

4.2.2.2 Arts. 13, 14 e 15 da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, que dispõe
sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas.

4.2.2.3  Art.  5º  do  Decreto  nº  5.751,  de  12  de  abril  de  2006,  que  aprova  a  Estrutura
Regimental  e  o  Quadro  Demonstrativo  dos  Cargos  em  Comissão  do  Grupo-Direção  e
Assessoramento  Superiores  -  DAS  e  das  Funções  Gratificadas  do  Comando  do  Exército  do
Ministério da Defesa.

4.2.2.4 Art. 2º da Lei nº 6.391, de 9 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o Pessoal do
Ministério do Exército.

4.2.2.5 Art. 1º e 8º do Decreto nº 3.182, de 23 de setembro de 1999, que regulamenta a Lei
nº 9.786, de 8 de fevereiro de 1999, que dispõe sobre o ensino no Exército Brasileiro.

4.2.2.6  Portaria  nº  529-EME,  de 27 de  dezembro  de  2017,  que  aprova  os  indicadores
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referentes  ao  Objetivo  Estratégico  do  Exército  nº  05  -  Implantar  um  novo  e  efetivo  sistema
operacional militar terrestre.

4.2.3 Situação encontrada

4.2.3.1  Quanto  ao  preparo  e  emprego  da  força  de  trabalho  na  atividade-fim  (vetor
operacional)

4.2.3.1.1 No que se refere ao acompanhamento e à avaliação do preparo, relativos à
atividade-fim  (vetor  operacional),  em  nível  estratégico,  foi  apresentado  o  Índice  de
Operacionalidade da Força Terrestre (IOP), cujo resultado mede o grau de atingimento do objetivo
estratégico “implantar um novo e efetivo sistema operacional militar terrestre”.

4.2.3.1.2 No que se refere ao acompanhamento e à avaliação do emprego, relativos à
atividade-fim  (vetor  operacional),  em  nível  estratégico,  foi  informada  a  utilização  de  várias
atividades e sistemas, mencionados no item nº 4.2.4 - Manifestação do gestor. No entanto, não foi
possível evidenciar uma metodologia para acompanhamento e avaliação consolidada, com metas e
indicadores definidos.

4.2.3.2  Quanto  ao  preparo  e  emprego  da  força  de  trabalho  na  atividade-meio  (vetor
administrativo)

4.2.3.2.1 No que se refere à atividade-meio (vetor administrativo), não foi apresentada,
em nível estratégico, uma metodologia para acompanhar e avaliar o preparo e o emprego da força
de trabalho.

4.2.4 Manifestação do gestor

O COTER orienta e coordena o preparo da Força Terrestre e não do Exército como
um todo.

A metodologia para avaliar e acompanhar o preparo da força de trabalho da Força
Terrestre está contida, de uma maneira geral, no Sistema de Instrução Militar do
Exército Brasileiro (SIMEB), Portaria nº 147- COTER, de 3 de dezembro de 2018,
publicada no  Boletim do Exército,  o  qual  é  complementado pelo Programa de
Instrução  Militar  (PIM),  atualizado  anualmente.  O  SIMEB  contém  as  linhas
mestras para a instrução e adestramento da F Ter, destacando-se a utilização dos
diversos Programas Padrão (PP), seja da fase de Instrução Individual Básica, da de
Qualificação  e,  na  fase  de  Adestramento,  seja  o  de  pequenas  frações,  de  OM
Operacionais e o dos G Cmdo, além dos manuais  em vigor e dos cadernos de
instrução. Todos esses, voltados para o Preparo da F Ter, aí incluída a formação da
reserva mobilizável consoante a legislação Federal em vigor.

As metas e indicadores para avaliar e acompanhar a força de trabalho da F Ter –
Índice de Operacionalidade da Força Terrestre- IFT-  estão consignadas na Portaria
nº 529-EME, de 27 de dezembro de 2017, publicada em Boletim do Exército nº 52,
de 29 de dezembro de 2017. Acresça-se, ainda, a existência do Plano de Gestão
2019/2020,  no  qual  estão  consignadas  as  metas  e  indicadores  alinhadas  aos
Objetivos Estratégicos do COTER (OEC), as quais conduzem à obtenção desses
Objetivos,  desde  que  adequadamente  supridas  dos  recursos  financeiros
indispensáveis. Atendem o Preparo e o Emprego da Força Terrestre, cuja orientação
e coordenação é da competência  deste  Órgão de Direção Operacional  (ODOp).
Para  o  COTER,  destaca-se  a  existência  do  Plano  de  Gestão  2019/2020,  que
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atualizou o anterior 2017/2018, no qual estão consignadas as metas e indicadores
alinhadas  aos  Objetivos  Estratégicos  do  COTER (OEC),  as  quais  conduzem à
obtenção  desses  Objetivos,  desde  que  adequadamente  supridas  dos  recursos
financeiros indispensáveis.

No  nível  da  Força  Terrestre:  -  quanto  às  metas,  os  Objetivos  da  Instrução
Individual estão estabelecidos nos Programas Padrão da instrução individual, nas
fases da Instrução Individual Básica (IIB) e da Instrução Individual de Qualificação
(IIQ).  Os  Objetivos  de  Adestramento  (OA)  estão  estabelecidos  nos  Programas
Padrão de Adestramento, conforme a natureza da Organização Militar (Infantaria,
Cavalaria,  Artilharia,  dentre  outros);  -  quanto  aos  indicadores,  na  instrução
individual, as fases terminam com uma inspeção do Comandante, que aprovará ou
não  os  soldados  incorporados.  Quanto  aos  indicadores  do  Adestramento,  as
Unidades cumprem o previsto no Planejamento Anual dos Exercícios do Período
de Adestramento Avançado, anual.

O COTER orienta  e coordena o emprego da Força Terrestre e não do Exército
como um todo. No referente à metodologia para avaliar e acompanhar o emprego
da força de trabalho do Exército, no que tange à Força Terrestre, ou seja, emprego
de tropas do Exército Brasileiro, o assunto é regulado pelo “Manual de Campanha
Processo de Planejamento e Condução das Operações Terrestres/2017”. De acordo
com  o  referido  manual,  a  avaliação  contínua  consiste  em  exame  de  situação
continuado.  Para  tanto,  as  principais  ferramentas  para  avaliar  o  progresso  da
operação incluem a ordem de operações, o cenário operativo comum, observações
pessoais, as estimativas correntes e o plano de avaliação contínua. Neste plano,
estão  incluídas  as  medidas  de  eficácia,  de  desempenho  e  seus  respectivos
indicadores.  Os  critérios  de  avaliação  são  compreendidos  pelas  Medidas  de
Eficácia (determinam se uma tarefa está alcançando os resultados pretendidos) e
Medidas  de  Desempenho  (ajudam  a  determinar  se  uma  tarefa  foi  concluída
corretamente). As Medidas de Eficácia e Desempenho não representam a avaliação
em si, são apenas critérios que necessitam de informações relevantes (indicadores)
para que a avaliação seja possível. O referido Manual também esclarece que, no
contexto da avaliação contínua, um indicador é um item de informação que fornece
“insights” sobre uma medida de eficácia ou de desempenho.

A Doutrina de Operações Conjuntas/1º Volume/2011, em seu Anexo A, Capítulo
IV, trata do uso de indicadores, considerados dados quantitativos ou qualitativos
que  permitem  acompanhar  o  desenvolvimento  das  operações,  comparando  os
resultados obtidos com o planejamento da campanha. Dividem-se em indicadores
de  desempenho  (avaliar  a  maneira  como  as  tarefas  estão  sendo  realizadas)  e
indicadores  de  eficácia  (verificar  se  o  desenvolvimento  das  operações  está
atingindo os efeitos  desejados),  podendo ser objetivos ou subjetivos.  A referida
Doutrina  de  Operações  Conjuntas  também  esclarece  que  os  indicadores  são
específicos para cada planejamento e, consequentemente, diferentes para cada uma
das operações a serem conduzidas, embora muitas vezes seja possível identificar
em diferentes operações pontos decisivos, efeitos desejados ou linhas de operação
comuns.

O Glossário de Termos e Expressões para uso no Exército/2018 define "eficiência
operativa" como a capacidade que tem uma unidade operacional de cumprir, de
maneira  adequada  e  com  economia  de  meios,  todas  as  missões  de  combate
previstas na sua base doutrinária. Esta definição pode também ser empregada no
estudo  e  na  compreensão  dos  indicadores  de  eficácia  e  de  desempenho  das
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operações  militares.  Dessa  forma,  infere-se  que  a  atual  doutrina  militar  não
padroniza  indicadores  para  as  operações  militares,  pois  para  cada  uma  delas
poderão  ser  criados  indicadores  específicos,  voltados  para  as  missões  a  serem
cumpridas.

Como ilustração, seguem alguns exemplos de indicadores que podem ser utilizados
em operações militares e normalmente tabulados pelos C Mil A enquadrantes:

a. Emprego dos recursos financeiros;

b. Adequação dos meios empregados à missão imposta (quantidades/volume);

c. Atingimento dos objetivos estabelecidos para a operação;

d.  Op  Garantia  da  Lei  e  da  Ordem:  índices  de  criminalidade  -  número  de
apreensões de material, drogas e armas; assaltos, homicídios; sequestros; roubos de
carga e de automóveis; prisões de pessoal; número de incidentes e acidentes com
pessoal e material militar; número de baixas;

e.  Op  Faixa  de  Fronteira:  apreensões  de  drogas  e  armas;  descaminho  e
contrabando; prisões de pessoal e material;

f.  Op  Garantia  da  Votação  e  Apuração:  quantidade  de  Estados,  capitais  e
municípios  apoiados  com  presença  de  tropa;  prisões  de  pessoal;  apreensão  de
material proibido; e

g. Op Apoio à Defesa Civil: população afetada X população atendida; número de
municípios apoiados.

Entre os muitos documentos, atividades e sistemas utilizados pelo Exército para
avaliar e acompanhar o emprego da Força Terrestres, podemos citar:

a. Manuais Doutrinários de Operações

b. Diretriz de Planejamento Operacional Militar Nr 01-COTER, de 1º MAR 18 -
Emprego do Exército na Situação de Normalidade Institucional e no Contexto de
Segurança Integrada.

c. Sumário Diário de Operações (SUMOP)

d. Sumário   Diário de Situação (SDS)  

e.  Diretriz  de  Planejamento  para  as  Operações  Militares,  específica  para  cada
Operação

f. Termo de Execução Descentralizadas (TED)  

g. Diretriz do Sistema de Comando e Controle Operacional da F Ter

h. Sistema de Comando e Controle da Força Terrestre (CC2FTer)  

i. Sistema Pacificador (Consciência Situacional e Apoio à Decisão)

j.  Sistema  C2Cmb  (Comando  e  Controle,  Consciência  Situacional  e  Apoio  à
Decisão)

k. Diretriz de Planejamento de Ações Subsidiárias (específica para cada operação)
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l. Sistema Gestor de Controle de Distribuição de Água (GCDA), que gerencia o
planejamento e a execução da distribuição de água no âmbito da Operação Pipa,
em todos os estados do Nordeste.

m.  Reuniões  para  acompanhamento  orçamentário  e  financeiro  das  operações
militares terrestres.

 n. Briefing de Operações.

Avaliação  do  EME  sobre  o  tema:  Em  2018  encerrou-se  atuação  do  Exército
Brasileiro na Missão de estabilização do Haiti, após 13 (treze) anos de emprego da
tropa brasileira naquele país,  tendo totalizado 26 (vinte e seis)  contingentes,  de
todos os Comandos Militares de Área (C Mil A). O balanço em termos de Lições
Aprendidas e Doutrina de Emprego de Tropa em situações como as vivenciadas no
Haiti,  foi  extremamente  favorável  ao  Exército  como  um  todo,  haja  vista  os
resultados em termos de atualização doutrinária e operacional da tropa, respaldadas
por  Sistemas  de  Informação  customizados  resultantes  para  o  Exército.  O
intercâmbio  e  planejamento  de  exercícios  com exércitos  de  nações  amigas  foi
extremamente proveitoso, haja vista ter propiciado a atualização da F Ter envolvida
nos referidos eventos, a custos extremamente baixos e com alto aproveitamento
para  o  EB.  As  operações  de  emprego  de  tropas  levadas  a  efeito  no  território
nacional, ao longo do ano, permitiram, em tempo real, em que pese o grau de risco
inerente a algumas delas, o rodízio contínuo dos efetivos e a experimentação das
técnicas de emprego de tropa em situações de guerra e não guerra, agregando à F
Ter substancial  cabedal de experiência por parte  do contingente empregado nas
referidas  operações.  As  principais  ameaças  detectadas  ao  longo  do  ano  foram,
basicamente, quanto ao adequado preparo da F Ter, haja vista que o programa de
instrução individual e de adestramento,  em muitas  oportunidades,  foi  objeto de
adaptações para permitir o atendimento das missões de apoio a órgãos de governo,
as  quais  normalmente  são  demandadas  em  qualquer  época  do  ano  e  sob  as
condicionantes as mais diversas possíveis.

No tocante ao emprego da tropa ressalta-se a Intervenção Federal realizada pela F
Ter no Rio de Janeiro, com prazo de encerramento em 31 de dezembro de 2018. O
próprio  então  Comandante  do  Exército  Brasileiro,  em  diversas  oportunidades,
alertou da eventual possibilidade de contaminação dos militares do Exército em
práticas ilícitas, haja vista o contato diuturno da tropa seja com criminosos, seja até
com  agentes  da  administração  envolvidos  em práticas  delituosas  e  ávidos  por
compartilhar  suas  práticas  deletérias  com  os  militares  do  EB,  de  modo  a  se
perpetuarem nos cargos e manterem suas “benesses”. Outro aspecto que merece ser
ressaltado é o do prazo de permanência ininterrupta das OM do EB integrantes do
Comando Militar  do Nordeste no gerenciamento e execução da Operação Pipa.
Desde 1998 até o presente ano, com pequena interrupção temporal, constata-se que
uma operação de socorro e assistência à população do semiárido nordestino afetada
por  estiagens  e/ou  secas,  a  qual  deveria  ser  eventual  e  episódica,  conforme  a
doutrina  de  Defesa  Civil  brasileira,  tornou-se  atividade  corrente  e  usual,
acarretando o emprego da tropa durante os 365 dias do ano ao longo do período
acima. Este aspecto tem contribuído, no dia a dia daquele Grande Comando (G
Cmdo) para agregar algum prejuízo, seja na formação individual do combatente,
seja no adestramento das frações, subunidades e unidades, estendendo-se até ao
nível Grande Unidades (GU), anualmente, aspecto que preocupa este Comando.
Por outro lado, observa-se que sob a ótica da vertente “mão amiga”, o índice de
aceitação do Exército Brasileiro tem sido da ordem de 80% anualmente, em parte
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devido à visibilidade no emprego da tropa em proveito da sociedade.

Resultados alcançados frente aos objetivos estratégicos (ou cadeia de valor) e às
prioridades da gestão: o COTER, no emprego, considerando os diferentes ciclos de
adestramento,  realizou  a  geração  de  força  por  capacidades  com  prontidão,  de
acordo  com  cenários  e/ou  ameaças  identificadas.  Tudo,  seguindo  à  risca  as
diretrizes  e  normativas  decorrentes  de  Acordos  Diplomáticos  e/ou  convênios  e
outros instrumentos legais internos, realizando o emprego da tropa em todos os
tipos de operações de apoio a Órgãos Governamentais, cumprindo cabalmente com
as missões subsidiárias previstas nos diplomas legais. Destacam-se, positivamente,
as  Operações  de  Emprego  de  Tropa  em  ações  de  não  guerra,  bem  como  as
operações de apoio a Programas de Governo e as Ações Subsidiárias com destaque,
nessas últimas, para a Operação Pipa.  Os resultados previstos foram alcançados,
pois  a  execução  da  Instrução  Militar  transcorreu  em  conformidade  com  os
objetivos  propostos  (adequados  às  disponibilidades  da  LOA),  os  quais
proporcionaram a manutenção atual  da capacidade de pronto emprego da Força
Terrestre  e,  consequentemente,  ocorreu  a  disponibilização,  dentro  das  atuais
condições, de uma força de reação em todos os C Mil A, capaz de ser empregada
nas  situações  nas  quais,  eventualmente,  fossem necessárias.  As  metas  realistas
propostas  para  2018  baseadas  nas  disponibilidades  da  LOA foram  alcançadas,
considerando  ainda  os  contingenciamentos  efetuados  em  épocas  inoportunas
(posteriormente descontingenciados na totalidade), o que possibilitou ao Exército
Brasileiro  manter  a  atual  capacidade  operacional  para  o  cumprimento  de  sua
destinação constitucional, bem como desenvolver e avaliar a doutrina e estratégia
militar em face das Hipóteses de Emprego da Força Terrestre.

Principais ações realizadas, incluindo os contratos de serviços significativos e os
investimentos de capital. Quanto a estes, a avaliação do seu custo-benefício e o
impacto sobre os objetivos: no referente ao emprego da F Ter, os recursos foram,
de  maneira  geral,  aplicados  na  aquisição  de  materiais  de  consumo  diversos,
materiais permanentes e na prestação dos serviços abaixo discriminados:

- aporte inicial das operações “POTIGUAR III”, "MURALHA" e “HARPIA III”;

- aporte para o COPESP participar da Op FURACÃO XVII;

- aporte de recursos para o custeio das operações singulares na Faixa de Fronteira
nos Comandos Militares do Sul (Fronteira Sul e Carcará Negro IV), do Norte, do
Oeste e da Amazônia (Vila Bittencourt, Ipiranga);

- participação das OMDS do CMP na Operação Posse Presidencial 2019;

- apoio às operações de Ações Subsidiárias no Programa Mais Médicos no CMA e
CMN;  Exercício  Parcial  de  Emergência  em Resende;  Reunião de  Coordenação
sobre o Acolhimento de Refugiados Venezuelanos; Exercício da Força de Ajuda
Humanitária na Região Serrana do Rio de Janeiro;

- apoio as Op de Comando e Controle da Op Graxaim Negro, no CMS;

- visita de inspeção ao Comando de Operações Especiais na cidade de Goiânia-GO;

- participação de militar no Seminário de Defesa Química Biológica e Nuclear; do
1º Exercício DQBRN; e do Exercício de Proteção Física das Instalações Nucleares
(EPFIN), todos no Rio de Janeiro; na 4ª Conferência da Revisão da Convenção
Para Proibição de Armas Nucleares em Haia (Holanda); Curso de Planejamento de
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Proteção Civil,  em Buenos Aires (Argentina); na Convenção para Proibição das
Armas  Biológicas  e  Tóxicas,  em  Genebra  (Suíça);  no  Curso  Internacional  de
Planejamento de Operações Conjuntas no Chile; e no 3º Congresso Internacional
de Desastres de Massa;

- participação de militares no Programa de Treinamento na Área de Controle de
Exportação de Bens Sensíveis; na Reunião Técnica para Validação e Aceitação do
Centro  Internacional  de  Dados  da  Comissão  Preparatória  para  Organização  do
Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares;

-  viagem de militar  ao Centro de Excelência  de Coordenação Civil-Militar,  em
Haia (Holanda);

- reposição dos custos do apoio prestado pelo CMN a Força Nacional de Segurança
(FNS);

- apoio à implantação do SINFOTER no CMP;

- apoio a Cia C2 no Núcleo de Estudos da Tecnologia LTE no Rio de Janeiro;

- apoio à missão de reconhecimento, identificação e descontaminação dos AP 155
A5 e Reunião preparatória de GVA para as Eleições Gerais 2018;

- melhoria das instalações do 1º Btl DQBRN;

- apoio a Reunião Sistêmica de Operações Psicológicas; e pagamento de despesas
de Exercícios Anteriores de Operações de anos anteriores geridas por esta Chefia
de Emprego (diárias e locação de veículos).

Ainda, tais recursos foram empregados complementarmente para:

- pagamento de diárias e aquisição de passagens referentes aos deslocamentos de
militares  participantes  das  reuniões  de  preparação,  de  coordenação,
reconhecimentos e da operação propriamente dita;

- aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos e de aviação em proveito
das operações;

-  cobrir  despesas  relacionadas  ao  serviço  de  manutenção  e  de  conservação  de
viaturas e embarcações militares;

-  cobrir  despesas  relacionadas  à  locação  de  meios  de  transporte  visando  o
deslocamento de tropa para as áreas de operações;

- manutenção e conservação de bens imóveis utilizados em proveito das operações;
e

-  aquisição  de  materiais  diversos  (mobiliários,  aparelhos  e  equipamentos  de
comunicações) para adequação das instalações utilizadas em apoio, no preparo e/ou
na realização das atividades conjuntas no corrente ano.

Pode-se  ressaltar,  do  conjunto  de  todas  as  atividades  realizadas,  as  ações  de
emprego de tropa em apoio a órgãos governamentais e, com destaque, as ações
subsidiárias,  encabeçadas  pela  Operação  Pipa,  esta  última  absorvendo  efetivo
considerável  das  OM  sediadas  no  CMNE,  ao  longo  do  ano  de  2018,  sem
interrupções.
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Ainda como atividade de preparo e emprego da tropa, porém, com foco nas ações
efetuadas pela Chefia de Missões de Paz, Aviação do Exército/Inspetoria Geral das
Policias Militares (IGPM), por se tratarem de atividades específicas geridas pela
citada Chefia, podem-se ressaltar as seguintes: - a IGPM realizou e participou no
ano de 2018 de várias reuniões temáticas sobre o processo de aquisição de Produto
Controlado pelo Comando do Exército (PCE) das Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros  Militar  (PM/CBM).  Tais  acertos  foram  fundamentais  para  evitar
retrabalhos  e  atrasos  nos  processos  de  aquisição,  considerando  que  a  situação
atinente à Segurança Pública no corrente ano obrigou as autoridades federais e em
especial  o  Exército  Brasileiro  a  reestruturar  o  segmento  da  Fiscalização  de
Produtos Controlados, cuja competência Institucional é do EB; - foi desenvolvido e
encontra-se em operação o novo sistema de aquisição de PCE, o qual atualmente é
realizado integralmente por  meio digital,  evitando atrasos  e custos  de envio de
documentação,  reduzindo drasticamente o tempo de respostas  às  demandas das
PM/CBM; - no referente à distribuição de vagas no Plano de Cursos e Estágios
destinados à outras  Organizações Brasileiras no Exército Brasileiro (PCOBR) e
Plano de Cursos e Estágios em Órgãos do Ministério da Defesa e demais Forças
(PCOBR), a IGPM habilitou 93 (noventa e três) militares e 201(duzentos e um)
militares,  respectivamente;  -  foram habilitados  pela  IGPM em conjunto  com a
ONU, 54 (cinquenta e quatro) Policiais Militares para missões no exterior como
UNPOL e contratados pela ONU, deixando um grande efetivo em condições de
emprego  por  no  mínimo  2  anos;  -  foi  realizada  pelo  Comando  do  COTER  a
racionalização administrativa aplicada às atividades da IGPM. Em consequência,
as  Visitas  de  Orientação  Técnicas  (VOT)  às  Corporações  das  PM/CBM foram
transferidas  para  a  alçada  dos  Comandos  Militares  de  Área.  Essa  providência
auxiliou  na  redução/racionalização  dos  gastos  com  passagens  e  diárias  de
integrantes  deste  ODOp,  auxiliando  ainda  a  agregar  aos  C  Mil  A excelente
conhecimento  e  informações  sobre  as  PM/CBM  de  suas  respectivas  áreas,
estreitando os vínculos profissionais e de camaradagem com as corporações.

No referente às Missões de Paz, os aspectos a ressaltar são os seguintes: - quanto as
operações de segurança de representações diplomáticas brasileiras no exterior, os
recursos recebidos para custear a mobilização, preparo, emprego e desmobilização
do destacamento Diamante foram insuficientes, tendo sido solicitado complemento
orçamentário-financeiro à DGO. Com o recebimento do recurso adicional, todas as
atividades previstas foram cumpridas, sem comprometimento da operacionalidade
do Destacamento, a saber: - mobilização, preparo, emprego e desmobilização do
destacamento de segurança da Embaixada Brasileira na República Democrática do
Congo (Destacamento Diamante ) - Ação 2000. O ressuprimento do destacamento
em 2018,  não  foi  realizado,  dependendo de decisão por  parte  do  Comando de
Operações  Especiais,  o  qual  avaliará  a  pertinência  da  permanência  do
Destacamento em Operação. Por conta disso, ocorreu economia no dispêndio de
recursos orçamentário-financeiros; - preparo das tropas integrantes do Sistema de
prontidão de capacidades das Nações Unidas (UNPCRS) - Ação 4450. Os recursos
recebidos para o preparo das tropas integrantes do UNPCRS foram suficientes para
o cumprimento das atividades previstas, porém cabe ressaltar, que todo o recurso
utilizado foi oriundo do Exército Brasileiro, na ação 4450 e não do Ministério da
Defesa, este último signatário com a ONU e portanto, responsável pelo custeio das
atividades de preparo da tropa brasileira integrante do UNPCRS; -  emprego de
pequena  quantidade  de  recursos  na  Ação  20XL para  custear  as  atividades  de
acompanhamento e aperfeiçoamento de Missões de Paz. Os mesmos, em que pese
no ano de 2018 terem sido alocados em volume reduzido, foram suficientes para as
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atividades previstas, uma vez que não existem mais Missões de paz com emprego
de  Tropa,  permanecendo,  na  atualidade,  Missões  de  paz  de  caráter  individual
(observadores da ONU destacados em diversos países).

No  referente  as  atividades  da  Aviação  do  Exército  e  respectiva  segurança,
destacam-se os aspectos a seguir:

-  foram  realizadas  missões  de  Vistorias  de  Orientação  Técnica,  Jornadas  de
Segurança de Vôo, bem como qualificação de pessoal nas atividades de prevenção
e investigação de acidentes aeronáuticos;

- o planejamento anual de missões aéreas foi cumprido em sua integralidade;

- foram realizadas missões de: Estágios Setoriais aprovados no PIM 2018 (Estágio
Teórico de Vôo por  Instrumentos;  o  Estágio  de Padronização de Instrutores  de
Vôo; o Estágio de Padronização de Futuros Comandantes da Av Ex; e o Estágio de
Maintenance Resource Management);

- deixaram de ser realizadas duas reuniões de coordenação da Seção de Cursos
Estágios  e  Movimentação  junto  ao CAvEx (Taubaté-SP),  devido a  restrição de
recursos orçamentário-financeiros. Essas reuniões não realizadas não impactaram
decisivamente no conjunto das atividades planejadas; e

-  todas  as  missões  previstas  para  a  Seção  de  Investigação  de  Acidentes
Aeronáuticos  foram realizadas  em função  de  sua  priorização  no  orçamento  de
2018,  haja vista sua importância no concerto das atividades de coordenação do
preparo e emprego da Aviação do Exército.

O COTER considera ter elencado, no Relatório de Gestão Anual de 2018, no item
2) da letra c. do parágrafo 5.1 “Estratégia para alcançar os principais objetivos da
UPC  e  planos  de  alocação  de  recursos  para  implementar  essa  estratégia  no
exercício, assim como principais desafios e ações futuras”, todas as operações de
emprego de tropas integrantes da Força Terrestre em 2018. Seus resultados e o
montante de recursos empregados, além de uma apreciação sucinta. Conforme o
contido no item anterior, cada emprego de tropa detinha suas metas e indicadores,
sendo que os relatórios da atuação da tropa obtidos por intermédio dos Sistemas
elencados no referido item são por demais diferentes e, por si sós, definiram então
à época de suas execuções no terreno, o sucesso do emprego das tropas integrantes
da F Ter. O COTER, como Órgão de Direção Operacional (ODOp) deve ater-se aos
resultados consignados nos Relatórios de Emprego de Tropa acima elencados, haja
vista  a  especificidade  de  cada operação  realizada.  Os  Indicadores  e  Metas  são
definidos  pelos  C  Mil  A encarregados  de  realizar  as  operações,  realizando  os
ajustes  “in  loco”,  durante  seu  desenrolar  ou  mesmo  após  seu  encerramento,
consignando  as  experiências  no  “Sistema  de  Acompanhamento  Doutrinário  e
Lições Aprendidas” - SADLA, sediado no C Dout Ex, integrante do COTER.

Para complementar  essa  informação,  sugere-se,  ainda,  observar  o contido:  -  no
item 4.3 do RGA COTER/2018,  remetido ao EME, anexo ao CD resposta  dos
achados, sob o título “Indicadores de Desempenho alinhados aos Objetivos”. Além
disso, no que tange ao Programa SISOMT, em seu item “4.6 Justificativas para o
resultado- Objetivo Estratégico do COTER (OEC) 03 - Orientar e Coordenar  o
Emprego da Força Terrestre”, juntamente com o contido no Objetivo Estratégico
do COTER (OEC) 05 – “Gerir Informações Operacionais” podem ser observadas
as metas atingidas dentro dos referidos OEC considerados diretamente ligados ao
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emprego das tropas e as justificativas elencadas para os níveis alcançados. Todos
esses indicadores e metas constam do Plano de Gestão do COTER e lançadas no
GPEx pela equipe do Programa SISOMT; e - no subitem 5.2.2 do Relatório de
Gestão do Exército Brasileiro - Exercício de 2018 - “Gestão de Pessoas”, páginas
164 a 173.

É importante ressaltar que, ao longo da carreira militar, o militar realiza diversos
cursos e estágios, obtendo uma preparação intelectual progressiva, de acordo com
cada posto ou graduação, tanto para tarefas operacionais quanto administrativas.
Também  ao  longo  da  carreira,  o  militar  desempenha  funções  operacionais
relacionadas à atividade-fim e  atividades administrativas. Tal aspecto é inerente à
carreira  militar.  Nesse  sentido,  quanto  ao  preparo  e  ao  emprego,  tem-se  o
entendimento de que a força de trabalho é ADEQUADA para as atribuições do
Exército, tomando por base as experiências de emprego real da Força.

4.2.5 Análise da Manifestação do gestor

4.2.5.1  A  avaliação,  em  nível  estratégico,  não  ficou  configurada  pela  falta  de
consubstanciação das informações prestadas ao EME. Dessa forma, ainda que o COTer entenda que
a força de trabalho do EB, quanto ao preparo e ao emprego, é adequada, não houve a comprovação
por parte do EME (Unidade Prestadora de Contas) de tal entendimento, por falta de indicadores em
nível estratégico. Além disso, não foram apresentados indicadores referentes à força de trabalho do
EB direcionada a atividades-meio.

4.2.6 Recomendação: O EME deve estabelecer uma metodologia para acompanhar e avaliar,
em  nível  estratégico,  o  preparo  e  o  emprego  da  força  de  trabalho  do  Exército  de  maneira
consolidada, ou seja, tanto na atividade-fim quanto na atividade-meio.

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

4.3.1 Achados

4.3.1.1 Falta de detalhamento na metodologia, no mapeamento do processo e no memorial
de cálculo que estabeleceram, para o ano de 2018, os quantitativos de oficiais e praças de carreira
admitidos em cada escola de formação e os quantitativos de oficiais e praças temporários admitidos
em cada Região Militar.

4.3.1.2 As planilhas de Custo-Aluno-Curso dos Estabelecimentos de Ensino de oficiais e
praças de carreira e temporários não estão preenchidas de forma padronizada.

4.3.1.3 Não foi  identificado um controle formal  consolidado para a  gestão de todos os
militares à disposição de órgãos não pertencentes ao Comando do Exército.

4.3.1.4 Não foi apresentado nos termos da letra “c” do nº 3 da Portaria nº 295-EME, de 17
de dezembro de 2014, as metas e os indicadores para o acompanhamento do objetivo: “Aumentar o
emprego  de  militares  temporários  especialistas  e  de  prestadores  de  tarefa  por  tempo  certo,
minimizando a utilização de militares combatentes em atividades administrativas, contribuindo para
que se tenha uma Força Terrestre mais eficiente, eficaz e efetiva.”

4.3.1.6 Há inconsistências  nos  registros  de  dados individuais  cadastrados nos sistemas
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SICAPEx e SIAPPES.

4.3.1.7 Não foram apresentados, pelo CPEx, uma Matriz de Riscos e Controles e um Plano
de Contingências formalizados.

4.3.2 Critérios

4.3.2.1 Itens nº 4 e 5 da Portaria nº 110-EME, de 9 de novembro de 2000, que aprova as
normas para gestão das carreiras dos militares do Exército.

4.3.2.2 Arts. 16 a 18 da Portaria nº 046-DGP, de 27 de março de 2012, que aprova as
normas técnicas para a Prestação do Serviço Militar Temporário, 1ª Edição, 2012.

4.3.2.3 Portaria nº 213-EME, de 7 de junho de 2016, que aprova o Manual Técnico de
Gestão de Processos.

4.3.2.4 Anexo (modelo de planilha para cada curso, estágio e ensino fundamental e médio
realizados), constante da Portaria nº 694, de 10 de agosto de 2010, do Comandante do Exército, que
aprova a Diretriz Custo-Aluno-Curso, e Portaria Normativa nº 37/MD, de 13 de setembro de 2017,
do Ministro da Defesa, que dispõe sobre a indenização aos cofres públicos em ressarcimento de
despesas efetuadas pela União com a preparação, a formação ou com a realização de cursos ou
estágios por militares das Forças Armadas.

4.3.2.5 Mapa de Controle de Efetivos de militares à disposição de órgãos não pertencentes
ao Comando do Exército, conforme modelo do anexo A “MAPA DE CONTROLE DE EFETIVO
DE MILITARES À DISPOSIÇÃO DE ÓRGÃOS NÃO PERTENCENTES AO COMANDO DO
EXÉRCITO” previsto  na  Portaria  nº  1.877,  de  12  de  novembro  de  2018,  do  Comandante  do
Exército, que aprova a Diretriz sobre Movimentação ou Passagem à Disposição de Militar da Ativa
para  Órgãos  Atendidos  pelo Plano de  Movimentação  a Cargo do  Gabinete  do Comandante  do
Exército.

4.3.2.7 Arts. 1º, 3º e 5º da Instrução Normativa Conjunta nº 01 - MP/CGU, de 10 de maio
de 2016, que dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder
Executivo Federal.

4.3.2.8 Letra “c” do item nº 3 da Portaria nº 295-EME, de 17 de dezembro de 2014, que
aprova a Diretriz de Racionalização Administrativa do Exército Brasileiro.

4.3.2.9  Inciso VIII  do Art.  2º  combinado com o Art.  28 da Portaria  nº 581,  de 12 de
setembro  de  2011,  do  Comandante  do  Exército,  que  aprova  as  Instruções  Gerais  para
Cadastramento e Auditoria dos Dados do Pessoal Vinculado ao Exército.

4.3.3 Situação encontrada

4.3.3.1 Foram apresentados a metodologia, o mapeamento do processo e o memorial de
cálculo que estabeleceram, para o ano de 2018, os quantitativos de admitidos em cada escola de
formação de oficiais e praças de carreira. No entanto, a documentação apresentada não forneceu o
nível de detalhamento que permitisse à equipe de auditoria refazer os cálculos.

4.3.3.2 Não foram apresentados a metodologia, o mapeamento do processo e o memorial
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de cálculo que estabeleceram, para 2018, os quantitativos de oficiais e praças temporários admitidos
em cada Região Militar.

4.3.3.3 As planilhas de Custo-Aluno-Curso dos diversos Estabelecimentos de Ensino e/ou
Escolas de Formação de oficiais e praças de carreira e temporários apresentaram diferenças quanto
ao preenchimento (informações e valores).

4.3.3.4 O EME, por intermédio do DGP, apresentou uma planilha que não abrangia todos
os militares à disposição de órgãos não pertencentes ao Comando do Exército. Desta forma,  foi
constatada uma dificuldade da UPC para informar, de maneira consolidada, o efetivo de militares à
disposição de órgãos não pertencentes ao Comando do Exército, ou seja, o quantitativo de militares,
por posto e graduação, que se encontram à disposição de outras instituições nas diversas situações
previstas em regulamento.

4.3.3.5 Não foram evidenciados, nos termos da letra “c” do nº 3 da Portaria nº 295 - EME,
de  17  de  dezembro  de  2014,  as  metas  e  os  indicadores  para  o  acompanhamento  do  objetivo:
“Aumentar o emprego de militares temporários especialistas e de prestadores de tarefa por tempo
certo,  minimizando  a  utilização  de  militares  combatentes  em  atividades  administrativas,
contribuindo para que se tenha uma Força Terrestre mais eficiente, eficaz e efetiva.” Entretanto, foi
apresentado o Indicador de Esforço IE 05.01 – Aumento do Efetivo de PTTC, o qual serve para
verificar a eficiência no aumento de PTTC. Tal indicador não permite avaliar o que foi estabelecido
na letra “c” do nº 3 da Portaria nº 295-EME, de 17 Dez 14, ou seja, a minimização da utilização de
militares combatentes em atividades administrativas.

4.3.3.6  A partir  de uma extração aleatória realizada nos Boletins  de Movimentação da
Diretoria de Controle de Efetivos e Movimentações (DCEM) e nos Relatórios de Pagamento de
Pessoal do Centro de Pagamento do Exército (CPEx), foram testadas as conciliações dos registros
cadastrais  presentes  na  Ficha  Cadastro  do  SICAPEx  e  do  SIAPPES.  Durante  os  testes,  foram
evidenciadas  inconsistências  nos  registros  de  dados  individuais  cadastrados  nos  sistemas
supracitados.

4.3.3.7  Foi constatado que a Portaria nº 694, de 10 agosto de 2010, do Comandante do
Exército,  que  aprova  a  Diretriz  Custo-Aluno-Curso,  foi  expedida  anteriormente  à  Portaria
Normativa nº 37 - MD, de 13 setembro de 2017, do Ministério da Defesa, que dispõe, dentre outros
assuntos, sobre os fatores de custo e o cálculo para os militares indenizarem ao erário as despesas
realizadas pela União com sua preparação, formação ou realização de cursos e estágios. Como a
portaria do Ministério da Defesa traz novas informações sobre o Custo-Aluno-Curso, verificou-se
que a portaria do Exército necessita se alinhar à portaria do MD.

4.3.3.8 Por ocasião da visita  in loco, o CPEx apresentou  minutas da Matriz de Riscos e
Controles e do Plano de Contingências referentes a 2018.

4.3.4 Manifestação do gestor

O EME encaminhou o  DIEx nº 17951-SEFIN-1/6 SCH/EME, de 15 de julho de
2019,  “anexo  5-  DIEx  nº  8855-SPLE/1  SCH/EME,  de  4  de  julho  de  2019”,
contendo a metodologia, memorial de cálculo e processo mapeado. Novamente os
documentos solicitados estão sendo remetidos.
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Tendo como base o decreto anual de efetivos, é atribuição do Departamento-Geral
do Pessoal  a  gestão e  condução dos processos que envolvem a convocação de
militares temporários. Os quantitativos de oficiais e praças temporários para cada
Região  Militar  (RM)  são  estabelecidos  considerando  os  percentuais  de
recompletamento das Organizações Militares da área de cada uma das doze RM.

O DCT encaminhou o DIEx nº 708-ARH/DCT, de 5 de junho de 2019 ao EME,
contendo  as  planilhas  CAC  2018  (anexas),  no  tocante  ao  IME.  O  DECEx
encaminhou  os  DIEx  nº  120-AACIA/DECEx,  de  05  JUL 19  e  DIEx  nº  144-
AACIA/DECEx, de 26  JUL 19 contendo as  planilhas  CAC 2018 (anexas),  em
relação aos estabelecimentos de ensino coordenados pelo referido Órgão. O EME
está remetendo as planilhas acima informadas ao CCIEx.

O Custo-Aluno-Curso  dos  estabelecimentos  de  formação  foi  estabelecido  pelas
OM que possuem esta incumbência, levando em consideração todos os recursos
financeiros dispendidos por elas. Ou seja, o memorial de cálculo está estrito a cada
OM  formadora,  pois  é  a  partir  da  formação  que  a  OM  tem  as  informações
detalhadas da formação do aluno. O EME está remetendo as planilhas solicitadas
(anexadas) ao CCIEx.

O processo de levantamento de Custo-Aluno-Curso não é uma prática nova no
âmbito do exército.  Conforme o Despacho Decisório Nr 18/GM-MD, de 30 de
maio de 2019, a metodologia de cálculo prevista na Portaria Normativa nº 37/2017,
de 13 Set 17, aplica-se somente aos cursos e estágios iniciados a partir de 22 de
setembro  de  2017.  Assim,  caso  o  curso,  ou  o  estágio,  tenha  se  iniciado
anteriormente  a  22  de  setembro  de  2017,  ainda  que  se  prolongue  até  período
posterior a 22 de setembro de 2017, os termos da Portaria Normativa nº 37/2017
não  incidem  de  nenhuma  forma,  nem  sequer  de  forma  híbrida,  por  expressa
ausência de subsunção de tal fato à norma contida no Art. 13 da Portaria Normativa
nº 37, de 13 de setembro de 2017. Nesses casos, aplica-se integralmente a Port nº
694-Cmt Ex, de 10 Ago 10. O Estado-Maior do Exército, de acordo com o DIEx nº
15747-SPLE/1 Sch/EME-Circular de 24 Jul 19, já está estudando a atualização da
Portaria Cmt Ex nº 694, de 10AGO10, para alinhar os procedimentos com a Port
Normativa  nº  37/MD  de  13  Set  17,  aguardando  conclusão  da  votação  da  PL
1645/19 que, caso aprovado, trará mudanças acerca do tema.

A Matriz de Riscos e Controles e Plano de Contingência relativo ao ano de 2018
foi apresentada por meio do DIEx nº 17372-SEFIN-1/6 SCh/EME, de 08 de julho
de 2019. Os documentos não foram assinados tendo em vista que o EME suprimiu
o cronograma de implantação, sendo suspensos todos os trabalhos nesse sentido,
com vistas a atualizar a Matriz e o Plano, conforme a nova Política de Gestão de
Riscos do Exército Brasileiro. O EME está reenviando.

Informo que as reuniões mensais para a avaliação, revisão e adequação do Plano de
Gestão  de  Riscos  do  Centro  de  Pagamento  do  Exército  (CPEx)  não  foram
realizadas no ano de 2018, tendo em vista que o DIEx nº 4 - SEG/SEF, de 15 de
fevereiro de 2018,  que trata  de proposta  de alteração na Política  de Gestão de
Riscos do Exército Brasileiro, informou que o EME, por meio do DIEx nº 1985-
VCh EME/EME – CIRCULAR, de 29 de janeiro de 2018 (anexo),  suprimiu o
cronograma de implantação, sendo suspensos todos os trabalhos nesse sentido. A
Portaria nº 004 - Cmt Ex, de 3 de janeiro de 2019, que aprovou a nova Política de
Gestão de Riscos do Exército Brasileiro, determinou ao EME que elaborasse a
Diretriz  de  Implantação  da  presente  Política  de  Gestão  de  Riscos,  bem como
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coordenasse  a  atualização  da  Metodologia  de  Gestão  de  Riscos  do  Exército
Brasileiro. Informo ainda, que o CPEx já vem realizando as reuniões previstas para
avaliação, revisão e adequação do referido Plano.

A passagem  à  disposição  e  o  controle  de  oficiais,  subtenentes  e  sargentos  de
carreira, exceto os sargentos do Quadro Especial (Sgt QE), para exercerem cargos
de natureza militar ou cargos públicos civis temporários, de natureza não eletiva, é
realizada pelo Gab Cmt Ex, conforme prescreve a letra e. do item 4. da Portaria nº
1.877, de 12 de novembro de 2018;

Compete ao Departamento-Geral do Pessoal determinar as agregações de oficiais,
subtenentes e sargentos de carreira,  exceto dos Sgt QE, à disposição de órgãos
abrangidos pelo PLAMOGEx, enquadrando-as no Art. 81 ou no Art. 82 do Estatuto
dos Militares, de acordo com a natureza do cargo a ser ocupado, conforme o nº 1)
da letra  c.  do  item  5,  e  participar,  em coordenação  com  o  Gab  Cmt  Ex,  da
movimentação/reversão  dos  militares  em  relação  aos  órgãos  abrangidos  pelo
PLAMOGEx, conforme o nº 2) da letra c. do item 5. da Portaria nº 1.877, de 12 de
novembro de 2018; e

Compete à Assessoria 1 do Gab Cmt Ex realizar a seleção e o controle de oficiais,
subtenentes  e  sargentos  de  carreira,  exceto  Of/Sgt  Tmpr  e  Sgt  QE/Cb/Tf/Sd,
atendidos pelo PLAMOGEx, para exercerem cargos de natureza militar ou cargos
públicos civis temporários, de natureza não eletiva, mantendo atualizado um banco
de  dados,  e  consolidar  e  controlar  as  informações  recebidas  dos  Comandos
Militares  de  Área  referentes  ao  controle  do  efetivo  de  Of/Sgt  Tmpr  e  Sgt
QE/Cb/Tf/Sd à disposição de órgãos não pertencentes ao Comando do Exército,
para exercerem cargos de natureza militar ou cargos públicos civis temporários, de
natureza não eletiva, conforme previsto nas letras a) e c) do item 1) da letra a. do
número 5. da Portaria nº 1.877, de 12 de novembro de 2018.

As  informações  relativas  ao  efetivo  de  militares  à  disposição  de  órgãos  não
pertencentes  ao  Comando  do  Exército  fornecidas  pelo  Departamento-Geral  do
Pessoal conforme dados do EBCorp, cabendo as seguintes observações:

- o dado fornecido refere-se à data da consulta, uma vez que o banco não permite
consulta em data passada, enquanto o Anuário Estatístico traz o dado de dezembro
de 2018;

- o dado fornecido refere-se ao efetivo de militares em órgãos não pertencentes ao
Comando do Exército que possuem CODOM; e

-  uma  possível  busca  pelo  parâmetro  “militares  agregados”  não  fornece  dados
fidedignos, no que se refere ao efetivo de militares à disposição de órgãos não
pertencentes  ao  Comando  do  Exército,  já  que  a  referida  situação  (agregado)
engloba, além de militares fora da Força, outras situações, como, por exemplo, as
diversas licenças.

4.3.5 Análise da Manifestação do gestor

4.3.5.1  Com  relação  ao  tópico  “O  EME  encaminhou  o  DIEx  nº  17951-SEFIN-1/6

SCH/EME, de 15 de julho de 2019, “anexo 5-DIEx nº 8855-SPLE/1 SCH/EME, de 4 de julho de

2019”,  contendo  a  metodologia,  memorial  de  cálculo  e  processo  mapeado.  Novamente  os

documentos  solicitados  estão  sendo  remetidos”,  inicialmente,  foi  enviada  uma  Solicitação  de
Auditoria anexa ao DIEx nº 275-SAGEF/CCIEx (EB: 64466.014175/2019-28), de 25 de junho de
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2019, o qual foi respondida por intermédio do DIEx nº 17.372-SEFIN-1/6-SCh/EME, de 8 de julho
de 2019. No entanto, com finalidade de cumprir o cronograma estabelecido para a PCA/2018, este
Centro,  em  face  de  não  ter  recebido  tempestivamente  as  respostas  da  solicitação  supracitada,
considerou-as como achados de auditoria. Dessa forma, os referidos achados foram relacionados
tanto na Solicitação de Auditoria quanto na Matriz de Achados. Esta última, encaminhada ao EME
com a finalidade de manifestação daquela UPC. Ato contínuo ao envio da Matriz de Achados, este
centro recebeu as respostas da Solicitação de Auditoria.

4.3.5.2 No que se refere  à gestão dos  quantitativos de oficiais e praças de carreira, não
houve  manifestação  do  gestor.  No  tocante  à  gestão  dos  quantitativos  de  oficiais  e  praças
temporários, verificou-se que o Departamento-Geral do Pessoal é o responsável pela gestão e pela
condução de  tais  processos,  confeccionados  com base nos percentuais  de recompletamento das
Organizações Militares das áreas de cada uma das 12 (doze) Regiões Militares (RM). Porém, a
equipe  de  auditoria  entende  que,  além  das  portarias  apresentadas  pela  UPC  (visita  in  loco),
deveriam ser apresentadas informações que permitissem a replicação e a conferência dos cálculos
por postos, graduações, armas, quadros e serviços.

4.3.5.3 Apesar da UPC ter mencionado que o “Custo-Aluno-Curso dos estabelecimentos de

formação foi  estabelecido pelas  OM que possuem esta incumbência,  levando em consideração

todos os recursos financeiros dispendidos por elas. Ou seja, o memorial de cálculo está estrito a

cada OM formadora, pois é a partir da formação que a OM tem as informações detalhadas da

formação do aluno”, não foi evidenciada a padronização do preenchimento das planilhas de cálculo
apresentadas  pelas  organizações militares,  no  que  diz  respeito  à  composição  dos  critérios  de
despesas (informações e valores) que deveriam constar no cálculo, conforme o Capítulo VI – Das
Instruções para Preenchimento –  da Portaria nº 694-Cmt Ex, de 10 de agosto de 2010.

4.3.5.4  Com referência à  atualização da  metodologia de cálculo, constante na Portaria nº
694 - Cmt Ex, de 10 de agosto de 2010,  em relação à Portaria Normativa nº 37 – MD, de 13 de
setembro de 2017, a UPC informou que está atualizando a portaria em questão.

4.3.5.5 No tocante aos controles internos administrativos referentes à gestão dos militares à
disposição de órgãos não pertencentes ao Comando do Exército, a UPC informou o que segue:

-  uma  possível  busca  pelo  parâmetro  “militares  agregados”  não  fornece  dados
fidedignos, no que se refere ao efetivo de militares à disposição de órgãos não
pertencentes  ao  Comando  do  Exército,  já  que  a  referida  situação  (agregado)
engloba, além de militares fora da Força, outras situações, como, por exemplo, as
diversas licenças. 

4.3.5.5.1  Em  visita  in  loco,  realizada  no  Gabinete  do  Comandante  Exército,  foi
informado à equipe de auditoria que o controle de efetivo de militares fora da força é feito de forma
fracionada segundo os seguimentos: generais, demais militares de carreira, militares temporários e
sargentos do Quadro Especial, Prestadores de Tarefa por Tempo Certo e funcionários civis. Nesta
oportunidade, foi informado, ainda, que o efetivo de militares de carreira é controlado no âmbito do
DGP e o efetivo de militares temporários e de sargentos do Quadro Especial, no âmbito dos C Mil
A.

4.3.5.5.2  Assim,  não  obstante  saber  que  a  passagem  à  disposição  e  o  controle  de
oficiais, subtenentes e sargentos de carreira, exceto os sargentos do Quadro Especial, devem ser
realizados pelo Gabinete do Comandante Exército e competir ao Departamento-Geral do Pessoal a
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determinação de agregações dos militares supracitados, a equipe entende que deveria existir,  por
parte do EME, um controle consolidado abrangendo todo o efetivo de militares que estão fora da
força. 

4.3.5.6 No que se refere à Matriz de Riscos e ao Plano de Contingências, a UPC informou
que “Os documentos não foram assinados tendo em vista que o EME suprimiu o cronograma de

implantação, sendo suspensos todos os trabalhos nesse sentido, com vistas a atualizar a Matriz e o

Plano, conforme a nova Política de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro”. A referida suspensão
teve como objetivo a atualização da  Política e da Metodologia de Gestão de Riscos do Exército
Brasileiro, cuja materialização se evidenciou com a publicação da Portaria nº 004, de 3 de janeiro
2019, do Comandante do Exército. 

4.3.5.7 Noutra visita realizada  in loco, em data posterior ao ocorrido no item 4.3.1.7, o
CPEx apresentou um “Plano de Gestão de Riscos” datado de 14 de novembro de 2018, assinado
pelo Chefe do CPEx.

4.3.5.8 Percebe-se, pela data do plano supracitado, 14 de novembro de 2018, que na maior
parte do exercício financeiro a gestão de risco do CPEx não estava formalizada.

4.3.6 Recomendações:

4.3.6.1 No tocante ao quantitativo de militares de carreira e temporários que ingressam nas
Escolas de Formação ou Estabelecimentos de Ensino, aperfeiçoar a metodologia, o mapeamento do
processo e o memorial  de cálculo do referido quantitativo,  a fim de que apresentem um maior
detalhamento.

4.3.6.2 Orientar o DECEx para que seja cumprido o que prescreve o Art. 7º da Portaria nº
694-Cmt Ex, de 10 de agosto de 2010, com ênfase no preenchimento das planilhas de Custo-Aluno-
Curso.

4.3.6.3 Conciliar os dados individuais cadastrados nos sistemas SICAPEx e SIAPPES.

4.3.6.4  Na condição de Órgão de Direção Geral, a UPC deve consolidar os controles e a
avaliação  das  informações  referentes  aos  quantitativos  de  pessoal  fora  da  Força  geridos  pelo
Gabinete  do  Comandante  do  Exército,  pelo  Departamento-Geral  do Pessoal  e  pelos  Comandos
Militares de Área.

4.3.6.5 Recomendar ao CPEx que siga o cronograma de trabalho para o gerenciamento de
risco previsto na letra “j” do nº 3 do Plano de Gestão do CPEx.

4.3.6.6  Prosseguir na atualização da  Portaria nº 694 - Cmt Ex, de 10  de agosto de 2010,
para alinhar os procedimentos com a Portaria Normativa nº 37/MD, de 13 SET 17, no que se refere
ao processo de levantamento de Custo-Aluno-Curso.

4.3.6.7 Estabelecer metas e indicadores que avaliem a redução da utilização de militares
combatentes  em  atividades  administrativas,  por  meio  do  aumento  do  emprego  de  militares
temporários especialistas e de prestadores de tarefa por tempo certo, contribuindo para que se tenha
uma Força Terrestre mais eficiente, eficaz e efetiva.

f
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4.4 Consistência dos controles internos administrativos relacionados à gestão de pessoas.

4.4.1 Achados

4.4.1.1 Não  foram  evidenciados,  em  nível  estratégico,  os  procedimentos  de  controles
internos administrativos e avaliação de riscos relativos à gestão de pessoas.

4.4.1.2  Não  foi  evidenciada  a  metodologia  que  amparou  a  autoavaliação  sobre  os
elementos “Procedimentos de Controles” e “Avaliação de Risco” do sistema de controles internos
da gestão de pessoas, constantes do QACI (Questionário de Avaliação dos Controles Internos).

4.4.2 Critérios

4.4.2.1 Inciso VI do Art. 4º, inciso III do Art. 5º e inciso II do Art. 17 do Decreto nº 9.203,
de 22 de novembro de 2017, que dispõe sobre a política de governança da administração pública
federal direta, autárquica e fundacional.

4.4.2.2 Art. 13 da Instrução Normativa Conjunta nº 01 - MP/CGU, de 10 de maio de 2016,
que dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo
Federal.

4.4.2.3 Item nº 6 da Seção II da  Instrução Normativa nº 3, de 09 de junho de 2017, que
aprova o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo
Federal.

4.4.2.4 Portaria nº 465, de 17 de maio de 2017, do Comandante do Exército, vigente na
gestão do exercício financeiro do ano de 2018, revogada pela Portaria nº 004, de 3 de janeiro de
2019,  do  Comandante  do  Exército,  que  aprova  a  Política  de  Gestão  de  Riscos  do  Exército
Brasileiro, 2ª Edição, 2018.

4.4.2.5  § 4º do Art. 57 da Portaria nº 222-EME, de 5 de junho de 2017, que aprova a
Metodologia da Política de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro (EB20-D-07.089), 1ª Edição,
2017.

4.4.2.6 Inciso VI do Art. 3º da Portaria nº 225-EME, de 26 de julho de 2019, que aprova a
Diretriz Reguladora da Política de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro (EB20-D-02.010), 1ª
Edição, 2019.

4.4.3 Situação encontrada

4.4.3.1 Foi  aplicado  um Questionário  de  Avaliação  dos  Controles  Internos  (QACI)  no
âmbito do EME (1ª SCh), DGP (DAPROM, DCEM, DCIPAS, DSau e DSM), DECEx (DPHCEx,
DET Mil,  DES  Mil,  DEPA  e  CCFEx)  e  SEF  (CPEx),  o  qual  resultou  em  14  (quatorze)
autoavaliações. Com o objetivo de obter uma autoavaliação consolidada dos órgãos de gestão de
pessoas do Comando do Exército, foi calculado o valor médio das autoavaliações resultando em
valores entre 4 (quatro) e 5 (cinco). Tal resultado indica que, na percepção das OM supracitadas, os
elementos do sistema de controles internos da gestão de pessoas são, em sua maioria, observados.

4.4.3.2 A título de verificação, foi escolhida a 1ª SCh do EME e 2 (dois) dos 5 (cinco)
elementos do sistema de controles internos do QACI (Procedimentos de Controles e Avaliação de
Risco) para a auditoria identificar o método de autoavaliação que foi utilizado.
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4.4.3.3 Por ocasião da entrevista junto a 1ª SCh do EME, não foi possível evidenciar a
existência da metodologia que amparou a autoavaliação sobre  os  elementos “Procedimentos  de
Controles” e “Avaliação de Risco” do sistema de controles internos da gestão de pessoas, constantes
do QACI.

4.4.4 Manifestação do gestor

O EME realiza a gestão de pessoas, da educação, cultura e desportos do Exército,
traçando as políticas pertinentes a cada área específica. A execução das políticas
estabelecidas  são  atribuições  dos  Órgãos  de  Direção  Setorial  e  Operacional,
envolvendo atividades de grande amplitude. Por ocasião da entrevista com a 1ª
SCh/EME, foi informado para a equipe do CCIEx que a principal ferramenta da
gestão de pessoas se consubstancia no decreto anual de efetivos, pois ele concretiza
as  simulações  do  fluxo  de  carreiras  (que  contabiliza  a  entrada  na  Força  nos
estabelecimentos de ensino de formação de pessoal de carreira), levando em conta
a estatística dos diversos tipos de evasões. O decreto de efetivo é planejado no ano
A-1 para ser efetivado no ano A. Esse processo permite contemplar planejamentos
futuros que possam impactar a área de pessoal, em especial no tocante ao efetivo.
Em determinado momento do planejamento, o Departamento-Geral do Pessoal é
consultado, bem como a área de finanças da Força para que seja providenciado o
devido atestado de disponibilidade orçamentária, fundamental para a remessa da
minuta de decreto referente ao efetivo do Exército. Faz-se importante ressaltar que
tal  decreto prevê o quantitativo dos militares do Exército em todos os postos e
graduações.

Nas demais áreas que envolvem pessoas, a gestão da política  para a educação,
cultura e desportos leva em conta os objetivos estratégicos do Exército, constantes
do  PEEx,  que  são  normalmente  executados  pelos  Órgãos  de  Direção  Setorial
envolvidos,  em  especial  o  DECEx  e  o  DCT.  As  atividades  são  previstas  em
diplomas legais, portarias do MD (quando pertinentes) e portarias da Força, como
por exemplo as portarias anuais que regulam os cursos e estágios no âmbito do
Exército, que são elaboradas e aprovadas no ano A-2, e, quando necessário, por
questões conjunturais, podem ser alteradas. Esse exemplo indica de forma clara e
objetiva a metodologia utilizada, que no geral envolve: o levantamento prévio de
necessidades, aprovação de instrumentos normativos e a execução das atividades
planejadas  pelos  diversos  órgãos  do  Exército,  com a  identificação  de  riscos  e
tomada de decisão ao longo de todo processo, cabendo ao EME o estabelecimento
da política,  no âmbito da Força, e a coordenação com a Alta Administração do
Exército e os Comandos Militares de Área. Com a nova sistemática de Prestação
de Contas Anual, foi identificada a necessidade de aperfeiçoar alguns processos
internos.

As manifestações relativas ao item 3.2 e seus subitens (3.2.1 e 3.2.2) constam no
documento  anexo  intitulado  “Respostas  do  DGP ao  item 3.2”,  o  qual  é  muito
extenso.  Além  disso,  nessa  resposta  são  citados  alguns  anexos  que,  por
extrapolarem a possibilidade de envio pelo SPED, serão entregues fisicamente e
em arquivo digital. No que diz respeito a metodologia utilizada pelo DGP para
amparar sua autoavaliação, particularmente, sobre os elementos “Procedimentos de
Controle” e “Avaliação de Risco” do sistema de controles internos da gestão de
pessoas do ODS, esclareço-vos o seguinte:

De acordo o Nr XXVII do Art.1º da vigente Metodologia da Política de Gestão de
Riscos do Exército Brasileiro (EB20-D-07.089), 1ª Edição (Anexo A), os Controles
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Internos  da  gestão  são  definidos  como:  “conjunto  de  regras,  procedimentos,
diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites
de documentos e informações, entre outros, operacionalizados de forma integrada
pela direção e pelo corpo de servidores das organizações, destinados a enfrentar os
riscos e fornecer segurança razoável de que, na consecução da missão, os seguintes
objetivos gerais serão alcançados”. Portanto, a partir desse entendimento geral, dos
parâmetros estabelecidos na supracitada metodologia e do que consta  no citado
documento sobre avaliação (Portaria  Nº  222-EME, de 5 de junho de 2017) foi
realizada  a  autoavaliação  do  ODS,  considerando  a  documentação  que  o
Departamento e suas Diretorias/Assessorias dispunham, formalmente, em termos
de  “regras,  procedimentos,  diretrizes,  protocolos,  rotinas  de  sistemas
informatizados, conferências e trâmites de documentos” para o Controle Interno,
bem como as ações já implementadas e/ou em implementação que possibilitariam
orientar os processos de avaliação;

b.  A partir  desses dois aspectos (documentação e ações),  a autoavaliação foi
realizada  pelo  Departamento  e  suas  Diretorias  subordinadas,  por  intermédio  do
preenchimento dos respectivos Questionários de Avaliação dos Controles Internos
(QACI) da Gestão de Pessoas do DGP, os quais se referenciaram no que se segue:

1) No Plano de Gestão do DGP 2018 – 2022, aprovado no dia 25 de outubro
de 2018 (Anexo B) e os respectivos Planos de Gestão da DCEM, DCIPAS, DSM e
D Sau. Este documento é o resultado do Planejamento Estratégico Organizacional
do  ODS,  onde,  para  cumprir  sua  missão  institucional,  por  meio  da  análise  do
ambiente  interno  e  externo,  cruzando  ameaças,  oportunidades,  pontos  fortes  e
oportunidades  de  inovação  e  melhoria,  selecionou  Objetivos  Estratégicos  do
Pessoal  (OEP)  para  serem  atingidas  até  2022.  Cada  OEP foi  desdobrado  em
Estratégias  e  Ações  a  Realizar,  com  metas,  prazos  e  responsáveis  por  sua
consecução. Além disso, foi reestruturada a Árvore de Indicadores do DGP, o que
permitiu  o  alinhamento  dos  OEP com  o  Objetivo  Estratégico  do  Exército  13
(Fortalecer a Dimensão Humana da Força).  Desse modo, as Diretorias do DGP
passaram a  atualizar  os  Planos  de  Gestão,  a  fim  de  alinhar  os  seus  objetivos
estratégicos com os OEP;

2) No Plano de Gestão de Riscos do DGP, de 24 de outubro de 2018 (Anexo
C).  Durante  os  trabalhos de  análise  de riscos em 2018,  foram identificados  os
fatores críticos de sucesso para cada macroprocesso finalístico e gerencial,  bem
como  estabelecidos  as  rotinas  para  a  confecção  das  matrizes  de  riscos  das
Diretorias  e  do  ODS,  bem como a  adoção  de  medidas  para  mitigar  os  riscos
identificados;

3) No Plano de Providências Permanente (PPP) do DGP/2018 (Anexo D), a
fim de atender às recomendações da 11ª ICFEx contidas no Relatório de Auditoria
de  Gestão  2017  (RAG/2017)  e  materializar  a  evolução  da  gestão  de  riscos  e
controles no ODS, implementando as seguintes medidas, cuja a execução das ações
por parte das Diretorias está ocorrendo durante o corrente ano, com prazo bem
definidos:

a) com a identificação no Plano de Gestão de Riscos do ODS os pontos
fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças identificadas pelo DGP por
meio  de  um  diagnóstico  estratégico,  a  fim  de  apontar  a  situação  do  DGP,
evidenciando  suas  deficiências  e  as  qualidades,  sendo  essas  informações
norteadoras para a definição do planejamento estratégico, possibilitando ao ODS se
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antecipar  às  mudanças,  e  preparar  o  mesmo quanto  às  influências  dos  fatores
internos e externos, mitigando os riscos aos processos do DGP.

b) por meio do Mapeamento de todos os processos críticos do ODS, dando
ênfase aos mais críticos, a fim de entender de forma clara e objetiva como o DGP e
suas Diretorias  estão atuando, para poder eliminar vícios  e reforçar  virtudes do
fluxo  operacional  como um todo,  descrever  objetivamente  a  trajetória  de  cada
passo do ODS, delegar os responsáveis pelas etapas, prever os recursos, insumos e
mão de obra necessários,  e,  principalmente, conhecer  os  principais  gargalos no
Sistema do Pessoal no Departamento. Neste contexto, encontra-se em execução,
desde o ano de 2018, o Projeto "MAP", projeto este piloto, integrante do Programa
"Força da Nossa Força", em parceria com a Universidade de Brasília (UnB). Neste
projeto está sendo executado o mapeamento dos processos finalísticos do DGP a
fim  de  melhorá-los  com foco  na  eficiência, apresentar  um diagnóstico  para  a
racionalização  dos  efetivos  empregados  e  incluindo  a  modernização  e
racionalização  dos  sistemas  de  TI  utilizados  no  âmbito  do  Departamento.  Em
suma,  o  Projeto  MAP realizou  a  entrega da  Cadeia  de Valor  do  DGP, que foi
validada em 14 de maio de 2018, identificou 369 processos, dos quais 200 serão
modelados,  sendo  que  65%  já  foram  concluídos,  no  formato  AS  IS  e  16
macroprocessos serão melhorados. Desta forma, o DGP, desde o ano de 2018, vem
buscando  realizar  um  adequado  diagnóstico  dos  riscos  envolvidos  nos  seus
processos críticos.

c) com a elaboração das matrizes de riscos correspondentes aos processos
de cada Diretoria, a fim de assegurar o alcance dos OEP por meio da identificação
antecipada dos possíveis eventos que possam ameaçar os seus atingimentos;

d) de acordo com a matriz de riscos, elaboradas pelas Diretorias do DGP, a
elaboração  de  um plano  de  ação  para  cada  processo  mapeado,  bem  como  os
tratamentos adequados dos riscos, a fim de combater os riscos identificados nos
processos de modo identificar as oportunidades de melhoria nos controles internos
da gestão e na gestão propriamente dita do DGP.

e)  finalmente,  por  intermédio  da  verificação  se  os  Planos  de  Ação
propostos pelas Diretorias do ODS estão sendo executados, e se o controle interno
da gestão implantados estão coerentes com os objetivos propostos nos Plano de
Ação, principalmente quanto a sua eficácia,  bem como verificar a evolução das
condições  dos  riscos  após  a  atuação  dos  controles  mitigatórios.  A finalidade  é
instruir  o  monitoramento  e  o  reporte  para  avaliar  a  qualidade  do  sistema  de
controle  interno  e,  ao  longo  dos  ciclos  PDCA,  propiciar  condições  de
fortalecimento e aprimoramento da estrutura de Governança, gestão de riscos e
controle interno.

4) Nas ações de controle exercidas pelo Ch DGP (Autoridade Máxima) e
Diretores/Chefes  de  Assessorias/Gerentes  de  Projeto,  bem como as  respectivas
deliberações,  realizadas durante a 2ª  Reunião de Análise da Estratégia  do DGP
(Anexo E), em 12 de dezembro de 2018. Dentre essas, destaca-se a determinação
do Ch DGP para que fossem realizados estudos para a implantação da Assessoria
de Controle Interno do DGP.

Essa deliberação foi ajustada à publicação da Portaria nº 004/EME, de 3 de
janeiro de 2019, que aprovou a Política de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro
(EB10-P-01.004) (Anexo F), determinando a criação das Assessorias de Gestão de
Riscos  e  Controles  (AGRiC)  no  âmbito  dos  ODS.  Nesse sentido,  o  núcleo  de
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AGRiC/DGP já foi ativado, inclusive com a designação de seu futuro Chefe e a
organização de suas estruturas física e de pessoal, além da clara definição de suas
futuras atribuições. O tema será abordado na próxima RAE/DGP que realizar-se-á
em 21 de agosto de 2019. A DCEM já implementou a sua AGRIC e atualizou o
processo e fluxograma de apuração de dano ao erário;

5)  Com  a  utilização  de  ferramentas  de  controle  disponíveis  no  sistema
informatizado GPEx,  o qual  tem possibilitado o acompanhamento por  parte  do
DGP e de suas Diretorias/Assessorias do andamento dos projetos estratégicos e
setoriais  de  responsabilidade  do  ODS,  particularmente,  no  que  diz  respeito  a
execução  das  tarefas,  cumprimento  dos  prazos  e  na  aplicação  dos  recursos
financeiros;

6)  Por meio das observações, percepções e da atuação do Conformador de
Registros de Gestão do Gabinete do DGP, o qual certifica os registros dos atos e
fatos  de  execução  orçamentária,  financeira  e  patrimonial  incluídos  no  Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI e da existência
de documentos hábeis que comprovem as operações;

7) Por intermédio das observações, percepções e da atuação dos integrantes
do Comitê  Técnico de Gestão  de Riscos e  Controles  (CTGRiC),  composta  por
militares  das  respectivas  Diretorias/Assessorias/Divisões,  todos  integrantes  do
DGP, para conduzir a supervisão e a execução da gestão de riscos e dos controles
no âmbito do ODS, conforme o previsto no Plano de Gestão de Riscos e Controles
do DGP, de 24 de outubro de 2018. Essa comissão foi atualizada no corrente ano,
conforme (Anexo G);

8) Com a verificação da ação de comando dos dirigentes e dos agentes da
administração do ODS para a oportuna e detalhada apuração de responsabilidades e
na  exigência  de  eventuais  ressarcimentos  na  ocorrência  de  fraudes  e  desvios
(instauração de sindicâncias, IPM);

9) No que se refere a guarda, estoque e inventário de bens e valores, o DGP
(OM) e suas Diretorias/Assessorias utilizam as legislações (normas, regulamentos,
regimentos  internos)  afetas  ao  controle  patrimonial  (bens  móveis  e  imóveis)  e
financeiro  estabelecidas  para  todas  as  UG  do  EB,  com  a  utilização  dos  seus
respectivos sistemas (SIAFI, SIMATEx);

10) Em função do aperfeiçoamento contínuo de procedimentos de controle
realizados pelas Diretorias do DGP, tais como a DCEM que busca, anualmente, a
melhoria de controle orçamentário em face da contenção de gastos imposta pelo
aumento  do  soldo  e  o  consequente  aumento  do  custo  da  movimentação.  Além
disso, esta Diretoria, vem atualizando sua legislação, política e ações para reduzir o
número  de  requerimentos  de  reconsideração  de  ato  e  ingresso  na  reserva
remunerada de militares logo após serem movimentados. Merece destaque, ainda, a
DCEM possui um projeto de uso de ferramenta de TI e de inteligência artificial,
para controlar o efetivo do Exército e os processos de movimentação, designação
para cursos e estágios e seleção;

11)  as  avaliações  internas  dos  processos  de  controle  interno  de  algumas
Diretorias  também  foram  amparadas  por  normas  técnicas  e  gerais  de  ação
específicas  a  cada  área  de  atuação  (serviço  militar,  movimentações,  etc),  bem
como,  em  legislações  afetas  ao  assunto  que  são  utilizadas  para  toda  a  Força
Terrestre, por exemplo, o Regulamento de Administração do Exército; e
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12) para realizar a autoavaliação dos questionamentos Avaliação de Risco e
Procedimentos de Controle, o ODS e as Diretorias utilizaram a percepção pessoal
dos responsáveis pelo preenchimento do citado documento, inserindo na valoração
de cada aspecto o fator subjetivo.

Finalmente,  como  decorrência  da  continuidade  de  algumas  ações  iniciadas  em
2018, no corrente ano, o CTGRiC já reformulou a matriz de riscos do DGP de
modo a se alinhar com a Apostila de Gestão de Riscos e Controles Internos 3ª
Versão do CCIEx (a mesma que será utilizada no Manual de Gestão de Riscos que
está  sendo elaborado  pelo  Estado-Maior  do  Exército).  Os  riscos dos  processos
estão previstos para serem entregues em duas levas em função das entregas dos
processos  mapeados  pelo  Projeto  MAP (31  JUL 19  e  31  AGO  19)  o  que  irá
possibilitar a confecção do Portfólio de Riscos e Controles do DGP.

4.4.5 Análise da Manifestação do gestor

4.4.5.1 Em face da não evidenciação, em nível estratégico, dos procedimentos de controles
internos administrativos e avaliação de riscos relativos à gestão de pessoas, a UPC relatou, entre
outras  coisas,  que  “com a  nova  sistemática  de  Prestação  de  Contas  Anual,  foi  identificada  a

necessidade de  aperfeiçoar  alguns  processos  internos”.  Entretanto,  não  foram apontados  quais
processos seriam aperfeiçoados. 

4.4.5.2 Em nível intermediário, o DGP informou que “para realizar a autoavaliação dos

questionamentos  Avaliação  de  Risco  e  Procedimentos  de  Controle,  o  ODS  e  as  Diretorias

utilizaram  a  percepção  pessoal  dos  responsáveis  pelo  preenchimento  do  citado  documento,

inserindo  na  valoração  de  cada  aspecto  o  fator  subjetivo”.  Não  obstante,  tanto  no  nível
intermediário (DGP) quanto no nível estratégico (1ª SCh do EME) não foi possível evidenciar a
metodologia  que  norteou  a  autoavaliação  sobre  os  elementos  “Procedimentos  de  Controles”  e
“Avaliação de Risco” do sistema de controles internos da gestão de pessoas, constantes do QACI
(Questionário de Avaliação dos Controles Internos).

4.4.6 Recomendações:

4.4.6.1  Com base no Inciso VI do Art. 4º, inciso III do Art. 5º e inciso II do Art. 17 do
Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, e no Art. 13 da Instrução Normativa Conjunta nº 01
- MP/CGU, de 10 de maio de 2016, estabelecer, em nível estratégico, procedimentos de controles
internos administrativos e de avaliação de riscos relativos à gestão de pessoas.

4.4.6.2 Estabelecer uma metodologia para amparar a autoavaliação do sistema de controles
internos da gestão de pessoas no nível estratégico.

.

4.5 Tempestividade e qualidade dos registros pertinentes no sistema contábil e nos sistemas
corporativos obrigatórios

4.5.1 Achados

4.5.1.1 Quanto ao Sistema de Cadastramento de Pessoal do Exército (SICAPEx), foram
identificadas oportunidades de melhoria com relação à metodologia, metas, indicadores e planos de
contingência.

4.5.1.2  Quanto  ao  Sistema  Automático  de  Pagamento  de  Pessoal  (SIAPPES),  foram
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identificadas oportunidades de melhoria com relação à metodologia, metas, indicadores, planos de
contingência e políticas de back-up.

4.5.2 Critérios

4.5.2.1 Inciso I do Art. 3º do Decreto nº 3.505, de 13 de junho de 2000, que institui a
Política de Segurança da Informação nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em
vigor no exercício financeiro de 2018, revogado pelo Decreto nº 9.637, de 26 de dezembro de 2018,
que institui a Política Nacional de Segurança da Informação, que dispõe sobre a governança da
segurança da informação e outras providências.

4.5.2.2 Itens nº 4.4 e 6.1 da Norma Complementar nº 03/IN01/DSIC/GSIPR, de 30 de
junho de 2009, do Departamento de Segurança da Informação e Comunicações, que estabelece as
Diretrizes para elaboração de Política de Segurança da Informação e Comunicações nos Órgãos e
Entidades da Administração Pública Federal.

4.5.2.3 Incisos III, IX, XI e XIV do Art. 5º da Portaria nº 578, de 10 de julho de 2013, do
Comandante do Exército, que aprova as Instruções Gerais para Estruturação e Emprego Sistêmico
da Base de Dados Corporativa do Exército Brasileiro (EBCORP), - EB10-IG-01.005 - 1ª Edição,
2013, e dá outras providências.

4.5.2.4 Art. 13 da Portaria nº 803, de 30 de julho de 2014, do Comandante do Exército, que
aprova as Instruções Gerais de Segurança da Informação e Comunicações para o Exército Brasileiro
(EB10-IG-01.014) e dá outras providências.

4.5.2.5 Art. 85 combinado com o inciso VIII do Art. 86 da Portaria nº 004, de 31 de janeiro
de 2007, do Departamento de Ciência e Tecnologia, que aprova as Instruções Reguladoras sobre
Segurança da Informação nas Redes de Comunicação e de Computadores do Exército Brasileiro –
IRESER (IR 13-15).

4.5.2.6 Art.  27 da Portaria nº 169, de 7 de agosto de 2017, do Departamento-Geral  do
Pessoal, que aprova o Regimento Interno do Departamento-Geral do Pessoal (EB30-RI-10.001) e
dá outras providências.

4.5.3 Situação encontrada

4.5.3.1 Quanto ao Sistema de Cadastramento de Pessoal do Exército (SICAPEx)

4.5.3.1.1  Não  foi  evidenciada  a  metodologia  empregada  para  a  avaliação  da
tempestividade e da confiabilidade do sistema SICAPEx.

4.5.3.1.2 Não foram evidenciadas as metas e os indicadores utilizados para avaliar e
monitorar a tempestividade e a confiabilidade dos sistemas SICAPEx.

4.5.3.1.3 Não foram evidenciados os planos de contingência para mitigar ou neutralizar
possíveis fraudes dos sistemas SICAPEx.

4.5.3.2 Quanto ao Sistema Automático de Pagamento de Pessoal (SIAPPES)

4.5.3.2.1  Não  foi  evidenciada  a  metodologia  empregada  para  a  avaliação  da
tempestividade e da confiabilidade do sistema SIAPPES.

4.5.3.2.2 Não foram evidenciadas as metas e os indicadores utilizados para avaliar e



Relatório de Auditoria de Gestão do Comando do Exército NUP: 64466.015922/2019-45 ………………............... 52

monitorar a tempestividade e a confiabilidade do sistema SIAPPES.

4.5.3.2.3 Não foram evidenciados os planos de contingência para mitigar ou neutralizar
possíveis fraudes do sistema SIAPPES.

4.5.3.2.4 Não foram evidenciados os documentos que aprovaram ou contêm as políticas
de back-up do sistema SIAPPES.

4.5.4 Manifestação do gestor:

Quanto à metodologia utilizada na avaliação, foram levadas em consideração as
características dos sistemas de informação, suas complexidades e a percepção que
se tem do funcionamento do SiCaPEx como um todo. No quesito tempestividade,
considerando a escala de valor apresentada, que vai de Totalmente Intempestivo,
onde  os  registros  não  estão disponíveis  em tempo real  (valor  1),  a  Totalmente
Tempestivo, onde os registros estão disponíveis integralmente em tempo real (valor
5), percebe-se, por exclusão, que o sistema não se enquadra nos valores extremos
de 1,  nem 5. Das opções restantes (valores 2, 3 e 4),  a percepção que mais se
aproxima da  realidade  do  sistema  é  de  que  os  registros  estão  em sua  maioria
parcialmente  disponíveis  em  tempo  real,  desta  forma  a  opção  4,  Parcialmente
Tempestivo foi a que melhor reflete a realidade do sistema. Cabe ressaltar, ainda,
que a disponibilidade das informações do sistema depende, em parte, de variáveis
que  estão  do  lado  do  usuário,  que  busca  o  acesso  às  informações,  tais  como
computadores  e  dispositivos  móveis  em  bom  funcionamento,  infraestrutura  de
redes e sistemas com velocidade de acesso suficiente, provedores de acesso que
prestem um serviço de qualidade, dentre outros fatores que podem influenciar o
acesso deste usuário os sistemas do DGP, cuja medição fica dificultada.

De forma análoga, a percepção que se tem em relação a confiabilidade dos dados é
de que o conteúdo da informação dos registros  é,  em sua maioria,  autêntico e
íntegro no contexto do sistema, uma vez que os dados inseridos passam por um
rigoroso processo de verificação, passando por três níveis de checagem, antes de
ser  adicionado  de  fato  ao  sistema.  Tal  processo  passa  pela  publicação  da
informação no Boletim da OM, depois a informação é registrada no sistema pelo
Operador,  conferida  pelo  Encarregado  de  Pessoal  da  OM  e,  finalmente,
homologada pelo Comandante da Unidade. Somente após a homologação, é que o
dado  é  considerado  como válido  e  fica  disponível  para  consulta  nas  fichas  de
informação do pessoal. Acontece que em todo processo onde há o ser humano,
erros podem ocorrer e fica impossível garantir que todo o conteúdo é integralmente
autêntico e integro, valor 5, Confiabilidade Muito Alta. Desta forma a percepção
que se tem do sistema é que o valor 4, Confiabilidade Alta, é o que melhor reflete a
realidade do sistema.

A tempestividade  de  um sistema  reflete  a  rapidez  com que  uma informação  é
liberada  para  os  usuários  do  sistema  e  no  exato  momento  em  que  eles  dela
necessitam. Na definição de uma métrica de tempestividade há que se estabelecer a
diferença entre a disponibilidade da informação para o sistema e a disponibilidade
da  informação  para  o  usuário.  A  métrica  da  tempestividade  deve  refletir  a
disponibilidade  da  informação para  os  usuários.  Por  exemplo,  uma informação
pode ser disponibilizada para a atualização de uma base de dados, exatamente no
prazo esperado ou planejado para que aconteça a atualização da base. Se ela não
for  processada  dentro  do  tempo  esperado,  por  dificuldades  técnicas  ou
circunstanciais relacionadas com a base de dados, e a informação não for integrada
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ao  sistema,  até  que  o  usuário  a  utilize,  o  sistema não  poderá  ser  considerado
tempestivo sob a visão dos usuários final. No caso do SiCaPEx, a informação é
liberada para  os usuários  no exato momento em que o dado é  homologado no
sistema, situação bem diferente de alguns anos atrás, quando a informação só era
disponibilizada no dia seguinte à homologação no sistema.

A confiabilidade pode ser definida como sendo informações completas e precisas
sem defeitos. Considerando esta definição temos que a métrica para confiabilidade,
sob a visão da informática, inclui: média do número de dados editados dentro do
sistema (sobre o número total  de dados entrados) em determinado intervalo de
tempo; média da quantidade de dados que apresentam algum tipo de inconsistência
em determinado intervalo de tempo; e média de solicitações de suporte em um
determinado  intervalo  de  tempo.  No  caso  do  SiCaPEx,  tais  métricas  são
consideradas importantes indicadores para avaliar e monitorar a confiabilidade das
informações registradas.

Visando aprimorar a segurança do sistema e para mitigar ou neutralizar possíveis
fraudes, as seguintes medidas de controle são adotadas e constam do manual do
SiCaPEx:

- As OM e as SIP/OPIP devem informar ao DGP e ao escalão superior qualquer
vulnerabilidade, violação de dados, falhas comprometedoras ou outros fatos que
atentem contra a segurança das informações do pessoal cadastradas na BDCP pelo
SiCaPEx.

-  As  funções  de  homologador  e  de  encarregado  do  SiCaPEx  desempenhadas,
respectivamente, apenas pelo comandante e encarregado de pessoal da OM (S-1),
podem ter usuários substitutos, que somente assumirão em caso de afastamento dos
titulares motivado por férias, licenças e dispensas previstas nos Art. 63, 64, 67 e
148 do Estatuto dos Militares (E-1).

- Por ocasião do afastamento do titular, nos casos previstos no item anterior, o DGP
deverá ser informado, via DIEx, para fins de bloqueio de seu acesso ao SiCaPEx,
até seu retorno.

- Descredenciamento automático do SiCaPEx dos usuários que não acessarem o
Sistema por  um período corrido de 90 (noventa)  dias,  observados em auditoria
realizada pelo DGP.

- Toda a senha de acesso ao sistema é de caráter pessoal e intransferível, devendo
seu detentor memorizá-la e não deixar anotada, possibilitando a cópia e utilização
criminosa, e nem repassá-la a outro usuário em caso de troca de função;

- Todas as operações realizadas no SiCaPEx são armazenadas nas tabelas internas
de  auditoria  da  BDCP,  com  as  informações  do  usuário  e  a  localização  do
computador,  que serão  utilizadas  pelo DGP para  informar  às  autoridades sobre
qualquer tentativa de fraude na utilização do sistema;

- Nos casos de trocas de funções dos usuários operadores e encarregados (S-1), o
homologador  da  OM  deverá  proceder  o  descredenciamento  do  anterior  e  o
credenciamento dos novos usuários;

-  É  terminantemente proibido  passar  a  senha  para  outra  pessoa  que  não  esteja
credenciada para uso do SiCaPEx, sendo autorizado o cadastramento de mais de
uma  pessoa  para  a  função  operador,  e  de  substitutos  para  o  encarregado  e  o
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homologador;

- O Cmt/Ch/Dir deverá determinar ao Encarregado de Pessoal que seja executada
uma  seleção  criteriosa  dos  operadores  do  SiCaPEx,  onde  os  mesmos  deverão
possuir  experiência  administrativa  na  área  de  pessoal  da  OM,  conhecimentos
adequados de informática, competência e conceito para a função.

Estão  sendo  apresentados,  em  anexo,  os  indicadores  de  desempenho  para  o
macroprocesso pagamento de pessoal – CPEx referentes ao ano de 2018, com a
finalidade  de  apresentar  a  metodologia  empregada  para  avaliação  da
tempestividade e confiabilidade do sistema SIAPPES.

Existem procedimentos que foram realizados para mitigar ou neutralizar as falhas e
fraudes no SIAPPES, que são: criação do arquivo de banco padronizado com o
CNAB 240 (FEBRABAN); geração de relatórios de óbitos; criação do Exame de
Pagamento, além do Exame de Contracheque; segregação de função definida, com
a  saída  do  SIAPPES  das  instalações  do  CPEx;  entre  outros.  São  atividades
executadas  no  processo  de  pagamento  e  que  serão  incluídas  no  Plano  de
Contingência,  anexo ao Plano de Gestão de Riscos,  para mitigar ou neutralizar
possíveis fraudes no SIAPPES.

Foi apresentado o BI do CITEx (anexo) onde consta a Atividade de back-up do
SIAPPES, por meio do DIEx nº 17372-SEFIN-1/6 Sch/EME, de 08 de julho de
2019.

4.5.5 Análise da Manifestação do gestor

4.5.5.1 Quanto ao Sistema de Cadastramento de Pessoal do Exército (SICAPEx)

4.5.5.1.1 Na avaliação feita pelo DGP foram informados critérios que não permitem
replicar as rotinas utilizadas para proceder a avaliação da tempestividade e da confiabilidade do
SICAPEx. Por consequência, não foram apresentados as metas e indicadores, que permitem medir
objetivamente, a confiabilidade e tempestividade do sistema. 

4.5.5.1.2  Apesar  de  existir  controles  previamente  estabelecidos,  não  foi  possível
evidenciar a existência de um plano de contingência para mitigar as  consequências de fraudes no
SICAPEx.

4.5.5.2 Quanto ao Sistema Automático de Pagamento de Pessoal (SIAPPES)

4.5.5.2.1  Na  avaliação  feita  pelo  CPEx  foram  apresentados  “os  indicadores  de
desempenho para o macroprocesso pagamento de pessoal – CPEx referentes ao ano de 2018, com a
finalidade  de  apresentar  a  metodologia  empregada  para  avaliação  da  tempestividade  e
confiabilidade do sistema SIAPPES.”,  porém não foram evidenciadas a metodologia e as metas
elencadas.

4.5.5.2.2  Apesar  de  existirem  procedimentos  que  foram  realizados  para  mitigar  ou
neutralizar  as  falhas  e  fraudes  no SIAPPES,  não  foi  evidenciada  a existência de um  Plano  de
Contingência para mitigá-las.

4.5.5.2.3 Foi apresentado pelo CPEx, como a política de  back-up  do SIAPPES,  uma
cópia do Boletim Interno nº 134, de 18 de julho de 2012, do CITEx, onde constam relacionadas
duas atividades de back-up do SIAPPES. Tal documento não caracteriza uma política de back-up ou
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uma Política de Segurança da Informação e Comunicações (POSIC), pois não há finalidade, diretriz
geral, referenciação normativa, aplicação, atribuições etc.

4.5.6 Recomendações

4.5.6.1 Quanto ao Sistema de Cadastramento de Pessoal do Exército (SICAPEx)

4.5.6.1.1 Estabelecer uma metodologia com metas e indicadores que permita medir e
acompanhar, objetivamente, a confiabilidade e a tempestividade do sistema. 

4.5.6.1.2  Implementar  um  plano  de  contingência  para  mitigar  as  consequências  de
possíveis fraudes no SICAPEx.

4.5.6.2 Quanto ao Sistema Automático de Pagamento de Pessoal (SIAPPES)

4.5.6.2.1  Estabelecer uma metodologia com metas e indicadores que permita medir e
acompanhar, objetivamente, a confiabilidade e a tempestividade do sistema. 

4.5.6.2.2  Implementar  um  plano  de  contingência  para  mitigar  as  consequências  de
possíveis fraudes no SIAPPES.

4.5.6.2.3  Implementar  uma  Política  de  Segurança  da  Informação  e  Comunicações
(POSIC),  de  acordo  com a Diretriz  para elaboração  de Política de Segurança  da Informação  e
comunicações nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal - IN01/DSIC/GSIPR. 

.

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

4.6.1 Achados

4.6.1.1 Não foram evidenciados os  controles  internos administrativos para identificar  e
tratar os riscos da ocorrência de acumulações ilegais de cargos após o ingresso do servidor público
ou militar na instituição.

4.6.1.2 Não foi evidenciada a implementação do PPP nº 02/2018, referente a auditoria da
PCA/2017.

4.6.2 Critérios

4.6.2.1 Incisos XVI e XVII do Art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988.

4.6.3 Situação encontrada

4.6.3.1 Não foram apresentados controles internos administrativos para identificar e tratar
os riscos da ocorrência de acumulações ilegais de cargos após o ingresso do servidor público ou
militar na instituição.

4.6.3.2 O controle evidenciado foi a “declaração que não possui vínculo com outro órgão
público”, prevista nos Incisos XVI e XVII do Art. 37 da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, emitida pelo servidor público ou militar por ocasião da admissão na instituição. Tal
declaração  não  permite  identificar  possíveis  mudanças  posteriores  na  condição  declarada



Relatório de Auditoria de Gestão do Comando do Exército NUP: 64466.015922/2019-45 ………………............... 56

inicialmente.

4.6.4 Manifestação do gestor

Na atualidade,  a  gestão  do DGP se  vale  do Sistema de Indícios  do  TCU para
detecção  e  apuração  destes  casos,  na  forma  que  se  segue.  A  Secretaria  de
Fiscalização de Pessoal do Tribunal de Contas da União (SEFIP/TCU) acompanha
os  pagamentos  efetuados  aos  agentes  públicos  federais,  a  fim  de  assegurar  a
conformidade  desses  pagamentos  com  a  legislação  e  com  a  jurisprudência,
especialmente  a  do  TCU,  constituindo  um  dos  instrumentos  de  fiscalização
adotados pelo TCU.

O trabalho é continuamente realizado por meio da análise automatizada de dados
de diversas bases. Quando algum indício de pagamento irregular é encontrado pela
equipe, solicita-se à Unidade Jurisdicionada (UJ) responsável pelo pagamento que
apure o caso.  A UJ promove eventuais correções e apresenta esclarecimentos  à
equipe de fiscalização daquele Tribunal.

O Exército Brasileiro é uma das UJ fiscalizadas pelo sistema acima descrito. A
equipe de fiscalização do TCU cruza dados da folha de pagamento do Comando do
Exército, fornecidos por meio do CCIEX, com a colaboração direta da Divisão de
Tecnologia de Informação, da Assessoria de Planejamento e Gestão do DGP, com
outras  bases disponíveis no Tribunal e identifica indícios  de irregularidades em
lançamentos que podem estar em desconformidade com os critérios de fiscalização
previamente estabelecidos, apontando os possíveis casos de acumulação irregular
de cargos.

Na sequência, o Exército Brasileiro adota uma sistemática de apuração dos casos
de acumulações ilegais de cargos, coordenando esforços do CCIEx, do DGP, das
Regiões Militares e das Organizações Militares por todo o País.

A comunicação entre o TCU e o EB se dá por meio do Sistema Indícios, que é um
módulo do e-Pessoal daquele Tribunal. O sistema foi concebido para facilitar o
encaminhamento dos indícios para as UJ e a prestação de esclarecimentos destas
para  o  TCU,  permitindo  um  melhor  controle  e  gerenciamento  desse  fluxo  de
informações.

A leitura do Manual do Módulo Indícios do Sistema e-Pessoal é obrigatória para o
início dos  trabalhos de cada um dos Gestores  e  Operadores  já  cadastrados nas
Regiões Militares, bem como daqueles que são inseridos no sistema de acordo com
as necessidades.

A apuração dos indícios de acumulação irregular de cargos deverá permitir a ampla
defesa aos interessados e, sempre que necessário, serem conduzidas por meio de
Sindicância. Cabe destacar que todos os Esclarecimentos gravados no Sistema do
TCU,  pelos  respectivos  Operadores,  são  por  ordem  de  seus
Comandantes/Chefes/Diretores e devem ser embasados em documentos hábeis de
comprovação das situações de fato e de direito.

O procedimento  de  apuração  acima descrito  complementa  o  controle  realizado
quando  da  admissão  dos  profissionais  na  Instituição,  que  se  dá  por  meio  da
“declaração de não possuir vínculo com o serviço público”, prevista no Art. 37,
incisos XVI e XVII da CF/88.



Relatório de Auditoria de Gestão do Comando do Exército NUP: 64466.015922/2019-45 ………………............... 57

Qualquer alteração na programação do SiCAPEx, para a inserção da Declaração
proposta no mencionado PPP, necessita de uma Portaria regulatória, sendo que a
mesma  está  em  processo  de  elaboração,  bem  como  as  futuras  alterações  nos
campos informatizados desse Sistema. No entanto, com o advento do Sistema de
Indícios do TCU e a adesão do Exército ao mesmo, conforme mencionado no item
acima,  as  possíveis  acumulações  ilegais  de  cargos  estão  sendo  identificadas  e
solucionadas.

4.6.5 Análise da Manifestação do gestor

4.6.5.1 O Departamento-Geral do Pessoal tem como controle para identificar e tratar os
riscos da ocorrência de acumulações ilegais de cargos a “declaração que não possui vínculo com
outro  órgão  público”,  emitida  pelo  servidor  público  ou  militar  por  ocasião  da  admissão  na
instituição. No entanto, tal declaração não permite identificar possíveis mudanças posteriores na
condição declarada inicialmente pelo admitido.

4.6.5.2 Atualmente, para identificar e corrigir o risco de ocorrência de acumulações ilegais
de cargos, posteriores ao ingresso na instituição, o Departamento-Geral do Pessoal utiliza-se do
Módulo Indícios do Sistema e-Pessoal do TCU, não possuindo um controle próprio.

4.6.5.3  Apesar  de  ter  sido  mencionado  que  “qualquer  alteração  na  programação  do
SICAPEx, para a inserção da Declaração proposta no mencionado PPP, necessita de uma Portaria
regulatória, sendo que a mesma está em processo de elaboração”, não foi evidenciada em que fase
se encontra o processo de implementação do Plano de Providências Permanente do DGP (PPP) nº
02/2018, referente à recomendação de auditoria constante na PCA do Exército de 2017.

4.6.6 Recomendações: 

4.6.6.1  Estudar  a  viabilidade  de  implantar  controles  internos  administrativos  para
identificar e tratar os riscos da ocorrência de acumulações ilegais de cargos, após o ingresso do
servidor público ou militar na instituição, independentemente dos controles externos subsidiários.

4.6.6.2 No tocante à  acumulação de cargos,  implementar as  ações  previstas no PPP nº
02/2018, referentes às recomendações feitas por ocasião da auditoria da PCA/2017.

.

4.7  Os resultados quantitativos e qualitativos da gestão quanto à eficácia e eficiência do
Programa Estratégico FORÇA DA NOSSA FORÇA (FNF).

4.7.1 Achados

4.7.1.1 Não foi apresentado o documento que formalizou o acompanhamento e a avaliação
do COE 2018/EME-DGP, conforme previsão contratual.

4.7.1.2  Foi  identificado  o  remanejamento  de  ações  no  COE  2018/EME-DGP sem  a
respectiva formalização e publicação dos termos aditivos.

4.7.1.3 Não foi  possível  evidenciar o quanto os indicadores IR 08.01.02 – Eficácia na
Execução Orçamentária dos recursos do DGP e IR 08.01.03 – Eficiência na Execução Orçamentária
dos recursos do DGP, medem os resultados quantitativos e qualitativos do Programa Estratégico
FORÇA DA NOSSA FORÇA, no que se refere à eficiência e à eficácia.
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4.7.1.4  No tocante ao COE 2018 EME-DGP, não foi possível identificar o quanto cada
atividade/projeto/subprojeto contribui para o atingimento do programa FNF.

4.7.2 Critérios

4.7.2.1 Cláusulas 3ª, 5ª e 6ª do Contrato de Objetivos Estratégicos 2018 (COE 2018/EME-
DGP), de 12 de dezembro de 2017, firmado entre o Estado-Maior do Exército e o Departamento-
Geral do Pessoal.

4.7.2.2  Letra  “e”  do  item  nº  3  da  Portaria  nº  1.042,  de  18  de  agosto  de  2017,  do
Comandante  do  Exército,  que  aprova  o  Plano  Estratégico  do  Exército  2016-2019/3ª  Edição,
integrante da Sistemática de Planejamento Estratégico do Exército, e dá outras providências.

4.7.2.3 Item nº 2.2 da Portaria nº 214, de 7 de junho de 2016, do Estado-Maior do Exército,
que  aprova  o  Manual  Técnico  (EB20-MT-11.003)  Gestão  de  Indicadores  de  Desempenho,  1ª
Edição, 2016.

4.7.3 Situação encontrada

4.7.3.1 Não foi apresentado o documento que formalizou o acompanhamento e a avaliação
do COE 2018/EME-DGP, conforme previsto nas cláusulas 3ª e 5ª do referido contrato.

4.7.3.2 Foi identificado o remanejamento de ações no COE sem a respectiva formalização
e publicação dos termos aditivos.

4.7.3.3 Não foi  possível  evidenciar o quanto os indicadores IR 08.01.02 – Eficácia na
Execução Orçamentária dos recursos do DGP e IR 08.01.03 – Eficiência na Execução Orçamentária
dos recursos do DGP, medem os resultados quantitativos e qualitativos do Programa Estratégico
FORÇA DA NOSSA FORÇA (FNF) no que se refere à eficiência e à eficácia.

4.7.3.4 Não foi possível identificar o quanto cada atividade/projeto/subprojeto contribui
para o atingimento do programa FNF.

4.7.4 Manifestação do gestor

O acompanhamento e a avaliação do COE 2018/EME – DGP foi  realizado por
intermédio do Sistema de Gestão de Projetos do Exército (GPEx), o qual dispõe de
ferramentas de controle financeiro dos projetos que integram o Programa Força da
Nossa Força (PFNF). O GPEx é uma ferramenta de TI que permite o lançamento, o
acompanhamento  e  o  monitoramento  de  todas  as  ações  dos  Projetos  a  ele
vinculados. No GPEx, são lançadas as entregas, as tarefas, os eventos, os arquivos,
as atas de reuniões, os recursos orçamentários e financeiros, as metas, os prazos,
dentre outros. Ele permite, também, o acompanhamento, a avaliação, a supervisão
e  a  verificação  dos  seus  registros.  Contudo,  esta  ferramenta  possui  algumas
deficiências o que motivou, por parte do EPEx, o seu aperfeiçoamento, junto ao
CDS, para uma nova versão denominada de GP3, que permitirá funcionalidades de
gestão  em  nível  de  Programas  e  Subprogramas  e  melhoria  de  outras
funcionalidades  para  a  Gestão  de  Projetos. Assim  sendo,  não  se  vislumbra
estabelecer mais um mecanismo de acompanhamento e avaliação do COE, além do
GPEx.

Em 2018, havia o indicador IE 10.05 – Implantação do Programa FNF, que tinha
por objetivo verificar a eficiência dos trabalhos de implantação do Programa. No
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entanto, ficou patente que o indicador não mostrava a efetividade das ações de
implementação do PFNF, tendo em vista a deficiência da arquitetura do GPEx.
Nesse  sentido,  o  Programa  passou  a  avaliar  os  resultados  quantitativos  e
qualitativos por  meio das  EAP dos projetos  constitutivos do Programa.  Com o
advento  do  Planejamento  Estratégico  Organizacional  do  DGP  em  2018,  os
Cadernos I e II do Plano de Gestão passaram por reestruturação, sendo aprovados
uma  nova  árvore  de  indicadores  do  DGP,  nos  quais  constam  indicadores  de
resultados de todos os projetos, bem como, os indicadores de tendência do PFNF,
relacionados à eficácia e eficiência na execução das metas físico-financeiras dos
projetos, valores esses que compõem informação para os indicadores de resultado
do DGP. Dessa forma, a partir de 2019, os indicadores IR 08.01.02 – Eficácia na
Execução Orçamentária  dos recursos  do  DGP e  o  IR 08.01.03  – Eficiência  na
Execução Orçamentária dos recursos do DGP passaram a monitorar o PFNF.

O IR 08.01.02 indica a quantidade de aquisições, serviços e contratos que foram
realizados pelo Departamento como um todo. Por ser um indicador de composição,
os dados dos recursos liquidados pelo Programa compõem  o indicador geral de
eficácia na gestão orçamentária. Ele  indica que os recursos orçamentários estão
sendo efetivamente empenhados e liquidados, ou seja, foram recebidos. Por outro
lado, o indicador IR 08.01.03 mostra que o PFNF está cumprindo com o Contrato
de Objetivos Estratégicos (COE)/EME-DGP, ou seja, os recursos solicitados estão
sendo efetivamente empregados de acordo com o COE.

Buscou-se o cumprimento das metas pactuadas até próximo do encerramento do
Exercício Financeiro de 2018. No mês de novembro, concluiu-se que não seria
possível  a  execução  do  contrato  e  optou-se  pelo  remanejamento  dos  recursos.
Como o tempo restante para o fim do Exercício Financeiro estava próximo, não se
visualizou a efetividade de formalizar a alteração acordada entre EME e o DGP.

4.7.5 Análise da Manifestação do gestor

4.7.5.1 A UPC informou que utiliza o Sistema de Gestão de Projetos do Exército (GPEx)
para  o  acompanhamento  e  avaliação  dos  COE.  Foi  também  registrado  pela  UPC  que “esta

ferramenta possui algumas deficiências o que motivou, por parte do EPEx, o seu aperfeiçoamento,

junto ao CDS, para uma nova versão denominada de GP3, que permitirá funcionalidades de gestão

em nível de Programas e Subprogramas e melhoria de outras funcionalidades para a Gestão de

Projetos”.  No  entanto,  para  a  gestão  do  ano  de  2018,  não  foi  identificado  o  documento  que
formalizou  o  acompanhamento  e  a  avaliação  do  COE  2018/EME-DGP,  conforme  previsão
contratual, até então, vigente.

4.7.5.2 Com relação ao remanejamento de ações previstas no COE 2018/EME-DGP, sem a
respectiva  formalização  e  publicação  dos  termos  aditivos,  a  UPC  relatou  que “buscou-se  o

cumprimento das metas pactuadas até próximo do encerramento do Exercício Financeiro de 2018.

No mês de novembro, concluiu-se que não seria possível a execução do contrato e optou-se pelo

remanejamento dos recursos. Como o tempo restante para o fim do Exercício Financeiro estava

próximo, não se visualizou a efetividade de formalizar a alteração acordada entre EME e o DGP”.
Como a própria UPC relatou, não foi formalizada a alteração acordada entre EME e o DGP.

4.7.5.3 Os indicadores IR 08.01.02 – Eficácia na Execução Orçamentária dos recursos do
DGP e  IR  08.01.03  –  Eficiência  na  Execução  Orçamentária  dos  recursos  do  DGP,  medem os
resultados quantitativos  relacionados à eficácia e eficiência na execução das metas orçamentário-
financeiras dos projetos. Porém, não foi possível evidenciar o quanto a medição desses indicadores
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contribui para o atingimento do Programa Estratégico FORÇA DA NOSSA FORÇA (FNF).

4.7.5.4  No tocante  ao  COE 2018 EME-DGP,  não  foi  possível  evidenciar  o  quanto  as
atividades/projetos/subprojetos  “Mapeamento  e  Automação  de  Processos  (MAP)”  e  “Sistema
Corporativo de Gestão do Pessoal  do Exército (SisCoGeP)”9 contribuem para o atingimento do
programa FNF.

4.7.6 Recomendações: 

4.7.6.1 Prosseguir no aperfeiçoamento dos controles, acompanhamento e a avaliação dos
COE ou instrumentos que venham a substituí-los. 

4.7.6.2 Motivar, formalizar e publicar  as alterações de ações ou de recursos dos COE ou
instrumentos quem venham a substituí-los.

4.7.6.3  Formular  indicadores  que  possibilitem  efetivamente  monitorar  e  avaliar  os
resultados quantitativos e qualitativos do Programa Estratégico FORÇA DA NOSSA FORÇA (FNF)
quanto à eficiência e à eficácia.

4.7.6.4  Criar  mecanismos  que  possibilitem  identificar  o  quanto  cada
atividade/projeto/subprojeto, previsto nos COE, contribui para o atingimento do programa FNF.

f

4.8 Avaliação: Com base na análise das diversas áreas da gestão de pessoas da UPC, elencadas
no escopo de auditoria, com a finalidade de avaliação do desempenho da sua gestão, constatou-se o
seguinte:

4.8.1 no que se refere à avaliação da adequabilidade da força de trabalho da Unidade frente as
suas atribuições, observou-se que, em nível estratégico, existe o IOP (Índice de Operacionalidade da
Força Terrestre) o qual avalia a adequabilidade da atividade-fim (vetor operacional) do Exército. No
entanto,  não  foi  evidenciada  a  existência  de  um  índice,  em  nível  estratégico,  para  avaliar  a
adequabilidade da atividade-meio (vetor administrativo) do Exército;

4.8.2 quanto à observância da legislação sobre admissão, remuneração, cessão, requisição de
pessoal, concessão de aposentadorias, reformas e pensões, verificou-se que, não obstante a UPC
observar  a  legislação,  os  processos  e  os  documentos  elencados  no  item  nº  4.3.1  carecem  de
aperfeiçoamentos, tais como, estabelecimento de metodologia, memorial de cálculos, padronização,
monitoramento etc;

4.8.3 quanto à consistência dos controles internos administrativos relacionados à gestão de
pessoas, verificou-se, conforme descrito no item nº 4.4.1, que a UPC carece, em nível estratégico,
de implantação da metodologia de gestão de risco e de controles internos administrativos;

4.8.4 quanto à tempestividade e qualidade dos registros pertinentes no sistema contábil e nos
sistemas  corporativos  obrigatórios,  observou-se,  consoante  item nº  4.5.1,  que  a  UPC necessita
implantar  metodologia,  metas  e  indicadores  para  avaliar  a  tempestividade  e  a  qualidade  dos
sistemas  SICAPEx  e  SIAPPES.  A  UPC  também  carece  de  um  plano  de  contingência  para
neutralizar  a  ocorrência  de  possíveis  fraudes  nos  sistemas  SICAPEx  e  SIAPPES.  O SIAPPES
carece, ainda, de uma política de back-up;

9 O SisCoGeP é um projeto, conforme o item nº 3 da Portaria nº 031-DGP, de 8 de fevereiro de 2018, que aprova a
Diretriz de Implantação do Projeto Sistema Corporativo de Gestão de Pessoal do Exército.



Relatório de Auditoria de Gestão do Comando do Exército NUP: 64466.015922/2019-45 ………………............... 61

4.8.5 quanto à qualidade do controle da UPC para identificar e tratar as acumulações ilegais
de cargos, verificou-se, conforme item nº 4.6.1, que a UPC não possui um controle administrativo
próprio  para  identificar  a  acumulação  ilegal  de  cargos,  após  a  admissão.  Para  tal,  utiliza-se  o
Módulo Indícios do TCU; e

4.8.6 quanto ao Programa Estratégico “Força da Nossa Força”, cujo objetivo é  atrair, reter,
motivar, apoiar e comprometer pessoas capazes de possibilitar à Instituição atingir seus objetivos e
a  cumprir  suas  missões  com  maior  eficiência,  verificou-se  que  o  referido  programa,  no  que
concerne às evidências contidas no item nº 4.7.1, necessita de aperfeiçoamento nas estruturas de
controle, de monitoramento e de avaliação dos resultados colimados.

5. AVALIAÇÃO DA GESTÃO DAS TRANSFERÊNCIAS

5.1 Metodologia utilizada para a definição das amostras

5.1.1 Foram verificadas todas as transferências voluntárias que estavam em andamento no ano
de 2018 de acordo com informações extraídas dos Sistemas SIAFI e SICONV e em trabalho de
campo. O objetivo do trabalho foi analisar os aspectos definidos pelo Tribunal de Contas da União,
nos termos do Anexo II da Decisão Normativa nº 172, de 12 de dezembro de 2018, de modo a
avaliar a gestão do exercício de 2018.

5.1.2 Os resultados da auditoria de gestão foram apresentados à  UPC, que foi informada a
respeito  das  conclusões  dos  auditores.  Ressalta-se que  todas  as  constatações  de auditoria  estão
suportadas  por  evidências  e  os  papéis  de  trabalho  que  dão  suporte  às  análises  encontram-se
arquivados na Seção de Auditoria de Gestão e Fiscalização (SAGEF).

5.1.3 Os trabalhos foram conduzidos em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis
a  Administração  Militar,  tendo  sido  utilizadas  as  técnicas  de  análise  documental,  entrevistas,
indagação escrita, conferência de cálculos e inspeção física. Não nos foi imposta qualquer restrição
aos trabalhos.

5.1.4 Os achados de auditoria, de modo geral, se referem a estrutura administrativa e, por
conseguinte, estão presentes em todas as transferências.

5.2 Instrumentos de concessão

5.2.1  As transferências no âmbito do Comando do Exército,  no exercício de 2018, foram
concedidas mediante os seguintes instrumentos (convênio, contrato de repasse, termo de parceria,
Termo  de  Execução  Descentralizada,  termo  de  compromisso  ou  outros  acordos,  ajustes  ou
instrumentos congêneres):
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QUADRO 7 - Instrumentos de transferências vigentes no exercício de 2018

Identificação da Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Departamento de Ciência e Tecnologia
CNPJ: 00.394.452/0534-87 UG/GESTÃO:  160076/0001

Informações sobre as transferências

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário
Valores Pactuados (R$) Valores Repassados (R$) Vigência

Sit
Global

Contrapar-
tida

No exercício
Acumulado
até exercício Início Fim

TED 18-038-00 INMETRO 1.120.000,00 0,00 402.000,00 1.120.000,00 21 JUN 18 21 SET 19 1
TED 18-051-00 IMBEL 810.000,00 0,00 810.000,00 810.000,00 20 AGO 18 20 OUT 20 1
TED 18-069-00 IMBEL 1.088.000,00 0,00 0,00 0,00 11 OUT 18 11 OUT 20 1

Termo de
fomento

852900/2017
(17-091-01)

ITAIPÚ  1.480.905,72 0,00 247.799,00 977.000,00 21 SET 17
31 AGO

19
1

TED 13-144-00 UFSM 1.993.000,00 0,00 0,00 1.993.000,00 10 DEZ 13 10 DEZ 18 1
TED 14-150-00 FUB 4.865.340,00 0,00 149.305,47 4.865.340,00 12 SET 14 28 FEV 18 1
TED 14-186-00 IMBEL 5.515.704,00 0,00 0,00 5.515.704,00 10 NOV 14 30 MAI 19 1

TED 14-194-00 UFSM 9.093.000,00 0,00 0,00 9.093.000,00 27 NOV 14
27 NOV

19
1

TED 15-072-00 FUB 2.377.770,90 0,00 417.472,86 2.377.770,90 25 NOV 15 25 JUL 18 1

TED 15-073-00 IMBEL 2.620.000,00 0,00 0,00 2.620.000,00 25 NOV 15
25 NOV

20
1

Convênio 09-136-00 IFIEX 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 08 DEZ 09
08 NOV

11
2

Convênio 09-056-00 FRF 38.672.560,00 0,00 0,00 38.672.560,00 17 AGO 09 30 JUN 16 2
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Identificação da Unidade Concedente ou Contratante
Nome: COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES
CNPJ: 00.394.452/0091-51 UG/GESTÃO: 160548/0001

Informações sobre as transferências

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário
Valores Pactuados (R$) Valores Repassados (R$) Vigência

Sit
Global

Contrapar-
tida

No exercício
Acumulado até

exercício Início Fim
TED 17-123-00 ENAP 6.000,00 0,00 5.200,00 5.200,00 16 NOV 17 31 DEZ 18 1

Identificação da Unidade Concedente ou Contratante
Nome: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO
CNPJ: 00.394.452/0270-52 UG/GESTÃO: 160068/0001

Informações sobre as transferências

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário
Valores Pactuados (R$) Valores Repassados (R$) Vigência

Sit
Global

Contrapar-
tida

No exercício
Acumulado
até exercício Início Fim

TED 17-111-00 UFF  240.006,00 0,00 42.000,00 78.003,00 01 DEZ 17 08 FEV 21 1

Identificação da Unidade Concedente ou Contratante
Nome: DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL
CNPJ: 00.394.452/0271-33 UG/GESTÃO: 160070/0001

Informações sobre as transferências

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário
Valores Pactuados (R$) Valores Repassados (R$) Vigência

Sit
Global

Contrapar-
tida

No exercício
Acumulado
até exercício Início Fim

TED 17-042-01
IMPRENSA
NACIONAL

15.000,00 389,62 0,00 15.389,62 12 MAI 17 11 MAI 18 1

TED 17-112-00 FUB 3.163.724,59 0,00 3.163.724,59 3.163.724,59 07 NOV 17 07 MAR 20 1
TED 18-003-00 HCPA 723.474,84 0,00 723.474,84 723.474,84 01 FEV18 31 JAN 20 1
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Identificação da Unidade Concedente ou Contratante
Nome: ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
CNPJ: 00.394.452/0336-13 UG/GESTÃO: 160085/0001

Informações sobre as transferências

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário
Valores Pactuados (R$) Valores Repassados (R$) Vigência

Sit
Global

Contrapar-
tida

No exercício
Acumulado
até exercício Início Fim

TED 18-050-00 FUB 385.012,14 0,00 385.012,14 385.012,14  23 JUL 18 22 NOV 19 1

Identificação da Unidade Concedente ou Contratante
Nome: SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
CNPJ: 00.394.452/0284-58 UG/GESTÃO: 160089/0001

Informações sobre as transferências

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário
Valores Pactuados (R$) Valores Repassados (R$) Vigência

Sit
Global

Contrapar-
tida

No exercício
Acumulado
até exercício Início Fim

TED 18-059-00 Imprensa Nacional 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 01 SET 18 31 DEZ 18 1
Situação da Transferência:
1 - Adimplente
2 - Inadimplente
3 - Inadimplência Suspensa
4 - Concluído
5 - Excluído
6 - Rescindido
7 - Arquivado
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5.3 Achados de Auditoria

5.3.1  Achado:  Ausência  de  documentos  que  demonstram  o  controle  das  situações  das
Prestações de Contas e das transferências voluntárias em andamento e concluídas em 2018.

5.3.1.1 Critério de auditoria: Art. 41º da Portaria nº 1.448-Cmt Ex, de 10 de setembro de
2018

5.3.1.2 Situação encontrada: Foi verificado que o EME não tem conhecimento da situação
das Prestações de Contas das transferências voluntárias ocorridas ou em mora no ano de 2018.

5.3.1.3 Manifestação do gestor: 

De acordo com o questionário da PCA 2018, anexo ao DIEx nº 17959-SEFIN-3/6
SCh/EME, de 15 de julho de 2019, o EME respondeu que não participa das
tratativas que indicam a forma de prestação de contas, apenas verifica se há
observância às normas que tratam de cada espécie de Transferência, exceto
quando figura como representante do Comando do Exército em parcerias.

5.3.1.4 Análise da manifestação do gestor: Segundo a norma apontada, a  unidade gestora
necessita se inteirar das principais fases do processo de transferência voluntária.

5.3.1.5  Recomendação:  Atender  às  medidas  de  controle  das  Prestações  de  Contas  das
Transferências  Voluntárias,  estabelecidas  em cada  Termo  de  Execução  Descentralizada, com o
objetivo de determinar ações que impeçam a demora nas soluções de processos, entre eles a Tomada
de Contas Especial, bem como, a rescisão e o arquivamento.

5.4 Avaliação: Foi constatado o alinhamento das transferências voluntárias com os Objetivos
Estratégicos do Exército e o empenho, por parte do Estado-Maior do Exército,  na melhoria  do
processo e no aperfeiçoamento das normas que regem o assunto no âmbito do Exército Brasileiro,
bem como um aprimoramento no controle  da  execução e na prestação  de contas  das  referidas
transferências. 

6. AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

6.1 Metodologia utilizada para a definição das amostras

6.1.1 De acordo com informações extraídas dos Sistemas SIAFI e compras governamentais,
do Relatório de Gestão,  bem como de manifestação encaminhada em resposta à Solicitação de
Auditoria,  foram  realizados  os  trabalhos  de  auditoria,  com  amostras  baseadas  em  relevância,
materialidade  e  criticidade,  considerando  processos  de  dispensa  e  inexigibilidade  que  estão
diretamente relacionados aos Objetivos Estratégicos do Exército.

6.2  Regularidade  dos  processos  licitatórios  e  das  contratações  e  aquisições  feitas  por
inexigibilidade e dispensa de licitação

6.2.1  Processo  de  Dispensa  nº  87/2013  –  Termo  de  Contrato  nº  18/2013  –  Centro  de
Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército (UG 160528)
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6.2.1.1 Identificação  do  Contratado:  CONTROL  -  TELEINFORMATICA  LTDA
(05455684/0001-30);

6.2.1.2 Motivação  da  contratação:  A implantação  do Projeto  Piloto  do SISFRON é  o
início da concretização do que fora idealizado na Estratégia Nacional de Defesa (END), aprovada
pelo Decreto n° 6.703, de 18 de dezembro de 2008, no que se refere ao monitoramento da faixa de
fronteira terrestre e ao domínio das tecnologias envolvidas. Faz parte do esforço para a conquista da
independência  nacional,  com  a  capacitação  tecnológica  autônoma  e  o  domínio  de  tecnologias
sensíveis, definidos como princípios de “projeto forte de defesa”, conforme a END.

6.2.1.3 Modalidade:  Dispensa  de  Licitação.  Objeto:  execução  do  serviço  de  apoio  ao
Exército Brasileiro no acompanhamento e fiscalização do contrato de implantação e integração dos
Sistemas  de  Sensoriamento  e  de  Apoio  à  Decisão  do  Projeto  Piloto  do  Sistema  Integrado  de
Monitoramento de Fronteiras (SISFRON). Valor da contratação: R$ 9.473.399,82 (nove milhões,
quatrocentos e setenta e três mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos).

6.2.1.4 Fundamentação da dispensa ou inexigibilidade: Art. 24º, Inciso XXVIII da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993; e

6.2.1.5 Conclusão sobre a regularidade dos processos avaliados: O processo de dispensa
foi  analisado  por  amostragem,  sendo  elaborado  em conformidade  com  a  Lei  nº  8.666/93  e  a
jurisprudência do TCU, bem como o Contrato foi celebrado em conformidade com os Art. 61 e 62,
ambos da Lei de Licitações. Não foram observados indícios de irregularidades administrativas na
amostra analisada.

6.2.2 Processo de Inexibilidade nº 5/2018 – Contrato nº 7/2018 – 6º Grupo de Lançamento de
Foguetes (UG 160479)

6.2.2.1 Identificação  do  contratado:  AVIBRAS  INDUSTRIA  AEROESPACIAL  S  A
(60181468/0005-85);

6.2.2.2 Motivação da contratação: Atendimento ao processo de transformação do Exército
no Projeto PROFORÇA, atualmente consolidado na concepção estratégica do Exército;

6.2.2.3 Modalidade: Inexibilidade. Objeto: Aquisição de viaturas do sistema Astros 2020.
Valor da contratação: R$ 215.394.027,00 (duzentos e quinze milhões, trezentos e noventa e quatro
mil e vinte e sete reais);

6.2.2.4 Fundamentação  da  dispensa  ou  inexigibilidade:  Art.  25º,  Inciso  I  da  Lei  nº
8.666/93; e

6.2.2.5 Conclusão  sobre  a  regularidade  do  processo  avaliado:  o  processo  de
inexigibilidade foi  analisado por  amostragem, sendo elaborado em conformidade com a Lei  nº
8.666/93 e a jurisprudência do TCU, bem como o contrato foi celebrado em conformidade com os
Art. 61 e 62, da lei de licitações. Não foram observados indícios de irregularidades administrativas
na presente amostra.
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6.3  Utilização  de  critérios  de  sustentabilidade  ambiental  na  aquisição  de  bens  e  na
contratação de serviços e obras

6.3.1  Quanto  aos  critérios  de  sustentabilidade  ambiental,  observa-se  que  o  EME,  por
intermédio  da  Secretaria  de  Economia  e  Finanças  (SEF)  e  do  Departamento  de  Engenharia  e
Construção (DEC), a primeira por normas gerais e o segundo por normas específicas, vem buscando
sedimentar a cultura de métodos sustentáveis em seus processos de contratações. Nesse sentido,
verifica-se a adesão à Agenda A3P10 e a implantação das Diretrizes do Programa de Conformidade
Ambiental do Sistema de Gestão Ambiental do Exército Brasileiro (EB50-D-04.007), aprovada pela
Portaria nº 055-DEC, de 31 de agosto de 2018. Além disso, o EME está elaborando um Caderno de
Instrução sobre Orientações Práticas para Adequação Ambiental em Organizações Militares.

6.3.2 Foi verificado que as compras e as contratações realizadas no âmbito do Exército têm
evoluído substancialmente, no que se refere a políticas de sustentabilidade ambiental. Entretanto,
faz-se necessário o permanente aprimoramento dos controles internos administrativos, com o fim de
garantir que os requisitos de sustentabilidade retromencionados sejam adequadamente especificados
nos estudos preliminares e nos editais de licitações, de acordo com o objeto a ser contratado e a
análise de viabilidade.

6.4 Qualidade dos Controles Internos administrativos relacionados à atividade de compras
e contratações

6.4.1 Achado: Fragilidade dos controles internos

6.4.1.1 Critério de auditoria: Instrução Normativa n.º 01-CGU, de 06 de abril de 2001.

6.4.1.2  Situação encontrada:  Observou-se que a maioria  das  inconsistências  verificadas
apontaram para a fragilidade dos controles internos administrativos das unidades auditadas.

6.4.1.3 Manifestação do gestor: Não houve.

6.4.1.4 Análise da manifestação do gestor: Não é o caso.

6.4.1.5 Recomendação: Aperfeiçoar os mecanismos de controles internos, visando mitigar
possíveis riscos de desconformidades nos procedimentos vinculados a compras e contratações.

6.5  Avaliação:  Foi  verificada  uma  constante  melhoria  no  planejamento  e  nos  processos  de
compras e de contratações da UPC. Porém, ainda é necessário um aprimoramento nos controles
internos da UPC, no que se refere às compras e às contratações, bem como a observação, na fase de
planejamento  dessas  atividades,  das  normas  que  regem as  compras  sustentáveis  no  âmbito  da
Administração Púbica. 

10 Agenda Ambiental na Administração Pública: Ação ambiental que busca a construção de uma nova cultura 
institucional nos órgãos e entidades públicos. Disponível em: 
https://www.mma.gov.br/estruturas/a3p/_arquivos/cartilha_a3p_36.pdf  
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7. AVALIAÇÃO SOBRE A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)

7.1 Metodologia utilizada para definição do escopo de auditoria

7.1.1 Para balizar o escopo da auditoria do presente item deste relatório, tomou-se por base o
estudo do alinhamento entre o OEE 7 - Aprimorar a Governança de Tecnologia da Informação, o
Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e o Contrato de  Objetivos Estratégicos,
celebrado para 2018, entre o EME e o Departamento de Ciência e Tecnologia (COE-DCT).

7.2 Achados de auditoria

7.2.1 Achado: Não foram identificados registros das ações de supervisão e controle da Gestão
de Tecnologia da Informação.

7.2.1.1  Critério:  Art.  21  da  Instrução  Normativa  Conjunta  (INC)  nº  01/2016  -
MPOG/CGU,  de  10  de  maio  de  2016,  Regulamento  do  Conselho  Superior  de  Tecnologia  da
Informação - CONTIEx (EB10-R-09.001)11, e alínea a do inciso V do Art. 3º do Regulamento do
Estado-Maior do Exército (EB10-R-01.007). 

7.2.1.2  Situação  encontrada:  Foi  verificado  que  o Comitê  Técnico  de  Tecnologia  da
Informação (COMTEC-TI) submete as ações de supervisão e controle da Gestão de Tecnologia da
Informação  ao  Conselho  Superior  de  Tecnologia  da  Informação  do  Exército  (CONTIEx),  que
determina  as  tarefas  diretamente  ao  Departamento  de Ciência e  Tecnologia  (DCT).  Não foram
observados registros das ações de supervisão e controle do EME a partir das decisões tomadas no
CONTIEx.

7.2.1.3 Manifestação do Gestor:

O modelo de Governança de TIC do Exército Brasileiro, atendendo ao preconizado
pela Portaria nº 19, de 29 MAIO 17, do Secretaria de TI/MPOG, tem como sua
máxima instância o Conselho Superior de Tecnologia da Informação do Exército,
CONTIEx. O seu regulamento, publicado no Boletim do Exército nº 25, de 21 JUN
19, prescreve que o Conselho é um Órgão de Assessoramento Superior, de caráter
deliberativo, que se destina a assessorar o Comandante do Exército: na formulação
da Política de Governança de Tecnologia da Informação (TI);  no planejamento,
direção e controle das ações de Governança de TI; e na condução da Governança
de TI. O CONTIEx é presidido pelo Comandante do Exército, possui o Chefe do
Estado-Maior (EME) como membro nato, e a Secretaria do Conselho está sob a
direção e responsabilidade do 2° Subchefe do EME. 

Nesse  contexto,  é  importante  frisar  que  são  atribuições  do  EME,  entre  outras,
elaborar as políticas e diretrizes estratégicas gerais e específicas para o Comando
do Exército e supervisionar e controlar as atividades de Governança de Tecnologia
da Informação (Art. 3° do Regulamento do EME, Portaria nº 1053, de 11 JUL 18).
Complementarmente,  cabe  à  2ª  Subchefia  do  EME,  entre  outras  atribuições,
formular,  propor  e  manter  atualizadas  diretrizes,  no  nível  de  direção  geral,
referentes à Governança de TI (letra c, número III, Art. 16, do Regimento Interno
do EME, publicado no Boletim do Exército nº 28, de 16 JUL 10).

11 Aprovado pela Portaria nº 352-Cmt Ex, de 20 de maio de 2013, publicada no Boletim do Exército nº 21, de 24 de 
maio de 2013.
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Ante  ao  exposto,  verifica-se  que  o EME,  por  intermédio da  2ª  Subchefia,  tem
atuação significativa na Governança de TIC, uma vez que, além de gerenciar a
interface entre o órgão de Governança (CONTIEx) e o de Gestão (DCT), é ainda
responsável por formular as políticas e diretrizes, e orientar, monitorar e avaliar as
atividades relacionadas a área de TIC no EB.

Por fim, cabe salientar que é a 2ª SCh do EME que realiza o monitoramento e a
análise  dos lançamentos dos  indicadores  de tendência  no  aplicativo JaguarWeb
(ferramenta utilizada pelos ODS para lançamento das informações referentes aos
seus respectivos indicadores e pelo EME para monitoramento e análise da situação
dos indicadores).

7.2.1.4  Análise  da  Manifestação  do  Gestor:  Em  que  pese  a  previsão  normativa  de
orientação,  monitoramento  e  avaliação  por  parte  do  EME,  não  foram  observadas,  durante  a
auditoria, evidências de que isso ocorra na prática.

7.2.1.5  Recomendação:  Executar  e  registrar  as  ações  de  avaliação,  direcionamento  e
monitoramento da  atuação  da gestão,  com vistas  à  condução das  atividades  de Governança  de
Tecnologia da Informação e de Governança Digital no  EB, conforme o previsto na  alínea a do
inciso V do Art. 3º do Regulamento do Estado-Maior do Exército (EB10-R-01.007).

7.2.2 Achado: Não utilização de instrumento para governança de TI.

7.2.2.1 Critério: item 3 do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI)12 e alínea
a do inciso V do Art. 3º do Regulamento do Estado-Maior do Exército (EB10-R-01.007).

7.2.2.2 Situação encontrada: Os indicadores do PETI foram construídos, porém, deixaram
de ser alimentados com dados necessários para medir o que se pretendia, não surtindo, dessa forma,
os efeitos para o exercício de governança de TI.

7.2.2.3 Manifestação do Gestor: 

Os  indicadores  estratégicos  são  elaborados  na  Fase  3  do  SIPLEx,  após  a
formulação dos objetivos estratégicos do Exército (OEE), e são elaborados com o
fim  de  medir  os  “fatores  críticos  de  sucesso”  do  OEE  7.  “APRIMORAR  A
GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO”,  da Política  Militar
Terrestre.  Após  essa  fase,  são  elaboradas  as  estratégias  e  seus  respectivos
desdobramentos em ações estratégicas. Na Fase 7 do SIPLEx, a medição é feita
sobre as ações estratégicas de cada OEE, sendo realizada com caráter operacional.
O PETI (Portaria  nº  1.212-Cmt  Ex,  de 02  AGO 18)  é  um plano de execução,
controle, provimento de recurso e medição com característica descentralizada e os
seus indicadores estão distribuídos dentro dos diversos objetivos estratégicos do
PEEx, não só do OEE7, em planos setoriais ou dentro do portfólio de programas do
EB. Sendo assim, realizando-se uma análise comparativa entre os indicadores do
PETI e do OEE7, podemos destacar a existência de relação entre os indicadores do
primeiro e os indicadores de tendência, de resultado e de composição do segundo.

Os  indicadores  do  OEE 7  são  elaborados  pelo  EME  (2ª  SCh  e  3ª  SCh)  com
participação do DCT. Cabe ao DCT realizar o lançamento das informações dos
indicadores e ao EME (2ª SCh e 3ª SCh) cabe realizar o acompanhamento e análise

12 Aprovado pela Portaria nº 1.212-Cmt Ex, de 2 de agosto de 2018, publicada na Separata ao Boletim do Exército nº 
33, de 17 de agosto de 2018.
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dos indicadores.

7.2.2.4  Análise da Manifestação do Gestor:  Embora o alinhamento dos indicadores  do
PETI ao do OEE 7, destacado na Manifestação do Gestor, foi constatado durante a auditoria que os
104 indicadores definidos no PETI não estão sendo alimentados com dados atualizados. 

7.2.2.5  Recomendação:  A UPC  deverá  utilizar  o  Plano  Estratégico  de  Tecnologia  da
Informação (PETI)  como instrumento para o exercício da Governança de TI, conforme item 3 do
PETI e a alínea a do inciso V do Art. 3º do Regulamento do Estado-Maior do Exército, com vistas à
consecução dos objetivos organizacionais e à priorização dos recursos de TI necessários para apoiar
o EB na execução do PEEx. O DCT deve se limitar a ser o executor do PETI.

7.2.3  Achado:  Elaboração  do  COE (fase  6  do  SIPLEx)  dissonante  do  PEEx  (fase  5  do
SIPLEx)

7.2.3.1 Critério: Plano Estratégico do Exército (PEEx), Contrato de Objetivos Estratégicos
celebrado para 2018 entre o EME e o Departamento de Ciência e Tecnologia (COE-DCT) e alínea a
do inciso V do Art. 3º do Regulamento do Estado-Maior do Exército (EB10-R-01.007). 

7.2.3.2  Situação  encontrada:  Considerando  que  o  OEE  7  possui  12  (doze)  Ações
Estratégicas  (AE)  priorizadas  dentre  as  127  (cento  e  vinte  sete)  AE  de  todos  os  OEE,  foi
identificado que a única AE (7.2.1-Aperfeiçoar a produção e disponibilização de geoinformação),
cuja prioridade era última entre as 12 (doze) do OEE 7 e a 124ª do PEEx, foi  atendida no COE-
DCT.

7.2.3.3 Manifestação do Gestor: 

O PEEx traduz, efetivamente, o investimento da Força; todavia, coerente com o
que consta do Plano de Articulação e Equipamento de Defesa (PAED), os gerentes
de  programa/projetos  são  os  responsáveis  por  indicar  a  origem dos  recursos  e
lançar,  nos  Planos  Estratégicos  Setoriais,  o  impacto  no  custeio  referente  ao
investimento de cada programa/projetos.

O ajuste orçamentário entre o previsto e o efetivamente executável, anualmente, é
definido  no  Contrato  de  Objetivos  Estratégicos  (COE),  que  contempla  a
priorização, estabelecida pelo Cmt EB, das ações estratégicas compatíveis com a
Proposta da Lei Orçamentária Anual (PLOA) do ano em questão.

Cabe salientar que o COE, baseado no PEEx, é um documento produzido pelo
EME  e  pelo  ODS,  sendo  seu  acompanhamento  e  avaliação,  dentro  do  EME,
realizado pela 3ª SCh. A priorização dada no COE não é imutável. No caso em tela,
em que a ação executada visava “aperfeiçoar o Banco de Dados Geográficos do
Exército  (BDGEx)  e  o  Sistema  de  Informações  Geográficas  (SIG)  para  Web”
destaca-se que, como todo sistema de TI, com o passar dos anos, seus servidores
apresentaram falhas que indicavam o fim de sua vida útil. Não efetuar a troca de
hardware que apresentavam falhas poderia ocasionar a interrupção nos serviços ou
até  a  perda  de  informação  arquivada.  Como  o  BDGEx  é  o  ponto  central  do
armazenamento  dos  produtos  da  DSG,  a  perda  de  informações  representava  o
desperdício de volumosos recursos financeiros e décadas de trabalho de todas as
OMDS da DSG. Dessa forma ficou caracterizado que a mudança de prioridades
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atendeu aos princípios da economicidade, prioridade e urgência.

7.2.3.4  Análise  da  Manifestação  do  Gestor:  Considerando  que  todo  e  qualquer
planejamento  pode  e  deve  ser  avaliado,  e,  sendo  o  caso,  corrigido,  a  alteração  na  ordem  de
prioridade anteriormente estabelecida para as  AE é perfeitamente possível  e não compromete a
execução do plano. Entretanto, uma alteração drástica na ordem de prioridade estabelecida pelo
PEEx, a saber, da última para a primeira posição, pode indicar a quem verifica a execução do plano
que,  ou  ocorreu  um  fato  externo  de  baixa  probabilidade  e  alto  impacto  a  ponto  de  alterar
profundamente o que fora planejado, ou não foi considerado, na definição da priorização, os riscos
envolvidos na execução de cada AE. 

7.2.3.5  Recomendação:  Respeitar  as  prioridades  estabelecidas  no  PEEx  ou,  caso  seja
necessária a alteração do planejamento inicial, que seja feita, previamente, a revisão fundamentada
com as devidas justificativas e motivações.

7.3 Avaliação

7.3.1 Considerando os achados acima, observou-se que o Comando do Exército deixou de
monitorar e revisar os controles internos da gestão de TI e de direcionar as ações e os investimentos
na  área  considerada  baseado  em  uma  efetiva  análise  de  riscos.  Portanto,  depreende-se  que  a
governança da gestão de TI necessita ser aperfeiçoada, sob a ótica da gestão de riscos.

8. AVALIAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

8.1 Metodologia 

8.1.1 Para balizar o escopo da auditoria do presente item deste relatório, tomou-se por base o
item 9, do Anexo II da Decisão Normativa nº 172-TCU, de 12 de dezembro de 2018, verificando a
correção dos registros contábeis, a estrutura tecnológica e de pessoal para administrar o patrimônio
e a qualidade dos controles internos administrativos relativos à gestão do patrimônio imobiliário.

8.2 Achados de auditoria

8.2.1 Achado: Deficiência no controle da compatibilização dos registros contábeis.

8.2.1.1  Critério:  Item  5  (Ativo  Imobilizado),  da  Parte  II  (Procedimentos  Contábeis
Patrimoniais), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 7ª Edição, a
Macrofunção SIAFI 020344 e alínea f, do inciso IX, do Art. 3º do Regulamento do Estado-Maior do
Exército (EB10-R-01.007).

8.2.1.2  Situação  encontrada:  Não  foram  identificadas  medidas  de  controle  quanto  à
compatibilidade  dos  registros  contábeis  lançados  no  Sistema  de  Gerenciamento  do  Patrimônio
Imobiliário de Uso Especial da União (SPIUNet) em relação aos constantes no Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). 
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8.2.1.3 Manifestação do Gestor: 

A  DPIMA/DEC  entende  que  se  faz  necessário  a  criação  de  um  grupo
interdisciplinar (podendo ficar a cargo da DPIMA), para buscar soluções quanto ao
controle  da  compatibilidade  dos  registros  contábeis  lançados  no  Sistema  de
Gerenciamento do Patrimônio Imobiliário de uso especial da União (SPIUNet), e
os  constantes  do  Sistema  Integrado  de  Administração  Financeira  do  Governo
Federal (SIAFI).

8.2.1.4 Análise da Manifestação do Gestor: Foi identificado que o gestor reconhece que o
achado representa uma oportunidade de melhoria.

8.2.1.5 Recomendação: Criar medidas de controle para a  compatibilização dos registros
contábeis referentes ao patrimônio imobiliário. A contabilização desta espécie de ativo contribui
para  que  as  demonstrações  contábeis  evidenciem  a  expectativa  de  geração  de  benefícios
econômicos ou potencial de serviços pelo Exército Brasileiro, conforme estabelecido no item 2.5 da
Macrofunção SIAFI 020344.

8.2.2 Achado: Deficiências na governança da gestão do Patrimônio Imobiliário do Exército.

8.2.2.1 Critério: Alínea f, do inciso IX, do Art. 3º do Regulamento do Estado-Maior do
Exército  (EB10-R-01.007)  e  inciso  IX  do  Art.  2º  da  Instrução  Normativa  Conjunta  (INC)  nº
01/2016 - MPOG/CGU, de 10 de maio de 2016.

8.2.2.2  Situação encontrada:  Não foram identificadas  as  ações  de governança do EME
sobre a gestão do patrimônio imobiliário do Exército, existindo apenas as ações de gestão a cargo
da Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (DPIMA).

8.2.2.3 Manifestação do Gestor: 

Este ODG informa que, conforme previsto na letra f) do Inciso VII do Art. 1º da
Portaria nº 1.700, de 8 de dezembro de 2017, o Comandante do Exército delegou
ao  DEC  o  gerenciamento,  supervisão  e  coordenação  das  atividades  afetas  à
utilização  do  patrimônio  da  União  jurisdicionado  ao  EB,  bem  como  matérias
relativas ao meio ambiente, por intermédio da Diretoria de Patrimônio Imobiliário
e Meio Ambiente (DPIMA).

Observou-se a necessidade de otimização e centralização das atividades vinculadas
à governança estratégica do ODG, particularmente as já existentes na Asse Adm
EME, somadas às atividades de Gestão de Risco, Excelência Gerencial e Medição
do Desempenho Organizacional.

A DPIMA/DEC é de parecer favorável com as informações contidas na referida
matriz, entretanto salienta que as ações de governança deverão ser tratadas com o
próprio Estado-Maior do Exército (EME).

8.2.2.4 Análise da Manifestação do Gestor: Foi identificado que o gestor reconhece que o
achado representa uma oportunidade de melhoria.

8.2.2.5 Recomendação: Fazer com que sejam realizadas as atividades relacionadas com a
direção,  monitoramento  e  avaliação  da  atuação  da  gestão  do  patrimônio  imobiliário  da  União
jurisdicionado  ao  Comando  do  Exército,  conforme  a  alínea  f,  do  inciso  IX,  do  Art.  3º  do
Regulamento do Estado-Maior do Exército.
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8.3 Avaliação

8.3.1 Quanto à estrutura de pessoal, verificou-se que as Regiões Militares e os Grupamentos
de Engenharia possuem efetivos suficientes e capacitados para administrar o patrimônio do Exército
Brasileiro.  Com  relação  à  estrutura  tecnológica,  observou-se  que  a Diretoria  de  Patrimônio
Imobiliário e Meio Ambiente possui uma plataforma virtual, a 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. Entretanto,
observou-se que existem deficiências nos controles sobre a compatibilidade dos registros contábeis
e na governança da gestão do Patrimônio Imobiliário do Exército.

9.  AVALIAÇÃO  DA  QUALIDADE  E  SUFICIÊNCIA  DOS  CONTROLES  INTERNOS
ADMINISTRATIVOS

9.1 Metodologia utilizada para a definição do escopo

9.1.1 Para balizar o escopo da auditoria do presente item, tomou-se por base a avaliação dos
controles internos sobre a execução das Ações Estratégicas definidas no item 2.1.5 deste relatório.

9.2 Quanto ao ambiente de controle

9.2.1 Achado: Acompanhamento circunstancial da execução do SIPLEx.

9.2.1.1 Critério: Art.  11 da Política de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro  (EB10-P-
01.004)13 e alínea d, do inciso V, do Art. 3º do Regulamento do Estado-Maior do Exército (EB10-R-
01.007).

9.2.1.2 Situação encontrada: Considerando que o órgão de governança (EME) deve exercer
sua responsabilidade de supervisão sobre o cumprimento do SIPLEx, foi identificado que o órgão se
certifica  acerca  do  alinhamento  do  que  foi  planejado  com  o  que  foi  executado  de  forma
circunstancial (ad hoc), conforme surjam as demandas esporádicas.

9.2.1.3 Manifestação do Gestor: 

O EME, implementou em 2019, na sua 3ª Subchefia, uma seção voltada para a
gerência de todas as sete fases do SIPLEx, no âmbito da Força. Desta forma, serão
criados  e  implementados  indicadores  de  desempenho  de  forma  a  permitir  o
acompanhamento mais efetivo da execução do PEEx 20-23 (Fase 5 do SIPLEx).

9.2.1.4 Análise da Manifestação do Gestor:  A Manifestação do Gestor não soluciona o
achado.  Foi identificado que o gestor  reconhece que o achado representa uma oportunidade de
melhoria, e tomará medidas para a sua solução, mesmo que de forma intempestiva.

9.2.1.5  Recomendação:  Implementar  rotinas  de  controle  para  cada  uma  das  fases  do
SIPLEx, possibilitando, assim, o surgimento de uma cultura de controle que propicie a verificação

13 Aprovada pela Portaria nº 465 – Comandante do Exército, de 17 de maio de 2017 (em vigor em 2018), publicada na 
Separata ao Boletim do Exército nº 23/2017, de 9 de junho de 2017.
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contínua e imediata, conforme o previsto no Art. 11 da Política de Gestão de Riscos do Exército
Brasileiro (EB10-P-01.004).

9.3 Quanto à avaliação de risco

9.3.1 Achado: Não foi identificada a gestão dos riscos relativos à busca dos objetivos contidos
no SIPLEx.

9.3.1.1 Critério: Art. 2º da Política de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro  (EB10-P-
01.004) e alínea d, do inciso V, do Art. 3º e inciso V, do Art. 8º do Regulamento do Estado-Maior do
Exército (EB10-R-01.007)

9.3.1.2 Situação encontrada:  Não obstante  o Exército Brasileiro ter emitido, em 2017, a
Política de Gestão de Riscos, aprovada pela Portaria nº 465 - Cmt Ex, de 17 de maio de 2017 e, em
2018, ter revisado a referida Política, culminando com a aprovação de sua 2ª Edição, por meio da
Portaria nº 004 - Cmt Ex, de 03 de janeiro de 2019,  não foi apresentado um processo formal de
identificação  de  eventos  que  possam  impactar  negativamente  na  consecução  dos  objetivos
estratégicos do EB. 

9.3.1.3 Manifestação do Gestor: 

A Política de Gestão de Riscos do Exército foi reeditada por meio da Portaria nº
004 –  Comandante  do  Exército,  de  03JAN19,  que  revoga  a  Portaria  nº  465  –
Comandante do Exército, de 17 de maio de 2017, e, entre outras resoluções, criou o
Comitê de Governança, Riscos e Controles do Exército (EGRiCEx). Esse Comitê
tem entre suas atribuições fomentar uma cultura comum de governança, gestão de
riscos  e  controles  internos  em  todas  as  atividades.  O  Comitê  irá  valer-se  do
Escritório de Gestão de Riscos e Controles Do Exército (EGRiCEx) para apoiar as
ações  de  implantação,  desenvolvimento  e  atualizações  da  gestão  de  riscos,  no
âmbito do EB. 

9.3.1.4  Análise da Manifestação do Gestor:  A Manifestação do Gestor  não soluciona o
achado.  Foi identificado que o gestor  reconhece que o achado representa uma oportunidade de
melhoria, e tomará medidas para a sua solução, fruto da publicação da Portaria nº 225-EME, de 26
de julho de 2019, que aprovou a Política de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro.

9.3.1.5 Recomendações: Mapear os  processos atinentes à consecução do SIPLEx, 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  que  possam  impactar  no
desempenho associado a cada um dos seus objetivos estratégicos.

9.4 Quanto às atividades de controle

9.4.1 Achado: Não identificação de ações corretivas nas atividades de supervisão e de controle
do SIPLEx.

9.4.1.1 Critério: Alínea h, do item 3 da Metodologia da SIPLEx.

9.4.1.2 Situação encontrada:  Não foram identificadas ações corretivas nas atividades de
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supervisão e de controle do SIPLEx, apesar de terem sido observadas  postergações sucessivas do
cumprimento das atividades impostas do PEEx 2016/2019 e da existência de resultados que não
retratam a fiel execução dos OEE, conforme apontado no item 3.5.1.2 deste relatório.

9.4.1.3 Manifestação do Gestor: 

Não se visualizou necessidade de alterar a Sistemática do Planejamento Estratégico
do Exército aprovada pela Portaria n° 306-EME, de 22 de dezembro de 2014. As
medidas  para  a  correção das  entregas  (produtos)  das diversas  fases  do SIPLEx
(Indicações, Visão de Futuro, OEE etc...) serão implementadas no ciclo que terá
como resultado o PEEx 20/23, a ser aprovado no ano em curso.

9.4.1.4 Análise da Manifestação do Gestor: Foi identificado que o gestor reconhece que o
achado representa uma oportunidade de melhoria, e tomará medidas para a sua solução, mesmo que
de forma intempestiva (PEEx 2020-2023).

9.4.1.5 Recomendação: Promover correções nas fases do SIPLEx, de forma a adequá-las à
realidade  proporcionada  pela  estrutura  econômica  do  país,  corrigindo  as  metas  dos  OEE  e
permitindo que o alcance dos objetivos se torne possível em prazo razoável, conforme a alínea h, do
item 3 da Metodologia da SIPLEx.

9.4.2 Achado: Inexistência de controles automatizados para as fases 4, 5 e 6 do SIPLEx.

9.4.2.1 Critério: Art. 11 da Política de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro (EB10-P-
01.004) e alínea d, do inciso V, do Art. 3º do Regulamento do Estado-Maior do Exército (EB10-R-
01.007).

9.4.2.2  Situação  encontrada:  Não  foram  identificados  controles  sistematizados  e
automatizados de acompanhamento da execução das fases 4, 5 e 6 do SIPLEx.

9.4.2.3 Manifestação do Gestor: 

Atualmente o EME utiliza  os  sistemas corporativos do Governo Federal  (SIOP,
SIAFI,  SIAFI  Gerencial,  etc.)  para  o  acompanhamento  de  execução  físico-
financeira no atingimento das Ações Estratégicas. Como esses sistemas possuem
restrições quanto ao estabelecimento das metas (os campos de produto e métrica
são pré-formatados e não possibilitam customização),  estão sendo estabelecidos
novos parâmetros no Sistema de Medição de Desempenho Organizacional (SMDO)
que permitam o acompanhamento da execução do PEEx para o ciclo 2020-2023.

9.4.2.4 Análise da Manifestação do Gestor:  A Manifestação do Gestor não soluciona o
achado.  Foi identificado que o gestor  reconhece que o achado representa uma oportunidade de
melhoria, e tomará medidas para a solução dos controles relativos à Fase 5, mesmo que de forma
intempestiva (PEEx 2020-2023). A manifestação não abordou as Fases 4 e 6.

9.4.2.5 Recomendação: Implementar um sistema, se possível automatizado e contínuo, que
possibilite o controle do nível de implementação das fases 4, 5 e 6 do SIPLEx, por parte do Órgão
de Direção Geral (ODG), conforme o Art. 11 da Política de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro
(EB10-P-01.004).
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9.5 Quanto à informação e Comunicação

9.5.1 Achado: Deficiências na comunicação das decisões sobre o processo de transformação. 

9.5.1.1 Critério:  Arts. 6º e 11, do Regulamento do Conselho Superior de Transformação
(CONSUT) -  EB10-R-01.01114 e  inciso IV do Art.  11 da  Instrução Normativa Conjunta (INC)
MPOG/CGU nº 01/2016, de 10 de maio de 2016.

9.5.1.2  Situação  encontrada:  Não  foram  identificadas  as  deliberações  do  CONSUT,
atualmente denominado  Conselho Superior de Racionalização e Transformação (CONSURT), no
que se referem à avaliação dos resultados da transformação do Exército, mediante processos de
auditoria e à definição de medidas que busquem o permanente alinhamento com o Plano Estratégico
do Exército (PEEx).

9.5.1.3 Manifestação do Gestor: 

O EME, durante o processo de revisão do PEEx atual, com vistas ao quadriênio
2020-2023, vem adotando medidas que irão facilitar, efetivando o alinhamento das
deliberações do CONSURT com o PEEx, como por exemplo, a ativação de uma
seção SIPLEx na sua 3ª Subchefia.

9.5.1.4  Análise da Manifestação do Gestor:  A Manifestação do Gestor  não soluciona o
achado.  Foi identificado que o gestor  reconhece que o achado representa uma oportunidade de
melhoria  e  tomará  medidas  para  a  sua  solução.  O CONSURT foi  criado  com a  finalidade  de
conduzir o processo de transformação e os projetos estratégicos do Exército Brasileiro (EB). Dessa
forma, em um ambiente político-econômico de constantes ameaças à consecução do processo de
transformação do EB (contingenciamentos, prorrogações das Atividades Impostas, apreciações de
novas  demandas,  definições  de  prioridades  alteradas  pelos  COE  etc),  depreende-se  que  o
CONSURT deveria ter deliberado em ata, durante as reuniões realizadas, sobre a avaliação dos
resultados da transformação do Exército, mediante processos de auditoria e sobre a definição de
medidas que busquem o permanente alinhamento com o Plano Estratégico do Exército (PEEx),
durante o ano de 2018. 

9.5.1.5  Recomendação:  O  CONSURT deve  realizar  deliberações  sobre  o  processo  de
transformação  do  Exército,  aprovar  as  atas  das  reuniões  e,  efetivamente,  transmitir  às  partes
interessadas (ODG, ODS, Gerentes de Projeto, etc) as decisões tomadas, conforme os Arts. 6º e 11,
do Regulamento do Conselho Superior de Transformação (CONSUT) – EB10-R-01.011.

9.6 Quanto ao monitoramento

9.6.1 Achado: Ausência de ações corretivas no monitoramento da execução do SIPLEx.

9.6.1.1 Critério:  Letra c,  do item 3,  do Relatório nº 006-SMDO/SI.2/2ª  da Reunião de
Análise da Estratégia (RAE)15, de 18 de outubro de 2018.

9.6.1.2 Situação encontrada:  Não foram identificadas, no Relatório nº 006-SMDO/SI.2/2ª

14 Aprovado pela Portaria do Comandante do Exército nº 1.787, de 8 de dezembro de 2015 (vigente em 2018), publicada no Boletim 
do Exército nº 51/2015, de 18 de dezembro de 2015.
15 Disponível em http://intranet.eme.eb.mil.br/emenet/sites/3sch/images/SMDO_Relatorio_R  AE-2018.pdf  .  Acesso em 
29 de julho de 2019.
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da Reunião de Análise da Estratégia (RAE), de 18 de outubro de 2018, as ações corretivas relativas
às manifestações apresentadas pelo representante do COTER referentes à Análise Crítica do OEE 5,
deixando de ser observados os objetivos da própria reunião no tocante à letra c, do item 3, do
mencionado relatório.

9.6.1.3 Manifestação do Gestor:

No citado  Relatório  da  RAE, o  COTER apresentou  linhas  de  ações  para  cada
análise crítica sobre o OEE 05, como pode ser observado na coluna Análise, da
figura 6, do Relatório atendendo o objetivo da reunião de "discutir linhas de ação
para correção do desempenho abaixo do esperado (item c. da letra c. do número 3).
As análises do COTER foram consideradas e conforme consta do n° 4 - Conclusão
- do Relatório e por ocasião da revisão da Fase 7 do SIPLEx tais indicadores serão
revistos", o que ocorrerá até o final do ano de 2019.

9.6.1.4 Análise da Manifestação do Gestor: Não obstante a informação apresentada pelo
Gestor, de que o COTER apresentou linhas de ações para cada item da análise crítica sobre o OEE
05, a equipe de auditoria entende que a análise citada apenas informou o problema percebido sem
que fossem levantadas  propostas  de solução  para o  que fora apresentado,  haja vista  não  haver
qualquer  menção,  no  Relatório  da  Reunião  em  comento,  sobre  a  comunicação  do  problema
constatado pelo COTER que impactaria no sucesso do Programa SISOMT. Destaca-se, ainda, que a
avaliação, de forma geral, foi considerada como sendo de boa a ótima, o que dá a falsa impressão de
que não fora trazido para a reunião um problema da magnitude do apresentado na figura 6 do
referido Relatório. Cabe ressaltar que, na conclusão, é citado que as avaliações de desempenho
consideradas regulares  ou insuficientes já estão com ações em andamento por parte dos órgãos
responsáveis, mas não trazem as propostas de soluções para os problemas encontrados.

9.6.1.5  Recomendação:  Implementar  planos  de  ação  a  fim  de  solucionar  problemas
apontados nas reuniões de monitoramento, conforme evidenciado na letra c, do item 3, do Relatório
nº 006-SMDO/SI.2/2ª da Reunião de Análise da Estratégia (RAE), de 18 de outubro de 2018.

9.7 Avaliação

9.7.1  As  ações  de  monitoramento  e  revisão  dos  controles  internos  relacionados  ao
planejamento estratégico do Exército precisam ser aprimoradas, por parte do Comando do Exército,
a fim de atender o que prescreve a INC nº 01 - MPOG/CGU, de 10 de maio de 2016, no tocante à
identificação,  avaliação  e  gerenciamento  dos  riscos  que  poderiam  impactar  a  consecução  dos
objetivos estabelecidos no SIPLEx.

10.  A  AVALIAÇÃO  DA  CONFIABILIDADE  E  EFETIVIDADE  DOS  CONTROLES
INTERNOS RELACIONADOS À ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
E DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS

10.1 Metodologia utilizada para a definição das amostras:

10.1.1 Foram diligenciadas as 12 (doze) Inspetorias de Contabilidade e Finanças do Exército
(ICFEx), solicitando informações sobre a existência de normas que determinem responsabilidades
pela elaboração das demonstrações contábeis e dos relatórios financeiros, qual o meio de divulgação
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das orientações relativas à elaboração dos mesmos e, também, quais são as orientações vigentes
relacionadas à elaboração de tais documentos.

10.1.2 Avaliação da confiabilidade e da efetividade dos controles internos.

10.2 Achado: Demonstrações Contábeis e Relatórios Financeiros confiáveis.

10.2.1  Critério:  Manuais  do  SIAFI,  Manual  de  Contabilidade  Aplicada  ao  Setor  Público
(MCASP 8ª Edição) e Regulamento de Administração do Exército (Decreto nº 98.820, de 12 de
janeiro de 1990).

10.2.2 Situação encontrada: Foi observado que os controles internos são formalizados e estão
em  plena  operacionalização,  e  que  as  demonstrações  contábeis  e  relatórios  financeiros  são
elaborados no SIAFI ou outro sistema paralelo, cujos dados são auditados em nível de Unidade
Gestora, Inspetorias de Contabilidade (Unidade de controle interno) e Centro de Controle Interno do
Exército (Unidade Setorial).

10.2.3 Manifestação do Gestor: Não houve.

10.2.4 Análise da manifestação do Gestor: Não é o caso.

10.2.5 Recomendação: Não é o caso.

10.3 Avaliação: No âmbito do Exército Brasileiro, as atribuições dos órgãos de controle interno
estão claramente definidas, e os lançamentos feitos em sistema informatizado podem ser auditados
em qualquer momento. Além das auditorias realizadas pelos órgãos de controle interno, as inconsis-
tências que porventura venham a existir são sinalizadas por meio de equações. Todo esse processo
contribui para a confiabilidade e efetividade das Demonstrações Contábeis e Relatórios Financeiros.

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

11.1 Metodologia utilizada para a definição das amostras: Foram diligenciadas a UPC e as 12
(doze) ICFEx, quanto ao atendimento do previsto no Acórdão nº 1212/2014 - TCU – Plenário.

11.2 Avaliação dos reflexos da desoneração da folha de pagamento nos contratos

11.2.1  Achado:  Existência  de  empresas  beneficiadas  com  a  desoneração  da  folha  de
pagamento.

11.2.2 Critério: Acórdão nº 1212/2014 - TCU – Plenário.

11.2.3 Situações encontradas, conforme QUADRO 8:
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QUADRO 8 – Resumo da desoneração da folha de pagamento nos contratos

Item Quantidade / Valor

Quantidade de empresas acionadas à revisão 20

Quantidade de contratos revisados* 25

Montante de recursos que deveriam ser devolvidos R$ 910.578,89

Montante de recursos que foi ressarcido R$ 480.368,57

* O número de contratos revisados é maior que o número de empresas acionadas porque existem empresas com mais de
um contrato.

11.2.4 Manifestação do Gestor: Não houve.

11.2.5 Análise da Manifestação do Gestor: Não é o caso.

11.2.6 Recomendação: As UG e as ICFEx deverão prosseguir no cumprimento do previsto nas
mensagens SIAFI nº 0222726, de 24 de fevereiro de 2014 e nº 0350991 e 0351033, ambas de 25 de
fevereiro de 2014, relativas à desoneração da folha de pagamentos.

11.3 Avaliação:  Não obstante a divulgação, no âmbito do Exército Brasileiro,  do conteúdo do
Acórdão nº 2859/2013, da Lei nº 12.546/2011 e do Decreto nº 7.828/2012, feita pela Secretaria de
Economia e Finanças (SEF),  por meio das mensagens SIAFI nº 0222726, de 24 de fevereiro de
2014 e nº 0350991 e 0351033, ambas de 25 de fevereiro de 2014, verificou-se que há a necessidade
de  manutenção  das  ações  voltadas  para  o  ressarcimento  dos  recursos  a  serem  devolvidos  em
decorrência da desoneração da folha de pagamento. Desta forma, as ICFEx devem ser orientadas a
intensificarem o monitoramento das medidas adotadas pelas UG com vistas ao ressarcimento de
todo o montante devido.

12. AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE ACESSIBILIDADE DA UNIDADE

12.1 Metodologia utilizada para a definição das amostras:

12.1.1  Foram realizados  testes  no  site  oficial  do  Exército  Brasileiro  para  verificação  das
ferramentas de acessibilidade à informação. Também foi feita consulta às legislações do EB, bem
como visitas in loco às instalações de Organizações Militares (OM) sediadas em Brasília, quanto ao
acesso  para  os  portadores  de  necessidades  especiais  (PNE),  observando  rampas,  banheiros
adaptados, elevadores, piso tátil, ergonomia dos mobiliários, entre outras adaptações.

12.1.2 Achado: Implementação da Política de acessibilidade no EB.

12.1.3  Critério:  Lei  nº  10.098/2000,  Decreto  nº  5.296/2004  e  normas  técnicas  da  ABNT
aplicáveis.

12.1.4 Situações encontradas: 

12.1.4.1  Os  padrões  de  atalhos  (links) do  sítio  eletrônico  do  Exército
(www.exercito.gov.br), quando testados, não funcionaram corretamente; 



Relatório de Auditoria de Gestão do Comando do Exército NUP: 64466.015922/2019-45 ………………............... 80

12.1.4.2 Não foi identificada a linguagem de LIBRAS em nenhum vídeo de 2018 referente
ao produto "O COMANDANTE RESPONDE" (YouTube); e

12.1.4.3 Há algumas instalações antigas que ainda não  foram adaptadas para atender a
legislação vigente.

12.1.5 Manifestação do Gestor: 

O  Centro  de  Comunicação  Social  do  Exército  (CCOMSEX)  irá  implementar
medidas  necessárias,  a  fim  de  corrigir  as  falhas  observadas  no  acesso  às
ferramentas de comunicação.

12.1.6 Análise da Manifestação do Gestor: 

12.1.6.1  Verifica-se  que  a  política  de  acessibilidade  à  comunicação  ainda  se  encontra
incipiente quanto à implementação de ferramentas disponíveis.

12.1.6.2  Quanto  ao  item 12.1.4.3,  o  Exército  tem procurado  adequar-se  às  exigências
legais, referentes à política de acessibilidade às instalações físicas.

12.1.7 Recomendações: 

12.1.7.1 Acompanhar a implementação, pelo CCOMSEX, das medidas necessárias para
atender aos Portadores de Necessidades Especiais; e

12.1.7.2 Determinar às UG que, dentro de sua esfera de Comando, façam as necessárias
adaptações, visando atender à legislação vigente.

12.2  Avaliação:  O  Exército  tem  demonstrado,  em  suas  legislações,  a  preocupação  com  as
questões  e  acessibilidade,  tanto  na  comunicação  quanto  nas  áreas  físicas.  A cada  reforma/obra
autorizada,  a  legislação  obriga  a  OM responsável  a  seguir  o  preconizado  sobre  as  medidas  de
acessibilidade.  No entanto,  ainda há muito em que avançar,  principalmente na acessibilidade à
comunicação. 

13. AVALIAÇÃO DA OBSERVÂNCIA DO ART. 5º DA LEI Nº 8.666/93

13.1 Metodologia utilizada para a definição das amostras: Foi feita a verificação de possíveis
autorizações de pagamentos antecipados nas publicações constantes dos Boletins do Exército.

13.2.1 Achado: Pagamentos realizados fora da ordem cronológica, devidamente motivados.

13.2.1.1 Critério: Art. 5º da Lei 8.666/1993

13.2.1.2 Situações encontradas:

13.2.1.2.1 Foi autorizado o pagamento antecipado à empresa Petrobras Distribuidora
S.A., referente à aquisição de combustíveis, conforme Despacho Decisório Nº 061/2018, de 3 de
abril de 2018, publicado no Boletim do Exército nº 16, de 20 de abril de 2018 (extraído como
amostra).

13.2.1.2.2  Conforme  consta  na  p.  37  do  Anexo  III  do  RG  (Relatório  Espelho  do
Monitoramento Simplificado do PPA 2016-2019), foi realizado pagamento antecipado, referente à
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aquisição de 13 (treze) viaturas na versão MK-6 (subprojeto aquisição de viaturas ASTROS).

13.2.1.3 Manifestação do Gestor:

A UPC disponibiliza os recursos para as suas UG respeitando a ordem cronológica
das  liquidações,  dentro  de  cada  fonte  de  recursos  e  vinculação  de  pagamento
disponível  para  repassá-las.  A Setorial  Financeira  da  UPC  utiliza  um  sistema
informatizado  que  permite  levantar  as  obrigações  assumidas  diariamente  pelas
unidades  jurisdicionadas,  segregando-as  por  data  de  liquidação,  assim,  tem-se
condição de sub-repassar oportunamente os recursos financeiros.

Em situação de restrição de recursos financeiros, que inviabilize operacionalizar da
forma citada acima, prioriza-se o pagamento de despesas consideradas sensíveis
para  funcionamento  da  UPC,  tais  como:  saúde,  operações  militares  inadiáveis,
educação, concessionária de serviço público e obrigações de contratos continuados.

Havendo demanda ajuizada determinando o depósito imediato, abandona-se essa
política para atender a determinação judicial.

13.2.1.4 Análise da manifestação do Gestor: Verifica-se que a UPC realiza um controle
diário das obrigações assumidas, o que possibilita realizar os sub-repasses oportunamente para que
as UG realizem os pagamentos. Vale ressaltar que existe uma linha de ação para o caso de restrição
no repasse de recursos financeiros pelo Governo Federal.

13.2.1.5  Recomendação:  Manter  a  gestão  quanto  aos  controles  de  pagamentos  das
despesas, com atenção especial para aquelas executadas fora da ordem cronológica.

13.3 Avaliação: As despesas que fogem à ordem cronológica de pagamento são executadas com
as devidas motivações e autorizações.

14. AVALIAÇÃO DE PASSIVOS ASSUMIDOS PELAS UNIDADES

14.1  Metodologia  utilizada  para  a  definição  das  amostras: Foi  diligenciada  a  DCont  e
realizadas consultas às contas contábeis no Sistema de Administração Financeira (SIAFI).

14.2 Avaliação dos passivos assumidos pela UPC

14.2.1 Achado: Ausência de registros de passivos assumidos, bem como, a não realização da
gestão dos passivos assumidos sem dotação orçamentária.

14.2.1.1 Critério: Macrofunção SIAFI 021140 e item 2.2.5 do Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público (MCASP) 2018.

14.2.1.2  Situação  encontrada:  Foi  verificado  que  é  prática  recorrente  das  UG  não
registrarem os passivos pela ocorrência do fato gerador da obrigação contábil. Também não foi
identificado  como  a  UPC  realiza  a  gestão  dos  passivos  assumidos,  sejam  estes  referentes  ao
exercício corrente ou a exercícios anteriores.
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14.2.1.3 Manifestação do Gestor: 

A UPC  não  tinha  saldo  de  obrigação  a  pagar  sem  suporte  orçamentário,  no
encerramento do exercício financeiro de 2018.

14.2.1.4  Análise  da  manifestação  do  Gestor:  Em  que  pese  não  existirem  registros  de
passivos  assumidos,  por  ocasião  do  encerramento  do  exercício  financeiro  de  2018,  conforme
consulta à D Cont, a prática de não registrar os passivos é recorrente nas UG.

14.2.1.5 Recomendação: Determinar às UG que registrem o reconhecimento de passivos,
com ou sem a existência de crédito orçamentário, conforme previsto na macrofunção SIAFI 021140
(Reconhecimento de Passivos) e no item 2.2.5 do MCASP 2018.

14.3  Avaliação:  Verifica-se  que  ainda  não  é  cultural  o  registro  dos  passivos  assumidos  no
momento do fato gerador. No entanto, a UPC tem realizado esforços no sentido de orientar suas UG
a realizarem tal registro, a fim de bem gerenciá-los.

15. AVALIAÇÃO DA GESTÃO SOBRE AS RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS

15.1 Não é o caso da UPC.

16. AVALIAÇÃO SOBRE FALHAS E IRREGULARIDADES

16.1 Não  foram constatadas falhas ou irregularidades que envolvam o Dirigente Máximo da
UPC ou que justifiquem a proposição de julgamento das contas  com  ressalva ou irregular,  nos
termos dos incisos II e III do Art.16 da Lei nº 8.443/1992.

17. CONCLUSÃO

17.1. Síntese da avaliação

17.1.1 Em face dos levantamentos obtidos e considerando as limitações da análise realizada
sobre o escopo e amostras definidos em cada item acima, pode-se afirmar que houve o cumprimento
das  metas  contidas  no  plano  estratégico  para  o  exercício,  embora  não  tenha  sido  possível  a
identificação,  por  parte  deste  Controle  Interno,  da  metodologia  adotada  pela  UPC  para  suas
definições.  Além disso,  os  resultados  apresentados  no  Relatório  de  Gestão  foram considerados
satisfatórios  pela  UPC  e  não  foram  observados  atos  que  afrontassem  a  legalidade  ou  que
prejudicassem os resultados.

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

17.1.3 Os principais objetivos do PPP são: 

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

17.1.4  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.

17.1.5 Por ocasião da ciência das recomendações, o EME deverá providenciar a confecção do
“Plano de Providências Permanente” no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento
deste Relatório de Auditoria.

17.1.6 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.

17.2. Metodologia

17.2.1 A equipe de auditoria utilizou como base o Relatório de Gestão da Prestação de Contas
Anual 2018, elaborado pelo EME e inserido no Sistema e-Contas.

17.2.2 Além disso, a equipe de auditoria desenvolveu as seguintes atividades:

17.2.2.1 Definição das Ações Estratégicas a serem auditadas;

17.2.2.2 Análise do Relatório de Gestão do EME (sistema e-Contas);

17.2.2.3 Análise e retificações do Rol dos Responsáveis elaborado pelo EME (sistema e-
Contas);

17.2.2.4 Estudo do Sistema de Planejamento do Exército (SIPLEx), especialmente com
relação ao Plano Estratégico do Exército (PEEx);

17.2.2.5  Identificação das Ações Orçamentárias  relacionadas às Ações Estratégicas  que
foram definidas;

17.2.2.6 Elaboração do cronograma de auditoria da PCA;

17.2.2.7  Seleção  de  processos  de  contratação  e  transferências  voluntárias  a  serem
auditados;

17.2.2.8 Elaboração do Quadro de Trabalho de Auditoria.

17.2.2.9 Remessa de questionários ao EME e às Inspetorias de Contabilidade e Finanças do
Exército (ICFEx);

17.2.2.10  Visita  de  auditoria  no  EME  (UPC)  e  em  outras  Unidades  Gestoras  para  a
verificação de achados específicos, conforme citado neste relatório; 
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17.2.2.11 Remessa de Solicitações de Auditoria ao EME; 

17.2.2.12 Envio ao EME das Matrizes de Achados, dando a oportunidade de Manifestação
do Gestor;

17.2.2.13 Confecção do Relatório de Auditoria da PCA; e

17.2.2.14 Remessa do Relatório de Auditoria da PCA ao TCU por meio do sistema e-
Contas.

17.2.3 As metodologias para a seleção das amostras e do escopo estão descritas em cada um
dos itens acima.

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

17.2.5 Os trabalhos de auditoria foram desenvolvidos na sede do Estado-Maior do Exército,
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.

17.3. Proposta de certificação

17.3.1 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, propomos a certificação pela regularidade da Gestão
dos responsáveis arrolados.

Brasília-DF, 17 de setembro de 2019.

Equipe de Auditoria

________________________________________________
LUIS HENRIQUE CUSTÓDIO DE ALMEIDA - Coronel

Coordenador da Equipe

___________________________________________
MARCO ANTÔNIO CIRIBELLI SANTOS - Major

Chefe da Equipe
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____________________________________
MAGNO ANTÔNIO DA SILVA - Capitão

Membro da Equipe

___________________________________
MÁRCIO ANTÔNIO AMITE - Capitão

Membro da Equipe

_______________________________
ROSANGELO KOLTZ - Capitão

Membro da Equipe

_______________________________________
JONISON BARROSO CARVALHO - Capitão

Membro da Equipe

_________________________________
FABIO FASANO PIMENTEL - Capitão

Membro da Equipe

_______________________________
SAULO GOUVEIA LINS - Capitão

Membro da Equipe

_________________________________________
BEN-HUR AUGUSTO RODRIGUES - Capitão

Membro da Equipe

____________________________________
LUIS CARLOS CALEGARO - Subtenente

Membro da Equipe



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO EXÉRCITO
CENTRO GENERAL SERZEDELLO CORRÊA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2018

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 01/2019

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Avaliação da Gestão.

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01/2019.

PROCESSO Nº: 64466.015922/2019-45.

UNIDADE AUDITADA: Comando do Exército.

ÓRGÃO SUPERVISOR DA UNIDADE AUDITADA: Ministério da Defesa.

CIDADE/UF DA UNIDADE: Brasília/DF.

PERÍODO DA CONTA AUDITADA: 01/01/2018 a 31/12/2018.

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento ao previsto na Instrução Normativa (IN) nº 63/2010, de 1º de setembro de

2010, e nas determinações contidas na Decisão Normativa (DN) nº 172, de 12 de dezembro de

2018, ambas do Tribunal de Contas da União (TCU), o Centro de Controle Interno do Exército

(CCIEx) apresenta os resultados dos procedimentos de auditoria de avaliação da gestão nas contas

do exercício de 2018 do Comando do Exército (Cmdo Ex).

De  acordo  com  o  Plano  Anual  de  Auditoria/2019,  as  ações  de  auditoria  objetivaram

assegurar  a  regular  gestão dos recursos  públicos  em observância aos  princípios da  eficácia,  da

eficiência e da economicidade, nas diversas unidades administrativas do Comando do Exército.

PARECER DO CHEFE DO CCIEx

1. Escopo da Auditoria e Metodologia:

1.1 As atividades de auditoria desenvolvidas pela equipe de auditoria do CCIEx tiveram seu

escopo estabelecido conforme metodologias de definição de amostra descritas em cada item do

Relatório  de Auditoria  de  Avaliação da  Gestão,  tendo seus  conteúdos balizados pela referência

contida no Anexo II da DN nº 172/2018-TCU. 

1.2  As  referidas  atividades  incluíram os  resultados  das  ações  de  controle  realizadas  pelo

CCIEx e pelas Inspetorias de Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx), ao longo do exercício

de 2018, tendo por objetivo certificar a regularidade da gestão dos responsáveis arrolados, e foram

desenvolvidas segundo a metodologia descrita no item 17.2 do Relatório de Auditoria de Avaliação
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da Gestão, de acordo com as normas de auditoria específicas do Serviço Público Federal e com os

Princípios de Contabilidade e de Auditoria.

1.3  Os  trabalhos  de  auditoria  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, ao volume de recursos geridos pela unidade e à documentação apresentada.

1.4 Os trabalhos de auditoria a cargo do CCIEx foram desenvolvidos na sede do Estado-Maior do

Exército (EME), onde nenhuma restrição foi imposta quanto ao método ou à extensão dos trabalhos de

auditoria desenvolvidos.

2.  Como conclusão das  atividades  de auditoria  realizadas  na unidade acima  referida,  quanto ao

processo de contas do exercício sob exame, expresso, a seguir, o entendimento desta Chefia em opinião

conclusiva, de natureza gerencial, sobre os principais registros efetuados pela equipe de auditoria, em

decorrência dos trabalhos conduzidos sobre os atos de gestão do referido exercício:

2.1  Pode-se  afirmar  que,  não obstante  as  deficiências  apontadas  pela  equipe  de  auditoria  na

definição das metas do PPA e da LOA, assim como na elaboração dos indicadores de desempenho,

houve o cumprimento das metas contidas no plano estratégico para o exercício;

2.2  Os  atos  praticados  não  afrontaram a  legalidade  ou  prejudicaram os  resultados,  quanto  à

eficácia, eficiência e economicidade da gestão; e

2.3 Observou-se como boa prática, merecedora de divulgação ou compartilhamento no âmbito de

unidades afins da administração pública, o fato da Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente

(DPIMA), com relação à estrutura tecnológica,  possuir uma plataforma virtual  com a finalidade de

otimizar a produção de trabalhos colaborativos no âmbito do Exército Brasileiro, bem como apoiar o

treinamento à distância de assuntos atinentes às atividades daquela Diretoria, mais especificamente, no

que se relaciona aos assuntos de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente.

3. Verificada a exatidão e a regularidade da gestão dos agentes arrolados, com base nas atividades de

auditoria,  bem como a adequação  das  peças  que compõem o processo  de contas,  esta  Unidade de

Controle Interno certifica a regularidade da gestão do Comando do Exército.

DESPACHO DO CHEFE DO CCIEx

Em decorrência, resolvo submeter a presente Prestação de Contas Anual à apreciação do Senhor

Comandante do Exército e do Ministro de Estado da Defesa, com vistas à obtenção do Pronunciamento

Ministerial de que trata o art.  52,  da Lei n.º  8.443/92, e posterior encaminhamento ao Tribunal de

Contas da União.

Brasília-DF, 19 de setembro de 2019.

__________________________________

Gen Div EUGENIO ENEIAS CAMILO
Chefe do Centro de Controle Interno do Exército


