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MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

TOMADA DE CONTAS ANUAL DE 2011

RELATÓRIO DE GESTÃO

1. INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA
QUADRO A.1.1 - Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual

Poder e Órgão de vinculação
Poder: Executivo
Órgão de vinculação: Ministério da Defesa Código SIORG: 41066

Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: FUNDO DO EXÉRCITO
Denominação abreviada: FEx
Código SIORG: 41066 Código LOA: 52921 Código SIAFI: 167086
Situação Operacional: Ativa
Natureza Jurídica: Órgão Público
Principal Atividade Econômica: Defesa Código CNAE: 8422-1
Telefones/Fax de contato (061) 3317-3753 (061) 3317-3756 (061) 3317-3560
Endereço eletrônico: dgo_diretor@sef.eb.mil.br
Página da Internet: www.sef.eb.mil.br/dgo/sgfex
Endereço Postal: QG Marechal Bittencourt

                   Esplanada dos Ministérios – Bloco “O” - Anexo – 4º andar – Brasília – DF
                              70.050-906 

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada

Lei nº 4.617, de 15 de abril de 1965, alterada pelos Decretos-Leis nº 1.310, de 08 de fevereiro de 1974, e 1.590, de 19  
de dezembro de 1977. Lei nº 6.695, de 08 de outubro de 1979. Decreto nº 91.575, de 27 de agosto de 1985, e Portaria  
Ministerial nº 1.100, de 11 de novembro de 1988. 

Outras normas infra-legais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
- Decreto nº 91.575, de 27 de agosto de 1985 (Aprova o Regulamento do Fundo do Exército);
- Portaria Ministerial nº 1.100, de 11 de novembro de 1988, do Ministério do Exército (Aprova as Instruções Gerais  
para a Administração do Fundo do Exército);
- Portaria nº 16, de 16 de janeiro de 2004, do Comando do Exército (Aprova o Regulamento da Diretoria de Gestão  
Orçamentária da Secretaria de Economia e Finanças).

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
Não é o caso desta UJ.

Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI Nome
167086 Fundo do Exército

Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI Nome

00001 Tesouro Nacional
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão
167086 00001

  
2. INFORMAÇÕES SOBRE O PLANEJAMENTO E A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA DA UNIDADE

2.1 Responsabilidades institucionais da unidade

http://www.sef.eb.mil.br/dgo/sgfex


2.1.1 Competência Institucional
Auxiliar o provimento de meios financeiros que se façam necessários ao cabal cumprimento  

das missões do Exército, considerando o aparelhamento, realizações e/ou serviços (inclusive pro-
grama de ensino e de assistência social),  no que concerne à manutenção e ao funcionamento im-
prescindível para as diversas atividades essenciais desenvolvidas pelo Exército. Além disso, mini-
mizar os impactos decorrentes da escassez dos recursos ordinários.

2.1.2 Objetivos estratégicos
Auxiliar dotações orçamentárias insuficientes e de despesas sem dotações próprias, desde  

que elas se enquadrem na finalidade para a qual o Fundo do Exército foi criado.

2.2 Estratégias de atuação frente às responsabilidades institucionais

2.2.1 Análise do andamento do plano estratégico da unidade ou do órgão em que a unidade esteja 
inserida

Prover as organizações militares do Comando do Exército de crédito orçamentário dos re-
cursos oriundos de atividades e explorações próprias, inclusive de programas de ensinos e assis-
tência social, necessários ao aprontamento da Força Terrestre.

2.2.2 Análise do plano de ação da unidade referente ao exercício a que se referir o Relatório de 
Gestão

Adequação das organizações militares por meio de realização de obras e serviços; aquisi-
ção de equipamentos e de materiais em consonância com a instrução e o adestramento militar.

2.3 Programas de Governo sob a responsabilidade da unidade
Esta UJ não é responsável por programas de trabalho, contendo sob sua responsabilidade as 

ações:

0620 – Adestramento e Operações Militares do Exército
Propiciar o apoio ao Aprestamento da Força Terrestre, atendendo às necessidades do  

Exército Brasileiro.
4450.0001 – Aprestamento da Força Terrestre

Aprestamento da Força Terrestre, visando ao seu emprego operacional.

0644 – Controle de Armamentos, Munições e Explosivos
Contribuir para o controle  da produção, da circulação,  do armazenamento e da  

destinação de armas, explosivos e outros produtos perigosos.

2919.0001 – Fiscalização de Produtos Controlados
Exercer  a  fiscalização  do  porte,  comércio  e  tráfego  de  armamentos,  

munições e explosivos.
 
0750 – Apoio Administrativo

Proporcionar a manutenção dos bens imóveis jurisdicionados ao Exército, mantendo-
os  em condições  de  atender  as  suas  necessidades  administrativas  e  possibilitar  a  plena  
execução de suas atividades-fim.

2000.0001 – Administração das Unidades
Atender  às  necessidades  referentes  à  atividade-meio,   na  área  de  

conservação e manutenção de bens imóveis residenciais.



20CE.0001 - Contribuição dos Servidores e Empregados para a Assistência Médica e  
Odontológica

     Possibilitar  o  atendimento  médico-hospitalar  e  odontológico  aos  
servidores civis em exercício no Comando do Exército.
0637 – Serviço de Saúde das Forças Armadas

Possibilitar o atendimento médico-hospitalar e odontológico aos militares da ativa e  
inativos, a seus dependentes e pensionistas de militares, bem como possibilitar o atendimento  
médico-hospitalar e odontológico relativo a atividades de perícias médicas.

2887.0001 – Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares e Odontológicos a Cargo  
do Exército

Atender à assistência médica-hospitalar e odontológica complementar aos militares  
da ativa e inativos, a seus dependentes e pensionistas de militares do Exército.

 
Relação dos programas e suas principais ações

a. Programa 
Não é o caso desta UJ.

1) Ação 4450.0001 -  Aprestamento da Força Terrestre

Tipo da Ação Atividade
Finalidade Propiciar o apoio à instrução militar e ao 

adestramento, bem como facilitar o aprestamento da 
Força Terrestre, com o atendimento das necessidades 
de modernização e de reaparelhamento da força, 
visando ao seu emprego operacional.

Descrição Aprestamento da Força Terrestre, visando ao seu 
emprego operacional, manutenção das atividades de 
ensino e pesquisa, de hospedagem e alimentação, 
desportiva, recreativa, de preservação patrimonial e 
de assistência social.

Unidade responsável pelas decisões estratégicas Secretaria de Economia e Finanças
Coordenador nacional da ação Cezar Freitas Lopes
Unidades executoras Todas as UJ do Comando do Exército

Considerações sobre o atingimento das metas físicas e financeiras.

a) Principais resultados 
Como fonte financeira das principais atividades de manutenção e conservação patrimonial  

e sócio-econômica, atingiu significativamente a complementaridade dos recursos necessários para  
a Força Terrestre.

b) Principais problemas 
   Tratando-se de uma ação com recursos advindos de geração interna do Comando do  

Exército, há um processo de supressão das atividades geradoras de recursos, levando maior depen-
dência dos recursos ordinários.

c) Descentralização de recursos 
    Os créditos orçamentários são descentralizados pelas 418 Unidades Gestoras com Auto-

nomia Administrativa com geração de recursos ou com recursos ordinários insuficientes.



2) Ação 2919 – Registro e Fiscalização de Produtos Controlados

Tipo da Ação Atividade
Finalidade Contribuir para o controle da produção, do 

armazenamento, da circulação e da destinação de 
armas, munições, explosivos e outros produtos 
perigosos. 

Descrição Fiscalização da destinação, comércio e trânsito de 
armamentos, munições e explosivos do território 
nacional.

Unidade responsável pelas decisões estratégicas Fundo do Exército
Coordenador nacional da ação Jorge Toledo Freitas
Unidades executoras Todas as UJ do Comando do Exército

Considerações sobre o atingimento das metas físicas e financeiras.

a) Principais resultados 
A atividade de fiscalização de produtos controlados é feita de acordo com a quantidade de  

pessoas físicas e jurídicas a serem vistoriadas que atenda um percentual mínimo e bem distribuído  
para que se justifique uma amostragem significativa, que traga uma segurança à sociedade. Os re-
cursos disponibilizados na LOA são suficientes para manter o nível satisfatório da atividade.

b) Principais problemas 
   Tratando-se de uma ação que se autofinancia, a eficácia propicia o acréscimo da amos-

tragem vistoriada,  não tendo maior expansão pela carência de pessoal no Sistema.

c) Descentralização de recursos 
    Os créditos orçamentários são descentralizados para as Unidades Gestoras com Autono-

mia Administrativa, contida no Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados do Comando do  
Exército.

3) Ação 2000 - Administração da Unidade
Tipo da Ação Atividade
Finalidade Constituir um centro de custos administrativos das 

unidades orçamentárias constantes dos orçamentos 
da União, agregando as despesas que não são 
passíveis de apropriação em programas ou ações 
finalísticas.   

Descrição Atividade padronizada para a manutenção e 
conservação de imóveis próprios da União.

Unidade responsável pelas decisões estratégicas Departamento de Engenharia e Construções
Coordenador nacional da ação Cezar Freitas Lopes
Unidades executoras Todas as UJ do Comando do Exército

Considerações sobre o atingimento das metas físicas e financeiras.

a) Principais resultados 



Não havendo previsão de execução física na LOA, o resultado bipartido pela manutenção e  
conservação é visualizado pelo emprego dos recursos para manutenção pelas UG responsáveis e  
pela quantidade próprios nacionais residenciais em uso.

b) Principais problemas 
   Insuficiência de recursos para conservação em razão do tempo de vida destes imóveis, so-

brecarregando a atividade de manutenção.

c) Descentralização de recursos 
    Os créditos orçamentários são descentralizados para as Unidades Gestoras com Autono-

mia Administrativa com próprios nacionais residenciais sob a jurisdição.

4) Ação 20CE - Contribuição dos Servidores e Empregados para a Assistência Médica e 
Odontológica

Tipo da Ação Atividade
Finalidade Alocar recursos orçamentários oriundos da 

contribuição de servidores e empregados no custeio 
da assistência médica e odontológica a servidores, 
empregados e seus dependentes. 

Descrição Pagamento de despesas oriundas da prestação de 
assistência médica e odontológica a servidores, 
empregados e seus dependentes.

Unidade responsável pelas decisões estratégicas Departamento-Geral do Pessoal
Coordenador nacional da ação Ricardo Bernardi de Figueiredo
Unidades executoras Todas as UJ do Comando do Exército

Considerações sobre o atingimento das metas físicas e financeiras.

a) Principais resultados 
    Em processo de implantação da assistência complementar aos servidores e empregados,  

assim como aos seus dependentes,  do Comando do Exército, está sendo realizada pela adesão e  
migração de outros planos dos servidores.

b) Principais problemas 
   Por compreender a assistência médica e odontológica do Comando do Exército uma situ-

ação híbrida com hospitais próprios e privados, o custo relativo ao percentual financeiro de parti-
cipação dos integrantes direciona o atendimento prioritário para a rede própria e com um potenci-
al limitado.

c) Descentralização de recursos 
    Os créditos orçamentários são descentralizados para as Unidades Gestoras com Autono-

mia Administrativa e especificidades de saúde.

5) Ação 2887 - Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares e Odontológicos 

Tipo da Ação Atividade
Finalidade Proporcionar o atendimento médico-hospitalar aos 

militares da ativa e aos inativos, bem como a seus 



dependentes e pensionistas, pertencentes ao Fundo de  
Saúde em níveis satisfatórios. 

Descrição Atendimento médico-hospitalar aos militares da ativa 
e aos inativos, bem como, seus dependentes e 
pensionistas, pertencentes ao Fundo de Saúde, 
prestados nas organizações integrantes do Serviço de 
Saúde da Força, incluindo a aquisição de materiais, 
serviços e equipamentos necessários à adequada 
operação do serviço, e, também, atendimento 
prestado em organizações civis de saúde e por 
profissionais de saúde autônomos. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas Departamento-Geral do Pessoal
Coordenador nacional da ação João Marcos Machado de Oliveira
Unidades executoras Todas as UJ do Comando do Exército

Considerações sobre o atingimento das metas físicas e financeiras.

a) Principais resultados 
    Os recursos são oriundos de descontos dos militares e pensionistas do Exército em favor  

da assistência médico-hospitalar e odontológica, constituindo o Fundo de Saúde do Exército, e foi  
atingida  a  meta  física  e  financeira  prevista,  no  que  concerne  à  prestação  da  assistência  mé-
dico-hospitalar e odontológica complementar em termos quantitativos.

b) Principais problemas 
  A assistência médica e odontológica do Comando do Exército é realizada por hospitais  

próprios e privados. O custo é coberto por desconto por percentual igualitário, não levando em  
consideração a formação familiar e a posição do contribuinte.

c) Descentralização de recursos 
    Os créditos orçamentários são descentralizados para as Unidades Gestoras com Autono-

mia Administrativa e especificidades de saúde.

  2.3.1 Execução dos programas de Governo sob a responsabilidade da UJ
Esta UJ não é gestora de Programa de Governo.

     2.3.2 Execução Física das Ações realizadas pela UJ

QUADRO A.2.1  Execução Física das Ações realizadas
Função Sub-

função
Programa Ação Tipo da

Ação
Priori-
dade

Unidade
de

Medida

Meta
prevista

Meta
realizada

Meta a ser realizada
em 2011

05 153 0620 4450 A 1 Unidade 653 653 653
05 125 0620 2919 A 1 Fiscalização 600.000 600.000 600.000
05 122 0750 2000 A 1 - - - -
05 302 0750 20CE A 1 Pessoa 20.000 20.000 20.000
05 302 0637 2887 A 1 atendimento 750.000 750.000 750.000

Fonte: Orçamento Geral da União/SIGPLAN

2.4 Desempenho Operacional

2.4.1 Programação Orçamentária das Despesas

QUADRO A.2.2 Identificação da Unidade Orçamentária
Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO Código SIAFI da UGO

Fundo do Exército 52921 167086



     2.4.1.1 Programação de Despesas Correntes

QUADRO A.2.3 - Programação de Despesas Correntes (valores em R$ 1,00)

Origem dos Créditos Orçamentários
Exercícios

Grupos de Despesas Correntes

1 - Pessoal e 
Encargos 

Sociais

2 - Juros e 
Encargos da 

Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

Exercícios Exercícios Exercícios
2010 2011 2010 2011 2010 2011

L
O

A
 

Dotação proposta pela UO 748.617.356 893.975.854
PLOA 748.617.356 893.975.854
LOA 748.617.356 893.975.854

C
R

É
D

IT
O

S Suplementares      36.000.000          20.643.789  
Especiais Abertos

Reabertos
Extraordinários Abertos

Reabertos
Créditos Cancelados

Outras Operações
Total    784.617.356 914.619.643

Fonte: Orçamento Geral da União

     

2.4.1.2 Programação de Despesas de Capital

QUADRO A.2.4 - Programação de Despesas Capital                        (valores em R$ 1,00)

Origem dos Créditos Orçamentários

Grupos de Despesa de Capital

4 - Investimentos 5 - Inversões
Financeiras

6 - Amortização 
da Dívida

Exercícios Exercícios Exercícios
2010 2011 2010 2011 2010 2011

L
O

A Dotação proposta pela UO 64.374.722 105.206.733
PLOA 64.374.722 105.206.733
LOA 64.374.722 105.206.733

C
R

É
D

IT
O

S Suplementares 11.170.000 
Especiais Abertos

Reabertos
Extraordinários Abertos

Reabertos
Créditos Cancelados

Outras Operações
Total       75.544.722     105.206.733

Fonte: Orçamento Geral da União

    2.4.1.3 Quadro Resumo da Programação de Despesas e Reserva de Contingência

QUADRO A.2.5 - Quadro Resumo da Programação de Despesas e Reserva de Contingência (valores em R$1,00)



Origem dos Créditos 
Orçamentários

Exercícios

Despesas Correntes Despesas de Capital 9 – Reserva de
Contingência

Exercícios Exercícios Exercícios
2010 2011 2010 2011 2010 2011

L
O

A Dotação proposta pela UO 748.617.35
6

956.595.85
4

64.374.722 105.206.73
3

PLOA 748.617.35
6

956.595.85
4

64.374.722 105.206.73
3

LOA 748.617.35
6

956.595.85
4

64.374.722 105.206.73
3

C
R

É
D

IT
O

S Suplementares 36.000.000  20.643.789  11.170.000 
Especiais

Extraordinários

Créditos Cancelados
Outras Operações

Total 784.617.35
6

977.239.64
3

75.544.722 105.206.73
3

Fonte: Orçamento Geral da União

a. Dotações propostas pela UO, PLOA e LOA
    O Limite Orçamentário é estimado pela projeção da receita para o exercício.

b. Alterações relevantes ocorridas nas dotações do exercício em relação às dotações do 
exercício anterior

     As receitas oriundas da folha de pagamento sofrem alteração nas reposições salariais e  
as demais em razão do Índice Geral de Preços.

c. Outras Informações
Não é o caso desta UJ.

    2.4.1.4 Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa

Quadro A.2.6 - Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa          Valores em R$ 1,00
Natureza da Movimentação 

de
Crédito

UG
concedente

ou
recebedora

Classificação da
ação

Despesas Correntes
1 - Pessoal 
e Encargos 

Sociais

2 - Juros 
e 

Encargos 
da 

Dívida

3 - Outras 
Despesas 
Correntes

Movimentaçã
o Interna

Concedidos 167086

52921.05.153.0620.4450 65.957.169
52921.05.125.0620.2919 12.542.301
52921.05.122.0750.2000 90.364.462
52921.05.302.0750.20C
E

43.341.789

52921.05.302.0637.2887 615.930.047
Recebidos

Movimentaçã
o Externa

Concedidos

Recebidos
110407 52911.05.122.0750.2000 36.050
168002 52221.05.122.0750.2000 63.312
168002 52221.22.122.0647.4105 69.367

Natureza da Movimentação 
de

UG
concedente

Classificação da ação Despesas de Capital
4 - 5 – Inver 6 – 



Crédito ou
recebedora

Investimentos sões
Finan

cei
ras

Amortização
 da Dívida

Movimentaçã
o Interna

Concedidos 167086

52921.05.153.0620.4450 75.429.943
52921.05.125.0620.2919 5.959.604
52921.05.122.0750.2000 16.443.546
52921.05.302.0637.2887 2.850.055

Recebidos

Movimentação 
Externa

Concedidos
Recebidos

Fonte: Orçamento Geral da União

2.4.2 Execução Orçamentária
Não é o caso desta UJ, por ser UO e UGR.

   2.4.2.1 Execução Orçamentária de Créditos originários da UJ
Não é o caso desta UJ.

      2.4.2.1.1 Despesas Correntes por Modalidade de Contratação 
Não é o caso desta UJ.

     2.4.2.1.2 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa
Não é o caso desta UJ.

     2.4.2.1.3 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa  
Não é o caso desta UJ.

Análise crítica das Movimentações

  2.4.3 Indicadores Institucionais

Dada à característica da UG Fundo do Exército  em não realizar  despesa,  definiu-se o  
Indicador de Desempenho, como a razão das Provisões Recebidas e as Despesas Liquidadas pelas  
UG Secundárias do Comando do Exército, e se levantou um Índice de Complementaridade aos  
Recursos  Ordinários  dentro  de  um  mesmo  Programa,  aferindo  a  participação  dos  Recursos  
Internos do Comando do Exército, na Gestão do Órgão.

Indicadores de Desempenho Relacionados às Ações

0620 – Adestramento e Operações Militares do Exército
44500001 – Aprestamento da Força Terrestre

Organização Militar aprestada (unidade).
Indicador de Desempenho: 83,79%
Índice de Complementaridade: 1,2485

 0644 - Controle de Armamentos, Munições e Explosivos.



29190001 – Fiscalização de Produtos Controlados
Fiscalização realizada (unidade).
Indicador de Desempenho: 83,41%
Índice de Complementaridade: Inexiste dentro do Programa Ação correlata.

0750 – Apoio Administrativo
20000001 – Administração das Unidades.

Indicador de Desempenho: 83,00%
Índice de Complementaridade: 1,3265

20CE0001 - Contribuição dos Servidores e Empregados para a Assistência Médica e  
Odontológica

Indicador de Desempenho: 100%
Índice de Complementaridade: 46,5001

  0637 – Serviço de Saúde das Forças Armadas
28870001  –  Manutenção  dos  Serviços  Médico-Hospitalares  e  Odontológicos  a  

Cargo do Exército
Paciente atendido (unidade).
Indicador de Desempenho: 94,20%
Índice de Complementaridade: 4,0095

    2.4.3.1 Cumprimento das metas físicas
Sendo o Fundo do Exército  de natureza pública contábil  de agregação dos recursos  

próprios  do  Comando  do  Exército,  o  mesmo  descentraliza  os  créditos  orçamentários  para  
consecução  das  metas  das  Organizações  Militares  de  forma  a   complementar  os  recursos  
ordinários.

    2.4.3.2 Ações que apresentaram problemas de execução 
 Tratando-se de recursos com o propósito de complementar os recursos ordinários, a  

aferição de problema no cumprimento de metas fica impossibilitada, evidenciada pela flutuação no  
emprego dos recursos internos nas diversas áreas com insuficiência de recursos.

    2.4.3.3 Ações que superaram de forma significativa as metas estabelecidas 
Não aferidas quaisquer comportamentos.

3.  INFORMAÇÕES  SOBRE  O  RECONHECIMENTO  DE  PASSIVOS  POR 
INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITO OU RECURSOS

Esta UJ não possui passivos. 

4.  INFORMAÇÕES  SOBRE RESTOS  A PAGAR  NO EXERCÍCIO  E  OS  SALDOS  DE 
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

R$ 1.000
Restos a Pagar Processados

Ano de Inscrição Inscritos Cancelados até dez 2011 Pagos até dez 2011 A pagar
2011 11.468,74 13,46 11.451,77 3,51
 2010 11.529,89 11.529,89
2009 13.892,71 21,08 13.862,33 9,30

2008 19.552,65 13,89 19.532,50 6,26

Restos a Pagar não Processados
Ano de Inscrição Inscritos Cancelados até dez 2011 Pagos até dez 2011 A pagar

2011 96.939,33 3.463,56 79477,39 16.821,37



 2010 100.347,37 100.347,37
2009 74.162,44 3.506,76 67.684,01 2.971,67

2008 59.053,66 2.257,01 56.621,58 175,07

Análise da Gestão de RP
Os Restos a Pagar são decorrentes dos processos de compras e/ou serviços, créditos suplementares  
no final do exercício e comprovação da lisura das despesas médicas dos convênios de assistência  
médico-hospitalar  e  odontológica  do  sistema  de  saúde  complementar  dos  militares,  ativos  e  
inativos, pensionistas e dependentes da Força Terrestre.

 5. INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE

  5.1 Composição do Quadro de Servidores Ativos
Não é o caso desta UJ.

  5.2 Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas
Informações consolidada no órgão de pagamento de pessoal do Comando do Exército (UG 160063 
– Centro de Pagamento do Exército).

  5.3 Composição do Quadro de Estagiários
 Não é o caso desta UJ.

  5.4 Quadro de custos de recursos humanos
       Informações consolidada no órgão de pagamento de pessoal do Comando do Exército (UG  
160063 – Centro de Pagamento do Exército).

  5.5 Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra
Esta UJ não possui contratos de terceirização de mão de obra.

 5.6 Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra
Informações consolidadas no Órgão de Direção Setorial (ODS) responsável pela Gestão de 

Recursos Humanos do Comando do Exército (UG 160070 – Departamento-Geral do Pessoal).

6. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS 
      Não é o caso desta UJ.

Transferências efetuadas no exercício 

  6.1.1 Relação dos instrumentos de transferência vigentes no exercício de 2011
Não é o caso desta UJ.

   6.1.2 Quantidade de instrumentos de transferências celebrados e valores repassados nos 
três últimos exercícios

Não é o caso desta UJ.

   6.1.3  Informações  sobre  o  conjunto de  instrumentos  de  transferências  que vigerão no 
exercício de 2011 e seguintes

Não é o caso desta UJ.



   6.1.4 Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênios e contratos de repasse
Não é o caso desta UJ.

   6.1.5 Informações sobre a análise das prestações de contas de convênios e de contratos de  
repasse 

Não é o caso desta UJ.

   6.2 Análise Crítica
Não é o caso desta UJ.

7. DECLARAÇÃO SOBRE REGISTRO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
Não é o caso desta UJ.

7.1 Registro de Contratos no SIASG
Não é o caso desta UJ.

7.2 Registro de Convênios ou outros Instrumentos Congêneres no SICONV
Não é o caso desta UJ.

8.  INFORMAÇÕES  SOBRE  ENTREGA E  TRATAMENTO  DAS  DECLARAÇÕES  DE 
BENS E RENDAS.

Em cumprimento às disposições contidas na Portaria Ministerial nº 434, de 24 de agosto de 1994 (IG 20-16),  
os agentes da administração desta Unidade Jurisdicionada estão em dia com a exigência de apresentação da 
Declaração de Bens e Rendas de que trata a Lei nº 8.730, de 10 de novembro de 1993, permanecendo arquivadas nesta 
UJ à disposição dos controles interno e externo.

9.  INFORMAÇÕES  SOBRE  O  FUNCIONAMENTO  DO  SISTEMA  DE  CONTROLE 
INTERNO DA UJ

Quadro A.9.1 – Estrutura de Controles Internos da UJ
Aspectos do sistema de controle interno Avaliação

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5
1. Os  altos  dirigentes  da  UJ  percebem  os  controles  internos  como  essenciais  à 

consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.
X

2. Os mecanismos gerais  de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os 
servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade. 

X

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. X
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. X
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em 

documentos formais.
X

6. Há  mecanismos  que  garantem  ou  incentivam  a  participação  dos  funcionários  e 
servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, 
das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.

X

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras 
das responsabilidades.

X

8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ. X
9. Os  controles  internos  adotados  contribuem  para  a  consecução  dos  resultados 

planejados pela UJ.
X

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. X
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas 

da unidade.
X

12. É  prática  da  unidade  o  diagnóstico  dos  riscos  (de  origem  interna  ou  externa) 
envolvidos  nos  seus  processos  estratégicos,  bem  como  a  identificação  da 
probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para 
mitigá-los.

X

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de 
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão. 

X



Aspectos do sistema de controle interno Avaliação
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no 

perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.
X

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em 
uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.

X

16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos 
da unidade.

X

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para 
apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. 

X

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e 
valores de responsabilidade da unidade. 

X

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os 

riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.
X

20. As  atividades  de  controle  adotadas  pela  UJ  são  apropriadas  e  funcionam 
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.

X

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível  de 
benefícios que possam derivar de sua aplicação.

X

22. As  atividades  de  controle  adotadas  pela  UJ  são  abrangentes  e  razoáveis  e  estão 
diretamente relacionados com os objetivos de controle.

X

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5
23. A  informação  relevante  para  UJ  é  devidamente  identificada,  documentada, 

armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.
X

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente 
para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.

X

25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível. X
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e 

indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.
X

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas 
as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.

X

Monitoramento 1 2 3 4 5
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua 

validade e qualidade ao longo do tempo.
X

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas 
avaliações sofridas.

X

30. O  sistema  de  controle  interno  da  UJ  tem  contribuído  para  a  melhoria  de  seu 
desempenho.

X

Considerações gerais:
Metodologia utilizada pela UJ
A avaliação do Sistema de Controle Interno desta UJ se deu com base no modelo preconizado pelo COSO - 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, especificamente o COSO I, que contempla os  
aspectos exigidos pela DN TCU 107/2010.

A execução  dos  trabalhos  de  avaliação  envolveu  a  participação  dos  seguintes  agentes  da  administração, 
previstos no Regulamento de Administração do Exército (RAE): 

           - Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA
         - Gen Bda LUIZ ARNALDO BARRETO ARAÚJO
         - Cel ELIMAR DOS SANTOS MARQUES
         - Cel RUBENS MARTINS NETO

A avaliação buscou demonstrar a estrutura de controles internos desta UJ, evidenciando a suficiência desses 
controles para garantir, com razoável certeza, o cumprimento dos objetivos da entidade em termos de eficiência e 
efetividade operacional, confiabilidade das informações e conformidade com as leis e normas aplicáveis. 

A opinião final acerca do funcionamento do sistema de controle interno da UJ se deu por meio de Avaliação ao  
Nível  da  Entidade,  levando  em seu  bojo  resultado  de  avaliações  realizadas  no  nível  de  processos,  onde  foram 
considerados aspectos como objetivos do processo, riscos inerentes e as atividades de controle face aos riscos.

A coleta de dados baseou-se em:
- Observação direta.
- Outros métodos.



Aspectos do sistema de controle interno Avaliação
LEGENDA
Níveis de Avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no 
contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida:  Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no 
contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3)  Neutra:  Significa  que  não  há  como  afirmar  a  proporção  de  aplicação  do  fundamento  descrito  na 
afirmativa no contexto da UJ.
(4)  Parcialmente válida:  Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no 
contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5)  Totalmente  válido.  Significa  que  o  fundamento  descrito  na  afirmativa  é  integralmente  aplicado  no 
contexto da UJ.

10.   INFORMAÇÕES QUANTO À ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL E SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS

Não é o caso desta UJ.

   10.1 Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
Não é o caso desta UJ.

11. INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DE RESPON-
SABILIDADE DA UJ
    11.1 Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial
        Não é o caso desta UJ.

12. INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UJ
      Não é o caso desta UJ.

   12.1 Gestão de Tecnologia da Informação (TI) 
         Não é o caso desta UJ.

13.  INFORMAÇÕES  SOBRE  A UTILIZAÇÃO  DE  CARTÕES  DE  PAGAMENTO  DO 
GOVERNO FEDERAL

Não é o caso desta UJ.

14. INFORMAÇÕES SOBRE RENÚNCIA TRIBUTÁRIA
Não é o caso desta UJ.

15. DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU E DO ÓRGÃO DE CONTROLE 
INTERNO 

  15.1 Deliberações do TCU atendidas no exercício
Não é o caso desta UJ.



  15.2 Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício
Não é o caso desta UJ.

  15.3 Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI) atendidas no exercício
Não é o caso desta UJ.

  15.4 Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI) pendentes de atendimento ao final 
do exercício

Não é o caso desta UJ.

16. RECOMENDAÇÕES REALIZADAS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

  Não é o caso desta UJ.

17. OUTRAS INFORMAÇÕES

   A programação dos recursos do Fundo do Exército, em razão da especificidade de estar  
voltada para emprego emergencial e de dependência à arrecadação interna do Exército, tem a  
execução de impacto sócio-econômico voltada, pela própria característica da Instituição, para a  
conservação do patrimônio sob jurisdição do Comando do Exército e para o atendimento das  
necessidades  do  público  interno.  As  Ações,  anteriormente  enumeradas,  são  desmembradas  no  
Plano Interno (Plano de Aplicação dos Recursos Internos do Exército), o qual visa ao cumprimento  
das Diretrizes de Emprego dos Recursos do Comandante do Exército e proporciona o alcance das  
metas físicas contidas nas dotações consignadas ao Fundo do Exército: Administração em Geral  
R$  11,90  milhões;  Apoio  à  Moradia  R$  49,51  milhões;  Construção  de  Residências  R$  47,75  
milhões;  Engenharia  e  Construção  R$  13,73  milhões;  Ensino  e  Pesquisa  R$  21,18  milhões;  
Informática R$ 3,43 milhões; Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica R$ 651,59 milhões;  
Funcionamento  das  Organizações  Militares  R$  134,45  milhões;  Veículos  R$  4,19  milhões;  
Fiscalização de Produtos Controlados R$ 5,77 milhões; Diárias R$ 2,64 milhões; Combustíveis  
R$1,60 milhões;Medicamentos R$ 3,38 milhões e Produção de Medicamentos R$ 0,67 milhões.
    Em que pese o emprego dos recursos recebidos demonstre percentuais expressivos, constata-se a  
necessidade de se buscar novas receitas e os correspondentes limites orçamentários, com vistas ao  
atendimento,  pelo Fundo do Exército,  das reais necessidades do Exército Brasileiro relativas à  
Manutenção  dos  Aquartelamentos,  Aprestamento  da  Força  Terrestre  e  Obtenção  de  Próprios  
Nacionais Residenciais.

Brasília, DF, 30 de março de 2012.

                                           
Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA

Secretário de Economia e Finanças



MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO EXÉRCITO
CENTRO GENERAL SERZEDELLO CORRÊA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2011

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA (UJ)

NOME: Fundo do Exército - FEx

CODUG: 167086

GESTÃO: 00001

ÓRGÃO DE VINCULAÇÃO: Ministério da Defesa

CIDADE/UF: Brasília/DF

1.           AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DAS PEÇAS DO PROCESSO DE CONTAS

1.1.      A UJ elaborou as peças a elas atribuídas pelas normas do Tribunal de Contas da União  
(TCU) e pelas Orientações do Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx) para o exercício de 
referência.

1.2. As peças  contemplam os  formatos  e  conteúdos  obrigatórios  nos  termos  das  Decisões 
Normativas TCU (DNT) nº 108/2010 e  117/2011, e da Portaria - TCU nº 123/2011.

2. AVALIAÇÃO  DOS  RESULTADOS  QUANTITATIVOS  E  QUALITATIVOS  DA 
GESTÃO

De acordo com as informações constantes do Relatório de Gestão da UJ, para o exercício 
de 2011, foram prestadas as informações a seguir listadas:

2.1. RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL DA UNIDADE

2.1.1.     COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL 

Auxiliar  o  provimento  de  meios  financeiros  que  se  façam  necessários  ao  cabal 
cumprimento das missões do Exército, considerando o aparelhamento, realizações e/ou serviços 
(inclusive  programa  de  ensino  e  de  assistência  social),  no  que  concerne  à  manutenção  e  ao 
funcionamento imprescindível para as diversas atividades essenciais desenvolvidas pelo Exército. 
Além disso, minimizar os impactos decorrentes da escassez dos recursos ordinários.



2.1.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Auxiliar dotações orçamentárias insuficientes e de despesas sem dotações próprias, desde 
que elas se enquadrem na finalidade para a qual o FEx foi criado.

2.2.   ESTRATÉGIA  DE  ATUAÇÃO  FRENTE  ÀS  RESPONSABILIDADES 
INSTITUCIONAIS.  

2.2.1. ANÁLISE DO ANDAMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO DA UNIDADE OU DO 
ÓRGÃO EM QUE A UNIDADE ESTEJA INSERIDA.

A função da UJ é prover as OM do Comando do Exército de crédito orçamentário dos 
recursos  oriundos  de  atividades  e  explorações  próprias,  inclusive  de  programas  de  ensinos  e 
assistência social, necessários ao aprontamento da Força Terrestre

2.2.2. ANÁLISE  DO  PLANO  DE  AÇÃO DA UNIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO 
DE 2011

O plano de ação da UJ faz a adequação das OM por meio de realização de obras e serviços, 
aquisição de equipamentos e de materiais em consonância com a instrução e o adestramento militar.

2.3.        PROGRAMA DE GOVERNO SOB A RESPONSABILIDADE DA UJ

2.3.1. EXECUÇÃO DOS PROGRAMA DE GOVERNO 

A UJ não é responsável por programas de trabalho, tendo sob a sua responsabilidade as 
ações abaixo listadas, pertencentes aos programas:

2.3.2. AÇÕES SOB RESPONSABILIDADA DA UJ
Programa Finalidade Ação Finalidade

0620 – Adestramento 
e Operações Militares 
do Exército

Propiciar  o  apoio  ao  Apresta-
mento  da  Força  Terrestre  (FT), 
atendendo  às  necessidades  do 
Exército Brasileiro.

4450.0001  - 
Aprestamento  da  Força 
Terrestre

Aprestamento  da  FT,  visando 
ao seu emprego operacional.

Contribuir  para  o  controle  da 
produção,  da  circulação,  do  ar-
mazenamento e da destinação de 
armas,  explosivos  e  outros  pro-
dutos perigosos.

2919.0001  –  Fiscaliza-
ção  de  Produtos  Con-
trolados

Exercer a fiscalização do porte, 
comércio  e  tráfego  de 
armamentos,  munições  e 
explosivos.

0637  –  Serviço  de 
Saúde das Forças Ar-
madas

Possibilitar  o  atendimento  mé-
dico-hospitalar  e  odontológico 
aos militares da ativa e inativos, a 
seus  dependentes  e  pensionistas 
de  militares,  bem  como  pos-
sibilitar  o  atendimento  médico-
hospitalar e odontológico relativo 
a atividades de perícias médicas.

2887.0001  –  Manuten-
ção  dos  Serviços 
Médico-Hospitalares  e 
Odontológicos  a  Cargo 
do Exército
 

Atender  à  assistência  médico-
hospitalar  e  odontológica 
complementar  aos  militares  da 
ativa  e  inativos,  a  seus 
dependentes  e  pensionistas  de 
militares do Exército.

Programa Finalidade Ação Finalidade

0750  –  Apoio 
Administrativo

Proporcionar a manutenção dos 
bens imóveis jurisdicionados ao 
Exército,  mantendo-os  em 

2000.0001  – 
Administração  das 
Unidades

Atender  às  necessidades 
referentes  à  atividade-meio, 
na  área  de  conservação  e 



condições  de  atender  as  suas 
necessidades  administrativas  e 
possibilitar a plena execução de 
suas atividades-fim.

manutenção  de  bens  imóveis 
residenciais.

20CE.0001  - 
Contribuição  dos 
Servidores  e  Em-
pregados  para  a 
Assistência  Médica  e 
Odontológica

Possibilitar  o  atendimento 
médico-hospitalar  e 
odontológico  aos  servidores 
civis  em  exercício  no 
Comando do Exército

2.3.3.     EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS

Função Subfunção Programa Ação
Tipo da

Ação
Prioridade1 Unidade 

Medida
Meta

prevista
Meta

realizada
Meta a reali-
zar em 2012

05

153 0620 4450

Ativi-
dade

1

Unidade 653 653 653
125 0620 2919 Fiscalização 600.000 600.000 600.000
302 0637 2887 Atendimento 750.000 750.000 750.000
122 0750 2000 - - - -
302 0750 20CE Pessoa 20.000 20.000 20.000

Fonte: Orçamento Geral da União/SIGPLAN 

2.3.4.    ANÁLISE DA EXECUÇÃO FÍSICA

CUMPRIMENTO DAS METAS FÍSICAS POR AÇÃO
Ação Principais resultados Principais problemas

4450

Como fonte  financeira  das  principais  atividades  de 
manutenção e conservação patrimonial e socioeconô-
mica, atingiu significativamente a complementarida-
de dos recursos necessários para a FT.

Tratando-se de uma ação com recursos advin-
dos de geração interna do Comando do Exérci-
to, há um processo de supressão das atividades 
geradoras de recursos, levando maior dependên-
cia dos recursos ordinários.

2919

A atividade de fiscalização de produtos controlados é 
feita de acordo com a quantidade de pessoas físicas e 
jurídicas a serem vistoriadas que atenda um percentu-
al  mínimo e bem distribuído para que se justifique 
uma amostragem significativa, que traga uma segu-
rança  à  sociedade.  Os  recursos  disponibilizados  na 
LOA são suficientes para manter o nível satisfatório 
da atividade.

Tratando-se de uma ação que se autofinancia, a 
eficácia  propicia  o  acréscimo  da  amostragem 
vistoriada,  não tendo maior expansão pela ca-
rência de pessoal no Sistema.

20CE

Em processo de implantação da assistência comple-
mentar aos servidores e empregados, assim como aos 
seus dependentes, do Comando do Exército, está sen-
do realizada pela adesão e migração de outros planos 
dos servidores.

Por  compreender  a  assistência  médica  e 
odontológica do Comando do Exército uma si-
tuação híbrida com hospitais próprios e priva-
dos, o custo relativo ao percentual financeiro de 
participação dos integrantes direciona o atendi-
mento prioritário para a rede própria e com um 
potencial limitado.

Ação Principais resultados Principais problemas

2000

Não havendo previsão de execução física na LOA, o 
resultado bipartido pela manutenção e conservação é 
visualizado  pelo  emprego  dos  recursos  para 
manutenção  pelas  UG  responsáveis  e  pela 
quantidade próprios nacionais residenciais em uso.

Insuficiência de recursos para conservação em 
razão  do  tempo  de  vida  destes  imóveis, 
sobrecarregando a atividade de manutenção. 

1 Prioridade 1 = Ações do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com exceção de ações do Projeto 
Piloto de Investimento (PPI) 



2887

Os recursos são oriundos de descontos dos militares 
e  pensionistas  do Exército em favor da assistência 
médico-hospitalar  e  odontológica,  constituindo  o 
Fundo de Saúde do Exército, e foi atingida a meta 
física  e  financeira  prevista,  no  que  concerne  à 
prestação  da  assistência  médico-hospitalar  e 
odontológica complementar em termos quantitativos.

A  assistência  médica  e  odontológica  do 
Comando do Exército é realizada por hospitais 
próprios  e  privados.  O  custo  é  coberto  por 
desconto por percentual igualitário, não levando 
em consideração a formação familiar e a posição 
do contribuinte.

3. AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE GESTÃO

3.1. Dada  a  característica  da  UJ  em  não  realizar  despesa,  definiu-se  como  indicador  de 
desempenho, a razão entre as provisões recebidas e as despesas liquidadas, pelas UG Secundárias 
do Comando do Exército,  e se levantou um índice de complementaridade aos recursos ordinários 
dentro de um mesmo programa, aferindo a participação dos recursos internos do Comando do 
Exército, na Gestão do Órgão.

3.2. Em função das atividades peculiares do Órgão FEx, o indicador de desempenho utilizado 
para todos os programas foi satisfatório e confiável.

3.3. INDICADORES DE DESEMPENHO RELACIONADOS ÀS AÇÕES

Consoante com as informações constantes do Relatório de Gestão da UJ, para o exercício 
de 2011, foram prestadas as informações a seguir listadas:

Programa Ação Unidade
2010 2011

Indicador Complementaridade Indicador Complementaridade

0620 4450 OM aprestada 87,74% 0,3939 83,79% 1,2485

0644 2919 Fiscalizações realizadas 98,15% - 83,41% -

0750 
2000

-
99,96% 0,0324 83% 1,3265

20CE 100% 47,2296 100% 46,5001

0637 2887 Pacientes atendidos 100% 3,4527 97,20% 4,0095

3.4. CUMPRIMENTO DAS METAS FÍSICAS

3.4.1. Sendo a UJ de natureza pública contábil de agregação dos recursos próprios do Comando do 
Exército, ela descentraliza os créditos orçamentários para consecução das metas das OM de forma a 
complementar os recursos ordinários.
3.4.2. Tratando-se de recursos com o propósito de complementar os recursos ordinários, a aferição 
de problema no cumprimento de metas fica impossibilitada, evidenciada pela flutuação no emprego 
dos recursos internos nas diversas áreas com insuficiência de recursos.

4.  AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAL



Não é o caso da UJ, pois as informações consolidadas acerca do pessoal da UJ encon-
tram-se no órgão de pagamento de pessoal do Comando do Exército, o qual seja o Centro de Paga-
mento do Exército (CPEx - UG 160063). Ainda, as informações sobre a gestão de recursos huma-
nos do Comando do Exército estão consolidadas no Departamento-Geral do Pessoal (DGP – UG 
160070)

5. AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS

O exame do Sistema de Controle Interno foi feito pela UJ e in loco, na visita de auditoria 
do CCIEx, sendo que pelo previsto no Item 5, do Anexo II, da DNT nº 117/11, depreende-se que a  
abordagem  dos  controles  internos  solicitada,  está  inserida  no  ambiente  do  The  Committee  of  
Sponsoring Organizations – COSO.

Enfatiza  a  UJ  que  sua  avaliação,  feita  principalmente  pela  observação  direta,  buscou 
demonstrar  a  estrutura  de  controles  internos,  evidenciando  a  suficiência  desses  controles  para 
garantir, com razoável certeza, o cumprimento dos objetivos da entidade em termos de eficiência e 
atividade  operacional,  confiabilidade  das  informações  e  conformidade  com  as  leis  e  normas 
aplicáveis.

Retrata, ainda, que a opinião final acerca do funcionamento do sistema de controle interno 
da  UJ  se  deu  por  meio  de  avaliação  ao  nível  da  entidade,  levando  em seu  bojo  resultado  de 
avaliações realizadas no nível de processos, onde foram considerados aspectos, como objetivos do 
processo, riscos inerentes e as atividades de controle face aos riscos. 

5.1.       QUANTO AO AMBIENTE DE CONTROLE

Diante do entendimento registrado, por meio do Relatório de Gestão, depreende-se que a 
UJ busca um ambiente de controle em processo contínuo de melhoria, onde os controles internos 
contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.

5.2.        QUANTO À AVALIAÇÃO DE RISCO

5.2.1. A avaliação de risco busca identificar os riscos relacionados às atividades da entidade - 
internos e externos - que a impedem de atingir os objetivos colimados. 

5.2.2. Foi enfatizado pela UJ, no tocante a esse item, que:

a) Nem sempre, o diagnóstico dos riscos, é pratica na UJ, bem como a identificação da 
probabilidade de ocorrência de riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.



b)  Os  objetivos  e  metas  da  UJ  estão  formalizados,  sendo  clara  a  identificação  dos 
processos críticos para a consecução dos seus objetivos e metas.

c) Há histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processo internos da UJ, 
porém quando isto, por ventura ocorre, à pronta investigação visando apurar responsabilidades e a 
exigência do eventual ressarcimento.   

d) Existe a mensuração dos riscos, bem como a sua classificação de modo a serem tratados 
em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.

5.2.3.  Como já dito pela UJ, no tocante ao risco, há possibilidade de melhoria, iniciados  por uma 
identificação dos processos críticos visando a consecução dos objetivos e metas da UJ. 

5.3.    QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE

5.3.1.     Em relação aos procedimentos de controle ressalta a UJ, em seu Relatório de Gestão que:

a) Há políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção visando diminuir os riscos e 
alcançar os seus objetivos estabelecidos. 

b) A atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam a longo prazo, 
sendo que  no  tocante  aos  custos  das  atividades  de  controle,  esse  está  apropriado ao  benefício 
derivado de sua aplicação.

c)  As  atividades  de  controle  adotadas,  procuram  ser  abrangentes  e  razoáveis  estando 
diretamente relacionadas com os seus objetivos. 

5.3.2. Pela  análise  do  Relatório  de  Gestão  da  UJ,  bem como pela  verificação “in  loco” na 
auditoria realizada pelo CCIEx, pode-se auferir que os procedimentos de controle estão adequados.

5.4.   QUANTO À COMUNICAÇÃO E A INFORMAÇÃO 

5.4.1.   Ressalta na UJ, a existência de um ótimo sistema de comunicação, além da tradicional 
reunião entre chefes e subordinados. A comunicação das informações procura perpassar todos os 
níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua 
estrutura.



5.4.2. Cumpre ao CCIEx, neste quesito, orientar a UJ a manter o bom nível alcançado.

5.5. QUANTO AO MONITORAMENTO

5.5.1.  O monitoramento representa a avaliação dos controles internos ao longo do tempo, sendo o 
seu objetivo a verificação da efetividade desses controles, sendo a sua função verificar se eles são 
adequados e efetivos, podendo ser realizado por acompanhamento contínuo das atividades ou por 
avaliação pontual. 

5.5.2. A UJ ressalta em seu Relatório de Gestão que, seu sistema de controle interno é:

a) Constantemente monitorado visando avaliar a sua validade e qualidade ao longo do tem-
po.

b) Considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas.

c) Contributivo para a melhoria de seu desempenho.

6. AVALIAÇÃO DA ADERÊNCIA DA UJ AOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES E SOBRE A SEPARAÇÃO DE RE-
SÍDUOS RECICLÁVEIS

Conforme informado no item 10, do Relatório de Gestão, não é o caso da UJ.

7. AVALIAÇÃO SOBRE A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DA 
UJ

Não é o caso da UJ, conforme item 12 do Relatório de Gestão.

8. AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS 

Não é o caso da UJ, conforme item 6 do Relatório de Gestão.



9.         AVALIAÇÃO DA REGULARIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

A UJ não realiza certames licitatórios.

10. AVALIAÇÃO  DA GESTÃO  DO  USO  DOS  CARTÕES  DE  PAGAMENTO  DO 
GOVERNO FEDERAL

Não  houve  utilização  do  cartão  de  pagamento  do  Governo  federal  por  parte  da  UJ, 
conforme informado no item 13, do Relatório de Gestão.
11.  AVALIAÇÃO  DOS  REGISTROS  DE  PASSIVOS  SEM  PRÉVIA  PREVISÃO 
ORÇAMENTÁRIA DE CRÉDITOS OU DE RECURSOS

A UJ não possui passivos, conforme informado no item 3, do Relatório de Gestão.

12. AVALIAÇÃO  DA  CONFORMIDADE  DA  MANUTENÇÃO  DO  REGISTRO  DE 
VALORES EM RESTOS A PAGAR (RP) NÃO PROCESSADOS

12.1. A UJ informa no item 4, do Relatório de Gestão, que seus RP são decorrentes de processos 
de compras e/ou serviços, créditos suplementares no final do exercício e comprovação da lisura das 
despesas médicas dos convênio de assistência médico-hospitalar e odontológica do sistema de saúde 
complementar dos militares ativos e inativos, pensionistas e dependentes da Força Terrestre.  

12.2. A inscrição  foi  feita  pelo  FEx  em  conformidade  com  a  legislação  vigente,  não  sendo 
observados indícios de quaisquer irregularidades.

13. IRREGULARIDADES QUE RESULTARAM EM DANO OU PREJUÍZO

Não é o caso da UJ.

14. FALHAS  E  IRREGULARIDADES  QUE  NÃO  RESULTARAM  EM  DANO  OU 
PREJUÍZO

Não é o caso da UJ.

15.  AVALIAÇÃO  DAS  JUSTIFICATIVAS  APRESENTADAS  PELOS  RESPONSÁVEIS 
SOBRE AS IRREGULARIDADES 

Não é o caso da UJ.

16. AVALIAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES RELACIONADAS 
À ENTREGA E AO TRATAMENTO DAS DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS - DBR

Em atenção ao informado no item 7, do Relatório de Gestão, os agentes da administração 
relativos ao inciso VII, do art. 1º, da Lei nº 8.730/93, estão em dia com a exigência de apresentação  
nas DBR, tratadas no normativo legal em tela, permanecendo arquivadas na DGO à disposição dos 
controles interno e externo.



17. AVALIAÇÃO  SOBRE  A  GESTÃO  DO  PATRIMÔNIO  IMOBILIÁRIO  DE 
RESPONSABILIDADE DA UJ

Não é o caso da UJ, conforme item 11 do Relatório de Gestão.

18. AVALIAÇÃO  DA  GESTÃO  DA  UJ  SOBRE  AS  RENÚNCIAS  TRIBUTÁRIAS 
PRATICADAS

Não é o caso da UJ, conforme item 14 do Relatório de Gestão.

19. SITUAÇÕES NÃO CONTEMPLADAS NOS DEMAIS ITENS DO RELATÓRIO DE 
AUDITORIA DE GESTÃO

Não é o caso da UJ.

20. OUTRAS INFORMAÇÕES

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

20.2. Os trabalhos de auditoria foram desenvolvidos na sede da UJ, 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 os Princípios de Contabilidade, com o 
objetivo de emitir opinião sobre a gestão dos responsáveis pelos recursos alocados à UJ.

Brasília-DF, 19 de julho de 2012

____________________________________________
LUCIMAR LUIZ S. CARBONERA - Maj QCO Cont

Auditor CRC MS 005343/O-0 T DF

____________________________________________
CRISTIANNE DOS G. PEIXOTO – 1º Ten OTT Cont

Auditora  CRC DF 015898/O-5



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIRETORIA DE AUDITORIA

DIRETORIA GENERAL SERZEDELLO CORRÊA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2011

CERTIFICADO DE AUDITORIA

1.  IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

1.1.      NOME: Fundo do Exército

1.1.       SIGLA: FEx

1.2.       CODUG: 167086

1.3.       ÓRGÃO DE VINCULAÇÃO: Ministério da Defesa

1.4.       UF: DF

2.              Examinou-se a documentação comprobatória que deu origem ao processo de Prestação de   
Contas Anual, do exercício financeiro de  2011, decorrente dos atos de gestão praticados sob as 
responsabilidades administrativas dos Agentes Responsáveis, arrolados neste processo. 

3.              O exame foi efetuado de acordo com as normas e procedimentos de auditoria aplicáveis ao   
Serviço  Público  e,  consequentemente,  incluiu  provas  nos  registros  contábeis,  cumprimento  das 
normas  legais  e  regulamentares  e  outros  procedimentos  de  auditoria  julgados  necessários  nas 
circunstâncias.

4  .            Em minha opinião,   certifico a regularidade da Gestão   d  os agentes responsáveis tratados nesta   
Prestação de Contas Anual.

Brasília-DF, 19 de julho de 2012.

_______________________________________________________
LUCIMAR LUIZ DOS SANTOS CARBONERA - Maj QCO Cont

Auditor CRC MS 005343/O-0 T DF



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO EXÉRCITO
CENTRO GENERAL SERZEDELLO CORRÊA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE   2011  

IDENTIFICAÇÃO 

NOME: Fundo do Exército
SIGLA: F Ex
CODUG: 167086

PARECER E DESPACHO DO CHEFE DO CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO EXÉRCITO

PARECER

Cumprindo o disposto no inciso III do art. 9º da Lei nº 8.443/1992, combinado com o 
disposto no art. 151 do Decreto nº 93.872/1986 e no inciso VI do art. 13 da Instrução Normativa -  
TCU Nº 63, de 1º de Setembro de 2010 e fundamentado nas evidências obtidas no curso dos 
trabalhos de auditoria, consubstanciado nos Relatórios de Auditoria de Gestão, Certificados de 
Auditorias e nas demais peças anexas à Prestação de Contas Anual, exercício de 2011, acolho a 
conclusão pela  regularidade  da gestão praticada pelos responsáveis no período examinado.

DESPACHO

Em decorrência,  encaminhe-se  a  presente  Prestação  de  Contas  Anual  à  apreciação do 
Senhor Comandante do Exército.

Brasília-DF, 27 de julho de 2012.

___________________________________________
Gen Bda PAULO CÉSAR SOUZA DE MIRANDA

                                                                      Chefe do Centro de Controle Interno do Exército



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

PRONUNCIAMENTO DO COMANDANTE DO EXÉRCITO

Cumprindo o disposto no art. 2º da Portaria Normativa nº 1.013, de 23 de fevereiro de 2000, do Ministério da Defesa, e fundamentado nas  
conclusões expressas nos Certificados de Auditoria relativas às Prestações de Contas Anuais das Unidades Vinculadas ao Comando do Exército abaixo 
indicadas, referentes ao exercício de 2011, pronuncio-me favorável ao acolhimento dos pareceres e dos despachos do Chefe do Centro de Controle  
Interno do Exército, titular do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Exército. Concluo que os processos encontram-se em condições de  
serem submetidos ao pronunciamento do Senhor Ministro de Estado da Defesa, e após o recebimento do pronunciamento ministerial, encaminhados ao 
Tribunal de Contas da União, para julgamento."

UNIDADE DIRIGENTE MÁXIMO EXÉRCICIO FINANCEIRO NATUREZA DO CERTIFICADO
Fundação Habitacional do Exército Gen Ex Eron Carlos Marques 2011 Regularidade
Fundação Osório Gen Ex Ney da Silva Oliveira 2011 Regularidade
Fundo do Exército Gen Ex Gilberto Arantes Barbosa 2011 Regularidade

Brasília – DF,  27 de  julho de 2012

Gen Ex ENZO MARTINS PERI
Comandante do Exército



MINISTÉRIO  DA DEFESA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PRONUNCIAMENTO MINISTERIAL

Em conformidade com o disposto no art. 52 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, atesto haver tomado conhecimento das contas das  
Unidades Gestoras abaixo indicadas, das conclusões contidas nos pareceres emitidos pela respectiva Unidade de Controle Interno, bem assim da 
manifestação do Comandante do Exército.

UNIDADE GESTORA DIRIGENTE MÁXIMO EXERCÍCIO FINANCEIRO NATUREZA DO CERTIFICADO

Fundação Habitacional do Exército Gen Ex Eron Carlos Marques 2011 Regularidade

Fundação Osório Gen Ex Ney da Silva Oliveira 2011 Regularidade

Fundo do Exército Gen Ex Gilberto Arantes Barbosa 2011 Regularidade

Encaminhe-se os referidos processos ao Tribunal de Contas da União, para julgamento previsto no artigo 71, inciso II, da Constituição  
Federal.

Brasília – DF,         de agosto de 2012

CELSO LUIZ NUNES AMORIM
Ministro de Estado da Defesa
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