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INTRODUÇÃO

O presente  Relatório de Gestão  (RG) aborda  as  principais  atividades  desta  Unidade 
Jurisdicionada (UJ), o Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx), por meio de sua 
Unidade Gestora Responsável (UGR), código SIAFI 160503, e Unidade Gestora Executora (UGE), 
códigos SIAFI 160068 e 167068.

O RG está estruturado no modelo padrão estipulado pelo Centro de Controle Interno do 
Exército (CCIEx), conforme a Decisão Normativa (DN) do Tribunal de Contas da União (TCU) nº 
127/2013, Anexo II.

Os itens do modelo do RG que não se aplicam à realidade desta UJ são as informações 
sobre a estrutura e as atividades do sistema de correição da UJ, informações quanto ao cumprimento 
da Portaria Nº 1.043/2007-CGU, a demonstração da força de trabalho à disposição da Unidade 
Jurisdicionada, qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargos, idade e nível 
de escolaridade, composição do quadro de servidores inativos e pensionistas, indicadores gerenciais 
sobre recursos humanos e informações sobre terceirização de cargos e atividades do plano de cargos 
do órgão que devem ser prestadas exclusivamente pelo Departamento-Geral do Pessoal; execução 
das  despesas,  movimentação  de  créditos  interna  e  externa,  realização da  despesa  com créditos 
originários  da  UJ e  análise  crítica  da  realização  da  despesa serão  prestadas  pela  Secretaria  de 
Economia  e  Finanças.  As  informações  sobre  o  relacionamento  com a  sociedade  estão  a  cargo 
Gabinete do Comandante do Exército.

Apesar de se aplicarem à natureza da UJ, não há conteúdo a ser declarado sobre as 
informações  quanto  ao  reconhecimento  de  passivos  por  insuficiência  de  créditos  ou  recursos, 
suprimento  de  fundos,  informações  sobre  renúncia  tributária,  gestão  do  patrimônio  imobiliário, 
projetos e programas financiados com recursos externos e informações sobre o acompanhamento das 
ações relacionadas ao termo de parceria.

A principal  realização  da  gestão  no  exercício  foi  o  desafio  traçado  no  processo  de 
formulação da estratégia deste Departamento, consolidado no Plano de Gestão para o período 2014-
2016.  Tal  Plano  de  Gestão  está  ligado  principalmente  ao  Programa  de  Ensino  Profissional  do 
Exército Brasileiro.

A principal dificuldade encontrada pela UJ foi a disponibilidade de recursos aquém das 
necessidades do Sistema de Educação e Cultura do Exército.
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RELATÓRIO DE GESTÃO

1.  IDENTIFICAÇÃO  E  ATRIBUTOS  DAS  UNIDADES  JURISDICIONADAS  CUJAS 
GESTÕES COMPÕEM O RELATÓRIO

1.1. 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: Departamento de Educação e Cultura do Exército
Denominação abreviada: DECEx

Código SIORG: 105 Código LOA: Não é o caso desta UJ.
Código SIAFI: 160068
                          167068
                          160503

Natureza Jurídica: Órgão Público CNPJ: 00.394.452/0270-52 e 00.394.452/0442-24
Principal Atividade: Defesa Código CNAE: 8422 - 1
Telefones/Fax de contato (021) 2519-5033 (021) 2519-5073 (021) 2519-5073 / Fax
Endereço Eletrônico: setfin@decex.ensino.eb.br
Página da Internet: www.decex.ensino.eb.br
Endereço Postal: Praça Duque de Caxias, nº 25, Centro, Rio de Janeiro, RJ, 20.221-260.

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

- Decreto nº 65.686, de 10 de novembro de 1969 – cria o Departamento de Ensino e Pesquisa, e

- Decreto nº 6.710, de 23 de dezembro de 2008 – altera a designação de Departamento de Ensino e Pesquisa para  
Departamento de Educação e Cultura do Exército.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
- Decreto nº 6.806 , de 25 de março de 2009 - Aprova o Regulamento de Continências, Honras, Sinais de Respeito e 
Cerimonial Militar das Forças Armadas;

- Decreto nº 98.820, de 12 de janeiro de 1990 - Aprova o Regulamento de Administração do Exército (RAE)-(R-3);

- Decreto nº 4.346, de 26 de agosto de 2002 - Aprova o Regulamento Disciplinar do Exército (RDE)- (R-4);

- Portaria nº 816, de 19 de dezembro de 2003 - Aprova o Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (R-1);

- Lei nº 9.786, de 08 de fevereiro de 1999 – Dispõe sobre o ensino no Exército Brasileiro e dá outras providências;

- Decreto nº 3.182, de 23 de setembro de 1999 – Regulamenta a Lei 9.786, de 8 de fevereiro de 1999, que dispõe  
sobre o ensino no Exército Brasileiro e dá outras providências, e

- Portaria nº 15 DEP, de 27 de fevereiro de 2003, aprova o Regimento Interno do Departamento de Ensino e Pesquisa  
RI/R-152.

http://www.dep.ensino.eb.br/
mailto:setfin@dep.ensino.eb.br


Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
IR 60-11 IRPAE/DECEx - IR 60-18 IRISM/CEEEG/DEP - IR 60-31 DECEx - IR 60-32 DECEx - IR 60-34 DECEx -  
IR 60-35 DECEx - IR 60-48 DECEx - IR 60-28 DECEx - IR 20-18 DECEx - EB 60-IR-11.001 IRCAM/ECEME - IR 
60-02  IRISM/CGAEM  -  IR  60-03  IROFM/CGAEM  -  IR  60-09  IROFM/CP/ECEME  -  IR  60-10 
IROFM/PADE/ECEME - IR 60-12 IROFM/CAO/EsAO - IR 60-36 IROFM/CAM/EsAO - IR 60-04 IRSM/AMAN – 
EB60-IR-13.002 IRPSPMP/AMAN – EB60-IR-14.001 IRCAM/CFS – EB60-IR-14.002 IRCAM/CFS/MUS – EB60-
IR-14.003  IRCAM/CFS/SAU  -  IR  60-25  IROM/CFS  –  EB60-IR-15.001  IRCAM/EsPCEx  –  EB60-IR-16.001 
IRCAM/CFO/QC/Farm e Odonto – EB60-IR-16.002 IRCAM/EIA/QCM – EB60-IR-17.001 IRCAM/CFO/Med - IR 
60-54  IROFM/PROCAP/SAU – EB60-IR-18.001 IRSE/CPOR/NPOR -  IR  60-14  IROFM/CPG/CEP -  IR  60-49 
IROFM/DirtMil - IR 60-55 IROFM/CIV – EB60-IR-20.001 IRCAM/CHQAO – EB60-IR-20.003 IRISM/EsIE - IR 
60-15 IROFM/CAS - IR 60-22 IRHMMSM – EB60-IR-22.002 IR/ECHM – EB60-IR-23.001 IRISM/EsACosAAe – 
EB60-IR-24.001 IRCAM/CM - IR 60-39 DECEx - IR 60-17 IRISM/EsEqEx – EB60-IR-34.001 IRISM/CIPqdtGPB - 
IR 60-16 IRISM/CIOpMth - IR 60-28 IRISM/CIAvEx - IR 60-24 IRISME/CIGE – IR 60-40 IRISM/EsIMEx - IR 60-
21 IRISM/CIGS – IR 60-26 IRISM/CECMA – IR 60-30 IRISM/BPE – IR 60-44 IRISM/CIOpGLO – IR 60-51  
IRISM/CIECnst  – IR  60-50 IRISM/CIArtFgt  –  EB60-IR-57.002 DECEx -  EB60-IR-57.003 DECEx -  EB60-IR-
57.004 DECEx - EB60-IR-57.005 DECEx - EB60-IR-57.006 DECEx - EB60-IR-57.007 DECEx – EB60-IR-05.008 
IREC –  EB60-IR-06.001  –  EB60-IR-11.001  IRCAM/ECEME  –  EB60-IR-20.002  IROFM/CHQAO –  EB60-IR-
57.008.

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

Código SIAFI Nome
160503 - UGR Departamento de Educação e Cultura do Exército - Gestor
160068 - UGE Departamento de Educação e Cultura do Exército
167068 - UGE Departamento de Educação e Cultura 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
160503 00001
160068 00001
167068 00001

Organizações Militares Sem Autonomia Administrativa Vinculadas
DESMil  Diretoria de Educação Superior Militar
DETMil  Diretoria de Educação Técnica Militar
DEPA  Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial
DPHCEx  Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército
MNMSGM  Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial
AHEx  Arquivo Histórico do Exército

1.2. FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE JURISDICIONADA
1.2.1. Finalidade

O Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx) foi criado com a finalidade de 
gerir, no âmbito do Exército Brasileiro (EB), o ensino militar, a pesquisa, a capacitação física, os 
desportos e a cultura. Para o cumprimento da sua finalidade, possui as seguintes Diretorias/Centro 
subordinados: Diretoria de Educação Superior Militar (DESMil), Diretoria de Educação Técnica 
Militar  (DETMil),  Diretoria  de  Educação  Preparatória  e  Assistencial  (DEPA),  Diretoria  do 
Patrimônio Histórico e Cultural do Exército (DPHCEx) e Centro de Capacitação Física do Exército 
(CCFEx).

1.2.2. Competência Institucional
O  DECEx  tem  como  competência  institucional  a  missão  regulamentar  de  “Planejar, 

organizar,  dirigir  e  controlar,  no  nível  de  direção  setorial,  as  atividades  relativas  aos  assuntos 
culturais, à educação física e aos desportos, ao ensino e à pesquisa e ao desenvolvimento nas áreas 
de doutrina e pessoal”.



1.3. ORGANOGRAMA FUNCIONAL

Figura 1: Organograma do DECEx



Quadro A.1.3 – Informações sobre Áreas ou Subunidades Estratégicas

Áreas/ Subunidades 
Estratégicas

Competências Titular Cargo Período de atuação

Diretoria de Educação 
Superior Militar 

(DESMil)

Coordenar,  controlar  e 
supervisionar  a  execução  e  a 
avaliação  do  processo  ensino-
aprendizagem nos Estb Ens Subrd, 
voltados  para  a  formação  e 
capacitação dos oficiais da ativa e 
da  reserva  das  linhas  de  ensino 
militar  bélico,  de  saúde  e 
complementar;  de 
aperfeiçoamento,  de  gestão  e 
assessoramento de estado-maior e 
de  altos  estudos  militares  dos 
oficiais  de  carreira  do  EB  e  de 
nações  amigas,  bem  como 
estabelecer  a  ligação  técnica com 
as  OM  com  encargos  de  ensino 
que  lhe  forem  determinadas  para 
essas atividades.

Gen Div AJAX PORTO PINHEIRO Diretor de Educação Superior Militar 1º JAN – 31 DEZ

Diretoria de Educação 
Técnica Militar 

(DETMil)

Coordenar,  controlar  e 
supervisionar  a  execução  e  a 
avaliação  do  processo  ensino-
aprendizagem  nos  Estb  Ens 
Subrd  /  OM vinculadas  (Vinc)  e, 
quando determinado, estabelecer a 
ligação técnica,  proporcionando o 
apoio técnico-pedagógico aos Estb 
Ens  Subrd  /  OM  Vinc  voltados 
para  a  formação  e  para  o 
aperfeiçoamento  de  sargentos  de 
carreira  do  Exército  Brasileiro, 
além da especialização e extensão 
dos conhecimentos de militares do 
Exército  Brasileiro  e  de  nações 
amigas.

Gen Bda PEDRO ANTONIO 
FIORAVANTE SILVESTRE NETO

Gen Div LORIVAL CARVALHO SILVA

Diretor de Educação Técnica Militar
1º JAN – 14 ABR

15 ABR – 31 DEZ

Diretoria de Educação 
Preparatória e 

Planejar,  coordenar,  controlar  e 
supervisionar  a  condução  da 

Gen Bda JUAN CARLOS OROZCO Diretor de Educação Preparatória e 
Assistencial

1º JAN – 27 AGO



Assistencial (DEPA)

educação  do  2º segmento  da 
educação  fundamental  e  da 
educação  média,  presencial  e  a 
distância,  e  a  avaliação  do 
processo ensino-aprendizagem nos 
colégios  militares,  bem  como 
estabelecer  a  ligação  técnica com 
as  organizações  com encargos  de 
ensino que lhe forem determinadas 
para essas atividades.

Gen Bda LUIZ CLÁUDIO GOMES 
GONÇALVES 28 AGO – 31 DEZ

Diretoria do Patrimônio 
Histórico e Cultural do 

Exército (DPHCEx)

Pesquisar,  planejar,  dirigir, 
coordenar, acompanhar e controlar 
projetos e  atividades que visem à 
preservação,  divulgação  e 
utilização  do patrimônio histórico 
e cultural, material e imaterial, do 
EB.  A DPHCEx  deverá  cooperar 
com  o  Sistema  de  Ensino  do 
Exército  especialmente  no 
desenvolvimento  e  difusão  dos 
valores  éticos  e  morais,  das 
tradições  do  Exército,  bem como 
proporcionar  a  fundamentação 
para  o  ensino  e  a  pesquisa  em 
História Militar.

Gen Bda MARCIO ROLAND HEISE

Gen Div JOSÉ CARLOS DOS SANTOS

Gen Bda WALTER NILTON PINA 
STOFFEL

Diretor do Patrimônio Histórico e Cultural 
do Exército

1º JAN – 16 DEZ

8 AGO – 14 DEZ

17 DEZ – 31 DEZ

Centro de Capacitação 
Física do Exército 

(CCFEx)

Coordenar,  controlar  e 
supervisionar  as  atividades  de 
ensino, pesquisa, educação física e 
desporto  desenvolvidas  nas  OM 
subordinadas,  bem  como 
estabelecer  a  ligação  técnica com 
as  OM  com  encargos  de  ensino 
que  lhe  forem  determinadas  para 
essas atividades.

Gen Bda DECIO DOS SANTOS 
BRASIL

Chefe do Centro de Capacitação Física do 
Exército 1º JAN – 31 DEZ



1.4. MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS DA UNIDADE JURISDICIONADA

Quadro A.1.4 – Macroprocessos Finalísticos 
Macroprocessos Descrição Principais Parceiros Externos

Formação e Graduação

Formação  e  graduação  dos  oficiais  da  ativa  da  linha  de 
ensino militar  bélico;  formação dos  oficiais  da  ativa   do 
serviço  de  saúde  e  quadro  complementar;  formação  de 
oficiais da reserva e formação de sargentos.

Ministério da Educação e
Fundação Trompowsky

Insumos Fornecedores Produtos e Serviços Principais Clientes
Subunidades
Responsáveis

Pessoal, material, serviços, 
informações, recursos 
financeiros e tecnologia

Sociedade, Departamento-Geral do 
Pessoal, Estado-Maior do Exército, 
Comando  Logístico,  Regiões 
Militares, Centro de Comunicação 
Social do Exército, Secretaria de 
Economia e Finanças e Departamento 
de Ciência e Tecnologia.

- Capacitação de 
Recursos Humanos

Exército e sociedade DESMil, DETMil e CCFEx

Macroprocessos Descrição Principais Parceiros Externos

Aperfeiçoamento
Aperfeiçoamento  dos  capitães  do  Exército  Brasileiro 
habilitando-os  a  comandar  e  integrar  o  Estado-Maior  de 
Organizações Militares

Ministério da Educação e
Fundação Trompowsky

Insumos Fornecedores Produtos e Serviços Principais Clientes
Subunidades
Responsáveis

Pessoal, material, serviços, 
informações, recursos 
financeiros e tecnologia

Organizações Militares do Exército, 
Departamento-Geral do Pessoal, 
Estado-Maior do Exército, Comando  
Logístico,  Regiões Militares, 
Secretaria de Economia e Finanças e 
Departamento de Ciência e Tecnologia.

- Capacitação de 
Recursos Humanos

Exército, Marinha, Aeronáutica e 
sociedade

DESMil e DETMil

Macroprocessos Descrição Principais Parceiros Externos

Especialização/Extensão
Cursos de Especialização e de Extensão para Oficiais e 
Praças

Ministério da Educação
Fundação Trompowsky

Insumos Fornecedores Produtos e Serviços Principais Clientes
Subunidades
Responsáveis

Pessoal, material, serviços, 
informações, recursos 
financeiros e tecnologia

Organizações Militares do Exército, 
Departamento-Geral do Pessoal, 
Estado-Maior do Exército, Comando  
Logístico,  Regiões Militares, 
Secretaria de Economia e Finanças e 
Departamento de Ciência e Tecnologia.

- Capacitação de 
Recursos Humanos

Exército, Marinha, Aeronáutica e 
sociedade

DESMil, DETMil e CCFEx



Macroprocessos Descrição Principais Parceiros Externos

Altos Estudos Militares

Preparação  dos  Oficiais  Superiores  para  o  exercício  de 
funções de Estado-Maior, Comando, Chefia, Direção e de 
Assessoramento  aos  mais  elevados  escalões  da  Força 
Terrestre

Ministério da Educação e
Fundação Trompowsky

Insumos Fornecedores Produtos e Serviços Principais Clientes
Subunidades
Responsáveis

Pessoal, material, serviços, 
informações, recursos 
financeiros e tecnologia

Organizações Militares do Exército, 
Departamento-Geral do Pessoal, 
Estado-Maior do Exército, Comando  
Logístico,  Regiões Militares, 
Secretaria de Economia e Finanças e 
Departamento de Ciência e Tecnologia.

- Capacitação de 
Recursos Humanos

Exército, Marinha, Aeronáutica e 
sociedade

DESMil

Macroprocessos Descrição Principais Parceiros Externos

Educação Preparatória e Assistencial

Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1º ao 3º 
ano)

Ministério da Educação,
Marinha,

Aeronáutica e
Fundação Trompowsky

Insumos Fornecedores Produtos e Serviços Principais Clientes Subunidades
Responsáveis

Pessoal, material, serviços, 
informações, recursos 
financeiros e tecnologia

Departamento-Geral do Pessoal, 
Estado-Maior do Exército, Comando  
Logístico,  Regiões Militares, Centro 
de Comunicação Social do Exército, 
Secretaria de Economia e Finanças e 
Departamento de Ciência e Tecnologia.

- Educação Básica
Família militar, Exército, Marinha, 

Aeronáutica e sociedade
DEPA

Macroprocessos Descrição Principais Parceiros Externos
Gestão do Patrimônio Histórico e Cultural

Preservação do patrimônio histórico material e imaterial do 
Exército

Ministério da Cultura, e
Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional
Insumos Fornecedores Produtos e Serviços Principais Clientes Subunidades

Responsáveis

Pessoal, material, serviços, 
informações, recursos 
financeiros e tecnologia

Departamento-Geral do Pessoal, 
Estado-Maior do Exército, Comando  
Logístico,  Regiões Militares, Centro 
de Comunicação Social do Exército, 
Secretaria de Economia e Finanças e 
Departamento de Ciência e Tecnologia.

- Publicações e acervo 
bibliográfico;
- Preservação da 
memória;
- Exposições; e
- 
Recuperação/conserva
ção de sítios 
históricos.

Exército e sociedade DPHCEx



Macroprocessos Descrição Principais Parceiros Externos
Pesquisa Pesquisas nas áreas de doutrina e pessoal

Insumos Fornecedores Produtos e Serviços Principais Clientes Subunidades
Responsáveis

Pessoal, material, serviços, 
informações, recursos 
financeiros e tecnologia

Departamento-Geral do Pessoal, 
Estado-Maior do Exército, Comando  
Logístico,  Regiões Militares, 
Comando de Operações Terrestres,  
Secretaria de Economia e Finanças e 
Departamento de Ciência e Tecnologia.

- Pesquisas 
Doutrinárias; e
- Pesquisas de 
Pessoal.

Exército e sociedade DESMil, DETMil e CCFEx

Macroprocessos Descrição Principais Parceiros Externos

Capacitação  Física e Desporto Avaliação física e preparação de equipes desportivas
Ministério do Esporte e

Comitê Olímpico Brasileiro
Insumos Fornecedores Produtos e Serviços Principais Clientes Subunidades

Responsáveis

Pessoal, material, serviços, 
informações, recursos 
financeiros e tecnologia

Departamento-Geral do Pessoal, 
Estado-Maior do Exército, Comando 
Logístico,  Regiões Militares, Centro 
de Comunicação Social do Exército, 
Secretaria de Economia e Finanças e 
Departamento de Ciência e Tecnologia.

- Capacitação física; e
- Competições 
esportivas.

Exército e sociedade CCFEx

Em 2014, o Estado-Maior do Exército aprovou a Diretriz de Racionalização Administrativa do Exército Brasileiro (EB20D-01.016), que estabe
lece as orientações necessárias para a elaboração, implantação e acompanhamento da execução do Plano de Racionalização Administrativa do Exército  
Brasileiro. Este plano prevê o mapeamento, o aperfeiçoamento e a inovação dos atuais processos para permitir o efetivo cumprimento da missão insti
tucional. Assim, todos os macroprocessos e processos de gestão da Alta Administração deverão ser analisados e mapeados, de acordo com o cronogra
ma a ser estabelecido pelo EME.



2.     INFORMAÇÕES SOBRE A GOVERNANÇA

2.1. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA DA UJ
Este subitem não se aplica a esta UJ.

2.2.  INFORMAÇÕES  SOBRE  A  ESTRUTURA  E  AS  ATIVIDADES  DO  SISTEMA  DE 
CORREIÇÃO DA UJ

O Quadro de Pessoal do Comando do Exército é composto por Militares e por Servidores Ci
vis, que são regidos por legislação específica existente para cada segmento.

2.2.1. MILITARES
Quanto aos Militares, o Comando do Exército, em razão de suas  especificidades, apresenta 

um sistema de correição próprio, cujas atividades estão intrinsecamente relacionadas aos princípios 
da  hierarquia  (ordenação  da  autoridade,  em níveis  diferentes,  dentro  da  estrutura  das  Forças 
Armadas) e da  disciplina (rigorosa observância e o acatamento integral das leis,  regulamentos, 
normas e disposições que fundamentam o organismo militar) e tem como objetivo a  apuração de 
toda  transgressão  disciplinar,  entendida  como  toda  a  ação  praticada  pelo  militar  contrária  aos 
preceitos estatuídos no ordenamento jurídico pátrio ofensiva à ética, aos deveres e às obrigações 
militares ou que afete a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. A aplicação da 
punição disciplinar objetiva a preservação da disciplina e tem em vista o benefício educativo ao 
punido e à coletividade a que ele pertence.

2.2.1.1. Estrutura e atividades do sistema de correição no âmbito do Comando do Exército:

a) Estrutura:
Não há na organização do Exército um órgão único (corregedoria) incumbido de receber 

representações  ou  denúncias,  de  manter  registro  atualizado  da  tramitação  e  do  resultado  dos 
processos e expedientes em curso ou de encaminhar à Unidade Setorial ou ao Órgão Central do 
Sistema os  dados consolidados e  sistematizados,  relativos  aos  resultados  dos  procedimentos  de 
apuração disciplinar, assim como de proceder à aplicação das penas respectivas.

O sistema de correição no âmbito do Comando do Exército não está estruturado em 
órgãos ou unidades centrais e setoriais, cabendo a cada Organizações Militares (OM), conforme 
prevê  a  base  normativa,  desenvolver  as  atividades  relacionadas  à  apuração  de  possível 
irregularidade  e  à  aplicação das  devidas  penalidades.  Dessa forma,  a  estrutura de correição  do 
Comando do Exército compreende todas as suas OM que, por sua vez, apresentam diferenciados 
níveis  de  competências  conforme o  ordenamento  hierárquico  entre  os  cargos  e  os  escalões  de 
comando.

Nesse contexto, cabe ao Departamento-Geral do Pessoal (DGP) do Exército somente o 
registro das informações para fins de avaliação e promoção.

b) Abrangência:
Estão sujeitos ao Regulamento Disciplinar do Exército (RDE) os militares do Exército na 

ativa, na reserva remunerada e os reformados.

c) Atividades:

Comunicação do fato

Conforme  o  Regulamento  Disciplinar  do  Exército  (RDE),  todo  militar  que  tomar 
conhecimento de fato contrário à disciplina, deverá participá-lo ao seu chefe imediato ou, quando a 
ocorrência  exigir  pronta  intervenção,  deverá  tomar  providências  imediatas  para  preservação  da 
disciplina e do decoro da Instituição.



Apuração

A punição  disciplinar  não  é  imposta  sem que  ao  transgressor  sejam assegurados  o 
contraditório e a ampla defesa.

Recebido e processado o documento de comunicação do fato, é entregue o Formulário 
de Apuração de Transgressão Disciplinar (FATD) ao militar arrolado como autor do fato, sendo-
lhe concedidos três dias úteis, para apresentar as alegações de defesa.

Caso a autoridade determine a instauração de  sindicância,  a apuração dos fatos será 
processada de acordo com a legislação específica.

Julgamento

O  julgamento  da  transgressão  é  precedido  de  análise  que  considera  a  pessoa  do 
transgressor, a natureza dos fatos ou atos, suas causas e consequências. São levantadas, também, as 
causas que justifiquem a falta ou as circunstâncias que a atenuem ou a agravem.

A transgressão  da  disciplina  é,  então,  classificada,  desde  que  não  haja  causa  de 
justificação, em leve, média ou grave.

Outros instrumentos de correição utilizados pelo Comando do Exército são os previstos 
na Lei nº  5.836/1972 e no Decreto nº  71.500/1972, que consistem na submissão do Oficial  ao 
Conselho de Justificação e do Aspirante-a-Oficial e demais praças com estabilidade ao Conselho de 
Disciplina.

Esses procedimentos especiais têm por fim julgar a capacidade do Oficial e da Praça 
para permanecer na ativa, criando-lhe, ao mesmo tempo, condições para se justificar e se defender, 
respectivamente.

Punições Disciplinares em ordem de gravidade crescente
I - Advertência - Admoestação feita verbalmente ao transgressor;
II - Impedimento disciplinar - É a obrigação de o transgressor não se afastar da OM;
III - Repreensão - É a censura enérgica ao transgressor, feita por escrito;
IV - Detenção disciplinar - É o cerceamento da liberdade do punido disciplinarmente, 

o qual deve permanecer no alojamento da subunidade;
V  -  Prisão  disciplinar -  Consiste  na  obrigação  de  o  punido  disciplinarmente 

permanecer em local próprio e designado para tal; e
VI -  Licenciamento e exclusão a bem da disciplina - Consistem no afastamento,  ex 

officio, do militar das fileiras do Exército.

Aplicação da Punição Disciplinar

Procedimentos

I - Elaboração de nota de punição contendo a descrição dos fatos, a referência legal, a 
classificação da transgressão, a punição disciplinar imposta e o local para o seu cumprimento, a 
classificação  do comportamento  militar  e  as  datas  do  início  e  do  término  do  cumprimento  da 
punição disciplinar.

II  -  Publicação  em  boletim  interno  que  configura-se  no  ato  administrativo  que 
formaliza a aplicação das punições disciplinares, exceto para o caso de advertência.

III - Registro na ficha disciplinar individual, documento que deverá conter dados sobre 
a  vida  disciplinar  do  militar,  acompanhando-o  em caso  de  movimentação,  da  incorporação  ao 
licenciamento ou à transferência para a inatividade, quando ficará arquivada no órgão designado 
pela Força.



Anulação da Punição Disciplinar

A punição disciplinar aplicada pode ser anulada, relevada ou atenuada pela autoridade 
competente, quando tiver conhecimento de fatos que recomendem este procedimento, devendo a 
respectiva decisão ser justificada e publicada em boletim interno da OM.

A anulação da punição disciplinar consiste em tornar sem efeito sua aplicação e deverá 
ocorrer quando for comprovado ter havido injustiça ou ilegalidade na aplicação da mesma.

A anulação  de  punição  disciplinar  elimina,  nas  alterações  do  militar  e  na  ficha 
disciplinar  individual,  toda  e  qualquer  anotação  ou  registro  referente  à  sua  aplicação  e  é 
comunicada ao Órgão de Direção Setorial de Pessoal do Exército (DGP).

2.2.1.2. Base normativa que regulamenta a atividade de correição no âmbito do Comando do 
Exército:

- Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 - Dispõe sobre o Estatuto dos Militares;

- Lei no 5.836, de 5 de dezembro de 1972 - Dispõe sobre o Conselho de Justificação e dá 
outras providências;

- Decreto no 71.500, de 5 de dezembro de 1972 - Dispõe sobre o Conselho de Disciplina e 
dá outras providências;

- Regulamento Disciplinar do Exército (R-4) - Aprovado pelo Decreto nº 4.346, de 26 de 
agosto de 2002; e

-  Portaria  nº  793,  de  28  de  dezembro  de  2011  -  Aprova  as  Instruções  Gerais  para 
Elaboração de Sindicância no Âmbito do Exército (IG 10-11).

2.2.1.3. Competências e responsabilidades
A competência para aplicar as punições disciplinares é definida pelo cargo e não pelo grau 

hierárquico.
São competentes para aplicá-las:
I  - O Comandante do Exército, em relação a todos aqueles que estiverem sujeitos ao RDE.
II - As seguintes autoridades, em relação aos seus subordinados:

a) Chefe do Estado-Maior do Exército; Chefe dos Órgãos de Direção Setorial; Chefe 
dos  Órgãos de Assessoramento;  Comandantes  Militares  de Área  e  demais  ocupantes  de cargos 
privativos de oficial-general;

b)  Chefes de Estado-Maior; Chefes de Gabinete; Comandantes de Unidade e demais 
Comandantes cujos cargos sejam privativos de oficiais superiores;

c)  Subchefes  de  Estado-Maior;  Comandantes  de  Unidade  Incorporada;  Chefes  de 
Divisão,  Seção,  Escalão  Regional,  Serviço  e  Assessoria;  Ajudantes-Gerais,  Subcomandantes  e 
Subdiretores; e

d)  Comandantes  das  demais  subunidades  ou  de  elementos  destacados  com efetivo 
menor que subunidade.

Compete aos Comandantes Militares de Área aplicar a punição aos militares da reserva 
remunerada, reformados ou agregados.

Durante  o  trânsito,  o  militar  movimentado  está  sujeito  à  jurisdição  disciplinar  do 
comandante da guarnição, em cujo território se encontrar.

2.2.2. SERVIDORES CIVIS
As atividades de correição relacionadas aos Servidores Civis, se processam por intermédio do 

Órgão de Direção Setorial de Pessoal do Exército (Departamento-Geral do Pessoal) por intermédio 
da Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social (DCIPAS), que tem as atribuições, 
relacionadas ao regime disciplinar, de designação de comissão de inquérito, designação de defensor 
dativo, instrução de processo administrativo, aplicação de sanções, até a penalidade de suspensão 
por noventa dias, em decorrência de inquérito administrativo, e apresentação de proposta de penali
dade de demissão. Portanto estas informações constarão, de forma consolidada, do Relatório de 



Gestão do Órgão de Direção Setorial (ODS) responsável pela Gestão de Recursos Humanos do Co
mando do Exército (UG 160070 – Departamento-Geral do Pessoal).

2.2.3. INFORMAÇÕES QUANTO AO CUMPRIMENTO DA PORTARIA Nº 1.043/2007-CGU
As informações referentes a este tópico constarão,  de forma consolidada,  do Relatório de 

Gestão do Órgão de Direção Setorial (ODS) responsável pela Gestão de Recursos Humanos do Co
mando do Exército (UG 160070 – Departamento-Geral do Pessoal).

2.3. INFORMAÇÕES  SOBRE  OS  CONTROLES  INTERNOS  ADMINISTRATIVOS  DA 
UNIDADE

Quadro A.2.4 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ
 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5

1. A alta administração percebe 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 e atividades 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

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. Não há ocorrência de fraudes e  perdas que sejam 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 x



possam derivar de sua aplicação.

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente  
relacionadas 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 para as unidades internas e pessoas da 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

Análise crítica e comentários relevantes:
O  Sistema  de  controle  interno  administrativo  da  UJ  é  exercido  por  todos  os  agentes  diretos  e  indiretos  da  
administração, cada qual em sua esfera de atribuição. Em 2014 foi criada e estruturada a Assessoria para Assuntos 
de Controle Interno Administrativo (ACIA) visando, além de outras ações e prioritariamente, orientar os agentes da  
administração do Departamento.
O controle interno é exercido sob a coordenação do Ordenador de Despesas, que tem por principais auxiliares o  
Fiscal  Administrativo,  o  Encarregado do Registro  de  Gestão,  o  Encarregado do  Setor  de  Pessoal,  o  Chefe  da  
Assessoria de Inteligência e o Chefe da Seção de Gestão de Convênios e Contratos.
Para preenchimento do quadro, todos os oficiais em chefia de funções administrativas (áreas estratégicas da UJ) 
analisaram os quesitos e opinaram naquelas questões em que estavam envolvidos.  Coube, então, aos principais 
auxiliares do OD, no que se refere a controle interno, consolidar os dados obtidos e concluir o trabalho apresentado.
Em breve análise, constata-se que o Sistema de Controle Interno da UJ é favorecido pela facilidade de comunicação 
dentro da UJ e entre suas áreas estratégicas,  que por consequência inibe a ocorrência de fraudes e  desvios de  
conduta.

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 nº 134/2013.
A execução dos trabalhos de avaliação envolveu a participação dos seguintes agentes da administração, previstos no 
Regulamento  de  Administração  do  Exército  (RAE):  Ordenador  de  Despesas  por  delegação  de  competência  da 
Unidade Gestora  Executora  (UGE/160068)/Chefe  da  SG4,  Cel  JOSÉ VITAL  BARROS DA SILVA  JUNIOR; 
Ordenador de Despesas por delegação de competência da Unidade Gestora Responsável (UGR/160503)/Chefe da 
APA, Cel PAULO ISRAEL LOPES PEDROZO; Subdiretor de Educação Superior Militar, Cel DAVI AGNELO 
DE ARAÚJO; Subdiretor de Educação Técnica Militar, Cel ÂNGELO LUÍS TOMÉ DE  SENNA; Subdiretor de 
Educação Preparatória e Assistencial, Cel MARCO ANTÔNIO SOUTO DE ARAÚJO; Subdiretor do Patrimônio 
Histórico  e  Cultural  do  Exército,  Cel  HEIDER  ANTUNES  RAMIRO DE  LIMA;  Chefe  da  Assessoria  para 
Assuntos de Controle Interno Administrativo (ACIA), Ten Cel PAULO ROBERTO LEAL AZEVEDO; Chefe do 
Escritório de Projetos do DECEx (EPDECEx),  Ten Cel  ALYNE ALVES TRINDADE; Chefe da Assessoria  de 
Tecnologia da Informação (ATI), Ten Cel VICTOR CANONGIA MOURA; Fiscal Administrativo, Ten Cel EDSON 
VANDER  DA  SILVA;  Encarregado  do  Setor  Financeiro,  Ten  Cel  LUIS  OTÁVIO  FRANCO DUARTE; 
Encarregado do Setor de Aquisições, Licitações e Contratos, Ten Cel ALESSANDRO SIQUEIRA MARTINS; e o 
Responsável pela Conformidade dos Registros de Gestão, Cap R/1 JORGE DA SILVA PINTO.
Além desses  agentes,  participaram dos  trabalhos o Adjunto  do  Ordenador  de  Despesas,  Ten  Cel  JOÃO JOSÉ 
RENAULT DOS SANTOS; o Chefe de Assessoria de Inteligência, Ten Cel CARLOS ALBERTO  SCHETTINI 
PINTO e o Encarregado do Setor de Pessoal (Chefe da SG1), Cel LÚCIO CESAR DA CRUZ.
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:
- Entrevistas a servidores encarregados de tarefas-chave; e
- Observação direta.

Escala de valores da Avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ.

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, 
porém, em sua minoria.

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.

(4) Parcialmente válida:  Significa que o conteúdo da afirmativa é  parcialmente observado no contexto da UJ, 
porém, em sua maioria.

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.



3. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

As informações solicitadas neste item não se aplicam a natureza desta unidade e, por isso, não há 
conteúdo a ser apresentado nesse capítulo.

 As informações sobre relacionamento com a sociedade estão sendo consolidadas no Relatório 
de Gestão do Órgão de Assessoramento Direto e Imediato do Comandante do Exército (UG 160086 
- Gabinete do Comandante do Exército), cuja estrutura contempla o Centro de Comunicação Social 
do Exército (CComSEx), unidade responsável pelas informações solicitadas neste tópico.



4. PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS

4.1. INFORMAÇÕES SOBRE O PLANEJAMENTO DA UNIDADE
No exercício de 2014, o Escritório de Projetos do DECEx (EPDECEx) atuou à frente do pro

cesso  de formulação e implementação da estratégia no âmbito do DECEx, em consonância com a 
Sistemática de Planejamento Estratégico do Exército (SIPLEx) e as Normas para Elaboração, Ge
renciamento e Acompanhamento de Projetos do Exército Brasileiro (NEGAPEB), consolidando os 
primeiros ganhos de aprendizado pelo uso das ferramentas de gestão por projetos, principalmente 
no que diz respeito aos processos de Monitoramento de Projetos, Gerenciamento da Mudança e Ba
lanceamento de Portfólio.  

Fruto da avaliação da gestão realizada em 2013, na ocasião em que participou do Prêmio Qua
lidade Rio augurando o certificado categoria prata, o EPDECEx conduziu a realização de uma ofici
na de indicadores de desempenho, com a participação de representantes das áreas estratégicas com 
vistas a reestruturar o seu Sistema de Medição do Desempenho Organizacional  e reunir subsídios 
para, a partir de 2015, realizar Reuniões de Análise da Estratégia.

Com estas iniciativas, o DECEx almeja, no futuro próximo, completar o ciclo  PDCL (Plan-
Do-Check-Learn), no que diz respeito ao quesito planejamento estratégico.

4.1.1. Plano Estratégico, Tático e Operacional

O Planejamento Estratégico do DECEx foi revisado em 2014 e imediatamente atualizado, de 
acordo com o planejamento do escalão superior, materializado no Plano Estratégico do Exército 
para o período de 2015-2018 (PEEx 2015-2018).

Com base em sua missão regulamentar, o DECEx ratificou sua missão síntese  “PESQUI
SAR, EDUCAR E CAPACITAR PARA O EXÉRCITO”.  A missão permaneceu servindo de base 
para a definição da visão de futuro do Departamento, levando em consideração o patamar a ser atin
gido no futuro, no bojo do Processo de Transformação do Exército, conforme delineado na nova 
Sistemática de Planejamento Estratégico do Exércto (SIPLEx).  Esta visão de futuro encontra-se as
sim descrita: “Estabelecer, até 2022, um Sistema de Educação e Cultura pautado nas competências 
do profissional militar da Era do Conhecimento”.

Fruto da supracitada revisão foi adicionado o novo objetivo estratégico “Desenvolver a Ca
pacitação Física, a Equitação e o Desporto no Exército”, por ter sido julgado imprescindível tratar 
este tema de forma estratégica, considerando o momento atual.

Para apresentar o planejamento estratégico do DECEx em uma única página, que expressasse 
o conteúdo do Plano de Gestão e que facilitasse sua comunicação, a Chefia do Departamento valeu-
se, como de costume, do uso de um mapa estratégico (figura 2). O Mapa Estratégico permite aos 
integrantes  da  Organização  uma  percepção  clara  de  como  suas  funções  estão  interligadas  aos 
Objetivos Estratégicos, possibilitando que trabalhem de maneira coordenada e colaborativa em prol 
de  metas  almejadas.  É  uma  representação  visual  dos  objetivos  organizacionais  e  das  relações 
cruciais entre eles (Kaplan, Robert S). No topo do mapa, encontramos a missão síntese do DECEx e 
a visão de futuro que se pretende alcançar. Partindo daí, fez-se o caminho inverso na tentativa de 
definir quais os precedentes para se obter o sucesso almejado.

Perguntamo-nos: o que oferecer para o Exército e para a Sociedade? Quais os processos 
finalísticos,  da  Educação  e  da  Cultura,  necessários  para  isso?  Qual  o  caminho  para  garantir  a 
melhoria contínua? O que fazer para se obter os recursos financeiros para tudo isso? Como se dará a 
integração com a sociedade?

As respostas a estas perguntas estão esboçadas no mapa estratégico do DECEx, por meio de 
seus objetivos estratégicos. Esses objetivos estão descritos em uma relação de precedência que se 
pode observar acompanhando o caminho das setas.

De acordo com as discussões afetas a cada área, sob coordenação do EPDECEx, à luz das 
Diretrizes do Escalão Superior e da Diretriz do Chefe do DECEx, foi definido para cada objetivo 
um conjunto de estratégias, metas e projetos (planos de ação), capazes de conduzir ao alcance dos 
objetivos e,  consequentemente,  da Missão e da Visão de Futuro.  Esse foi  o desafio traçado no 
processo de formulação da estratégia, consolidado no Plano de Gestão para o período 2014 – 2016.



Este Plano de Gestão está ligado principalmente ao Programa de Ensino Profissional do 
Exército Brasileiro, o que corresponde atualmente ao objetivo de número 12 do mapa estratégico do 
Exército:  “Implantar um novo e efetivo Sistema de Educação e Cultura” (disponível  na página 
www.exercito.gov.br) e levou em conta a necessidade de atualização das informações advindas da 
Estratégia  Nacional  de Defesa,  do Programa de Transformação do Exército e das Diretrizes do 
Comandante do Exército,  além das Diretrizes do Chefe do DECEx. Neste contexto, no que diz 
respeito  aos  Projetos Estratégicos do Exército,  os  objetivos estratégicos do DECEx contribuem 
diretamente para o Projeto Estratégico Estruturante Nova Educação e Cultura.

Desta forma, foram visualizadas diversas iniciativas a serem desenvolvidas no âmbito do 
Departamento e estas, depois de avaliadas e julgadas alinhadas estrategicamente com os objetivos 
do  DECEx,  bem como  financeiramente  viáveis,   foram aprovadas  como  projetos,  passando  a 
integrar o portfólio do Departamento. A partir de então, estes projetos receberam recursos, foram 
desenvolvidos  e  passaram a  ser  alvo  de  acompanhamento,  à  luz  das  Normas  para  Elaboração, 
Gerenciamento e Acompanhamento de Projetos do Exército Brasileiro (NEGAPEB).

Figura 2 – Mapa Estratégico do DECEx

http://www.exercito.gov.br/


4.1.2.  Principais  Objetivos  Estratégicos  da UJ para o  Exercício  de  2014 e  as  Estratégias 
adotadas para sua realização e para o tratamento dos Riscos Envolvidos.

4.1.2.1. Principais Objetivos Estratégicos da UJ
No  decorrer  do  exercício  de  2014,  o  DECEx  trabalhou  para  o  alcance  dos  seguintes 

objetivos, visualizados em seu mapa estratégico:
– implantar um novo e efetivo Sistema de Educação e Cultura;
– ampliar a integração do Exército à sociedade;
– desenvolver as competências essenciais do profissional militar;
– oferecer ensino preparatório e assistencial de qualidade à família militar;
– contribuir para o desenvolvimento nas áreas de Doutrina e Pessoal;
– fortalecer os valores, deveres e a ética militar;
– aumentar a efetividade na gestão do bem público;
– aprimorar a governança de Tecnologia da Informação;
– promover a inserção do DECEx na Era do Conhecimento;
– fortalecer a dimensão humana;
– maximizar a obtenção de recursos financeiros; e
– desenvolver a Capacitação Física, a Equitação e o Desporto no Exército.

4.1.2.2. Estratégias adotadas pela UJ para atingir os Objetivos Estratégicos e tratamento dos riscos 
envolvidos

Cumpre contextualizar o ambiente no qual foi definida as estratégias contidas no Plano de 
Gestão do DECEx, quer seja interna ou externamente:

- Ambiente Interno

1) Pontos Fortes:  Clima Organizacional; espírito inovador; estrutura organizacional bem 
definida, facilitando o trabalho em diferentes áreas de atuação; excelência dos principais processos 
do Sistema de Ensino; princípios, crenças e valores transparentes, positivos e muito bem difundidos 
por  todo  o  Sistema;   Recursos  Humanos  qualificados  e  comprometidos;  e  Sistema de  Ensino 
regulado por lei específica com características próprias.

2) Oportunidades de Inovação e Melhoria: evasão de médicos formados pela Escola de 
Saúde do Exército; falta de cultura de análise do desempenho institucional; formação do Oficial do 
Exército Brasileiro; grande rotatividade de pessoal; infraestrutura deficiente para o cumprimento da 
missão; e resistência às mudanças.

- Ambiente Externo

1) Oportunidades: apoio do Comandante do Exército Brasileiro; crescente valorização da 
gestão  do  conhecimento;  elevada  credibilidade  do  EB  junto  à  sociedade;  e  facilidade  para 
integração com outras Forças.

2)  Ameaças:  embora  o  orçamento  da  União  destinado  às  Forças  Armadas  venha 
apresentando  uma  tendência  crescente  e  o  DECEx  esteja  sendo  preservado  das  restrições,  os 
recursos ainda estão aquém das necessidades do Sistema de Educação e Cultura do Exército.

Neste contexto, foram consideradas estratégias relevantes pelos gestores da unidade para o 
atingimento dos objetivos estratégicos:

– permanente atualização do Sistema de Educação e Cultura;
– educação voltada para a Era do Conhecimento;
– adequação da infraestrutura de Educação e Cultura;



– maior integração com o meio acadêmico;
– realização de convênios e parcerias;
– desenvolvimento de competências básicas, como habilidades interpessoais, de reflexão, 

de  análise  crítica  e  do  pensamento  crítico,  bem  como  outras  competências  necessárias  ao 
profissional militar;

– capacitação do militar para atuar em operações de amplo espectro, operações conjuntas e 
interagências, forças de paz, forças multinacionais e força expedicionária;

– atualização de perfis profissionais e currículos, visando a atender às novas demandas de 
capacitação;

– adequação da capacidade de atendimento do SCMB em RH e infraestrutura;
– desenvolvimento crescente da qualidade de ensino;
– incremento da produção de pesquisas científicas aplicáveis ao Exército;
– preservação dos valores, crenças, memória e tradições do Exército;
– integração do planejamento administrativo/orçamentário ao estratégico;
– maior efetividade do processo decisório;
– ampla utilização das ferramentas de gestão preconizadas pelo Exército;
– criação de uma estrutura de governança de TI;
– estabelecimento de um sistema coletivo de gestão de ativos de conhecimento;
– adoção de metodologias e ferramentas de GC;
– incorporação de prática de GC;
– estímulo ao permanente aperfeiçoamento profissional (capacitação e desenvolvimento);
– gestões para assegurar um orçamento compatível e o aporte de novos recursos;
– desenvolvimento da cultura da integração entre os órgãos do Sistema de Capacitação 

Física do Exército (SICAFEx); e
– cooperação com o desenvolvimento desportivo nacional.

Em 2014, o DECEx identificou a necessidade de realizar a gestão dos riscos associados  à 
implementação da estratégia e deu o primeiro passo nessa direção, realizando a devida capacitação 
de pessoal. Em 2015 o DECEx realizará o mapeamento dos riscos, a avaliação e tratamento dos 
mesmos e, por fim, a incorporação da metodologia de gerenciamento de riscos à gestão estratégica.

4.1.3. Avaliação sobre os Estágios de Implementação do Planejamento Estratégico

No tocante à implementação da estratégia formulada, destaca-se que foram concluídos, no 
exercício de 2014, os seguintes projetos (iniciativas estratégicas) integrantes do Plano de Gestão 
em vigor, cumprindo o previsto em seu cronograma:

– modernização do ensino no Centro de Instrução de Blindados;
– nova sistemática de formação de oficiais da Linha de Ensino Militar Bélico (LEMB);
– implantação do Curso Internacional de Estudos Estratégicos;
– modernização do ensino na Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas;
– desenvolvimento de Computer-Based Training (CBT) para uso em tablets no Centro de 

Instrução de Aviação do Exército;
– implantação do laboratório de anatomia do Curso de Instrutor de Educação Física;
– inserção do tema Emprego Conjunto das Forças Armadas nos currículos;
– pesquisa na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército;
– implementação de cursos EAD de pós-graduação e de capacitação;
– implementação do Curso de Administração Hospitalar para médicos;
– implementação do Curso de Habilitação ao Quadro Auxiliar de oficiais;
– atualização do Plano Diretor de TI (PDTI); e
– criação do Banco de Talentos do DECEx.



Com expectativa de conclusão nos próximos exercícios, conforme planejado, encontram-se 
os projetos abaixo relacionados:

– inserção do sexo feminino na Linha de Ensino Militar Bélico LEMB;
– novos recursos tecnológicos no ensino na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais;
– ensino por Competências;
– adequação das instalações da Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea;
– construção do pavilhão de alunos/estagiários do Centro de Instrução de Blindados;
– construção  do  novo  pavilhão  do  corpo  de  alunos  da  Escola  de  Aperfeiçoamento  de 

Sargentos das Armas;
– construção e adequação das instalações da Escola de Sargentos das Armas;
– construção e adequação das instalações da Escola de Sargentos  de Logística;
– modelagem da Parceria Público Privada do Colégio Militar de Manaus;
– educação Inclusiva no Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB);
– modernização do Ensino no SCMB;
– adequação da infraestrutura no SCMB;
– desenvolvimento de pesquisas científicas na área de educação física e equitação;
– avaliações antropométricas e físicas do Contingente Brasileiro em preparação para missão 

de paz;
– prevenção e monitoramento da rabdomiólise e acidentes térmicos;
– pesquisa biomédica no Curso de Ações de Comandos ;
– reconhecimento nacional da pós-graduação Strictu Sensu do ensino superior militar pela 

CAPES; e
– campanha  de  divulgação  e  valorização  da  História  Militar,  dos  valores  militares  e 

tradições nacionais.

Existem, ainda,  projetos incipientes, em fase de elaboração da documentação inicial  ou 
análise do estudo de viabilidade, quais sejam:

– nova Escola de Sargentos das Armas;
– nova Escola de Saúde do Exército;
– criação do Centro de Educação a Distância;
– idiomas;
– avaliação Psicológica;
– implementação do Sistema de Capacitação Física do Exército;
– adequação das instalações do Complexo Desportivo da Vila Militar; e
– adequação  e  realocação  da  Escola  de  Equitação  do  Exército  com  vistas  aos  jogos 

Olímpicos de 2016.



4.1.4. Demonstração da Vinculação do Plano da UJ com as Competências Constitucionais, 
Legais ou Normativas e com o PPA 

a) Demonstração da  vinculação do plano  da  UJ com suas  competências  constitucionais, 
legais ou normativas:

 

Objetivos estratégicos
constantes do

Plano de Gestão

Competências legais do DECEx

Planejar,  organizar,  dirigir  e  controlar,  no  nível  de 
direção setorial, as atividades relativas a:

Assuntos 
Culturais

Educação 
Física e 

Desportos

Ensino Pesquisa Doutrina e

Pessoal

Implantar um novo e efetivo Sistema de Educação 
e Cultura;

X X X X X

Ampliar a integração do Exército à sociedade X X X X X

Desenvolver  as  competências  essenciais  do 
profissional militar

X X X

Oferecer  ensino  preparatório  e  assistencial  de 
qualidade à família militar

X

Contribuir  para  o  desenvolvimento  nas  áreas  de 
Doutrina e Pessoal

X X

Fortalecer os valores, deveres e a ética militar X X

Aumentar a efetividade na gestão do bem público X X X X X

Aprimorar  a  governança  de  Tecnologia  da 
Informação

X X X X X

Promover  a  inserção  do  DECEx  na  Era  do 
Conhecimento

X X X X X

Fortalecer a dimensão humana X X X X X

Maximizar a obtenção de recursos financeiros X X X X X

Desenvolver a Capacitação Física,  a Equitação e o 
Desporto no Exército

X X X X



b) Demonstração da vinculação do plano estratégico da unidade com o Plano Plurianual 
(PPA), correlacionando, quando possível, os principais objetivos estratégicos da UJ com os identifi
cados no âmbito do PPA e contextualizando, quando for o caso, a atuação de outras entidades des
centralizadas em relação ao planejamento central:

Objetivos estratégicos
constantes do

Plano de Gestão

Plano Plurianual

Programa Temático 
Política Nacional de 

Defesa (2058)

Programa de Gestão e Manutenção do 
Ministério da Defesa

(2108)

Objetivo 0542:
Elevar a capacidade 

operativa do Exército

Ação orç 2000: PO 
Preservação do 

Patrimônio Cultural

Ação orç 20XM: 
Ensino Assistencial 

nos Colégios 
Militares

Iniciativa 0215:
Formação e capacitação 

de RH do Exército

Ação orç 8965: 
Capacitação profissional 

militar do Exército 
Brasileiro

Implantar  um  novo  e  efetivo  Sistema  de 
Educação e Cultura;

X X

Ampliar a integração do Exército à sociedade X X X

Desenvolver  as  competências  essenciais  do 
profissional militar

X

Oferecer ensino preparatório e assistencial de 
qualidade à família militar

X

Contribuir para o desenvolvimento nas áreas 
de Doutrina e Pessoal

X

Fortalecer os valores, deveres e a ética militar X X

Aumentar  a  efetividade  na  gestão  do  bem 
público

X X X

Aprimorar  a  governança  de  Tecnologia  da 
Informação

X X X

Promover  a  inserção  do  DECEx na  Era  do 
Conhecimento

X X X

Fortalecer a dimensão humana X X X

Maximizar a obtenção de recursos financeiros X X X

Desenvolver  a  Capacitação  Física,  a 
Equitação e o Desporto no Exército

X X



4.2. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E RESULTADOS ALCANÇADOS

4.2.1. Relação dos objetivos do PPA que estiveram em 2014 na responsabilidade da UJ
O DECEx se  insere  parcialmente  no  Objetivo  do  PPA nº  0542 –  "Elevar  a  capacidade 

operativa  do  Exército,  para  o  cumprimento  de  sua  destinação constitucional,  por  meio  da sua 
capacitação, adestramento e logística operacional", por intermédio da Iniciativa 0215 - "Formação 
e Capacitação de Recursos Humanos do Exército", utilizando-se dos recursos provenientes da Ação 
8965 – "Capacitação Profissional  Militar  do Exército  Brasileiro".  O Estado-Maior  do Exército 
possui a responsabilidade de inserir no SIOP os dados de monitoramento do Objetivo citado.

Quadro A.5.2.2 – Objetivo fixado pelo PPA

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Descrição
Elevar a capacidade operativa do Exército, para o cumprimento de sua destinação constitucional, por meio 
de sua capacitação, adestramento e logística operacional

Código 542 Órgão DECEx

Programa Política Nacional de Defesa Código 2058

METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS

Sequencial Descrição da Meta
Unidade 
medida

a)Prevista 
2015

b)Realizada 
em 2014

c)Realizada 
até 2014

d)% Realização 
(c/a)

x x x x x x x

METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS

Sequencial Descrição da Meta
Unidade 
medida

a)Prevista 
2015

b)Realizada 
em 2014

c)Realizada 
até 2014

d)% Realização 
(c/a)

x x x x x x x

Regionalização da Meta Unidade 
medida

a)Prevista 
2015

b)Realizada 
em 2014

c)Realizada 
até 2014

d)% Realização 
(c/a)

x x x x x x x

METAS QUALITATIVAS

Sequencial Descrição da Meta

1
Incrementar a qualidade da formação e capacitação do pessoal, por meio do aprimoramento da estrutura  
de educação, cultura e instrução técnica militar.

4.2.1.1. Resultados alcançados em cada Objetivo
No Objetivo acima relacionado, o DECEx se insere, apenas, na Iniciativa 0215-Formação e 

Capacitação de Recursos Humanos do Exército, utilizando-se dos recursos provenientes da Ação 
8965 – Capacitação Profissional Militar do Exército Brasileiro.

No PPA 2012-2015 não há meta quantitativa prevista para o citado Objetivo. Há, apenas, 
meta  qualitativa,  a  qual  descreve  a  necessidade  de  “Incrementar  a  qualidade  da  formação  e 
capacitação do pessoal, por meio do aprimoramento da estrutura de educação, cultura e instrução 
técnica militar”.

A Ação Orçamentária  acima citada,  sob a  responsabilidade  do DECEx,  que atende ao 
Objetivo, Meta e iniciativa prevista no PPA 2012-2015, possui, apenas, produto a ser alcançado. O 
produto desta Ação Orçamentária é “aluno capacitado”, sendo este produto o objetivo das ações 
implementadas pelo Departamento.



4.2.1.2. Iniciativas vinculadas ao Objetivo de responsabilidade da UJ.

Quadro A.5.2.2.1 - Iniciativas Vinculadas a Objetivos de Responsabilidade da UJ
Identificação da Iniciativa

Código 0215

Descrição Formação e Capacitação de Recursos Humanos do Exército

Objetivo
Elevar a capacidade operativa do Exército, para o cumprimento de sua destinação 
constitucional, por meio de sua capacitação, adestramento e logística operacional

Órgão / Unidade Responsável DECEx
Execução Orçamentária e Financeira da Iniciativa (em R$ 1,00)    

Dotação Despesa Restos a Pagar
Valores Pagos

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados
67.399.998,55 67.399.998,55 67.391.135,33 56.477.120,89 3.554.792,88 10.914.014,44 52.922.328,01

Metas do Exercício Para a Iniciativa

Ordem Descrição
Unidade de 

Medida
Meta Física Meta Financeira

Prevista Realizada Prevista Realizada
1 Aluno capacitado Unidade 11.530 11.530 67.399.998,55 56.477.120,89

4.2.1.3. Resultados Alcançados - Análise Situacional

a) Execução das metas:
A meta de capacitação de 11.530 alunos foi satisfatoriamente atingida,  permitindo o 

recompletamento  de  recursos  humanos  para  o  atendimento  dos  diversos  cargos  e  funções  do 
Exército, qualificando a necessidade adequada à manutenção das atividades da Força no tempo. No 
campo  das  pesquisas,  estas  foram  adequadamente  atendidas,  permitindo  ao  Exército  o 
aprimoramento de estudos no campo de pessoal, nas áreas de educação, de capacitação física e 
desenvolvimento dos desportos.

b) Fatores intervenientes:
Não houve fatores intervenientes significativos que prejudicaram ou contribuírem para o 

alcance da meta.

4.2.2. Relação das Ações da Lei Orçamentária Anual
- Ação 8965 – Capacitação Profissional Militar do Exército Brasileiro;
- Ação 20XM – Ensino Assistencial nos Colégios Militares; e.
- Ação 2000 – Administração da Unidade, Plano Orçamentário (PO) nº 0002 - Preservação do 

Patrimônio Cultural.



4.2.2.1. Programação e Execução Orçamentária e Financeira

4.2.2.1.1. Ações - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS)

Quadro A.5.2.3.1 – Ações de Responsabilidade da UJ – OFSS

Identificação da Ação

Código 8965                                                      Tipo: Atividade

Título Capacitação Profissional Militar do Exército Brasileiro

Iniciativa Formação e capacitação de recursos humanos do Exército

Objetivo
Incrementar  a  qualidade  da  formação  e  capacitação  do  pessoal,  por  meio  do 
aprimoramento  da  estrutura  de  educação,  cultura  e  instrução  técnica  militar 
Código: 0542

Programa Política Nacional de Defesa     Código:   2058                    Tipo: Temático

Unidade Orçamentária Comando do Exército

Ação Prioritária (    ) Sim      (   X  )Não               Caso positivo: (     )PAC           (     ) Brasil sem Miséria

Lei Orçamentária 2014

Execução Orçamentária e Financeira

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados
Não 

Processados

67.399.998,55 67.399.998,55 67.391.135,33 56.477.120,89 52.922.328,01 3.554.792,88 10.914.014,44

Execução Física

Descrição da meta Unidade de medida
Montante

Previsto Reprogramado Realizado

Aluno capacitado Unidade 11.530 - 11.530

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores

 Execução Orçamentária e Financeira  Execução Física - Metas

 Valor em 
1/1/2014

Valor 
Liquidado

Valor 
Cancelado

Descrição da Meta
Unidade de 

medida
Realizada

14.408.077,39 13.209.080,94 391.995,37 Aluno capacitado Unidade 2358

Identificação da Ação

Código 20XM                                                      Tipo: Atividade

Título Ensino Assistencial nos Colégios Militares

Iniciativa Não há

Objetivo Não há                                                      Código: Não há

Programa Programa de Gestão e Manutenção do MD      Código:   2108         Tipo: Manutenção

Unidade Orçamentária Comando do Exército

Ação Prioritária (    ) Sim      (   X  )Não               Caso positivo: (     )PAC           (     ) Brasil sem Miséria

Lei Orçamentária 2014

Execução Orçamentária e Financeira

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados
Não 

Processados

10.100.000,00 10.100.000,00 10.099.308,13 9.446.242,20 9.009.162,06 437.080,14 653.065,93



Execução Física

Descrição da meta
Unidade 

de medida

Montante

Previsto Reprogramado Realizado

Aluno capacitado Unidade 14.125 - 14.125

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores

 Execução Orçamentária e Financeira  Execução Física - Metas

 Valor em 
1º/1/2014

Valor Liquidado Valor Cancelado
Descrição da 

Meta
Unidade de 

medida
Realizada

1.070.592,68 1.011.030,10 45.163,04
Aluno 

Capacitado
Unidade 1552

4.2.2.1.2. Ações/Subtítulos - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS)
A Ação 2000 – Administração da Unidade é de responsabilidade da Diretoria de Gestão 

Orçamentária/SEF,  cabendo  ao  DECEx  gerir  o  Plano  Orçamentário  0002  –  Preservação  do 
Patrimônio Cultural.

Quadro A.5.2.3.2 – Ação/Subtítulos – OFSS

Identificação da Ação

Código     2000                                                         Tipo: Atividade

Descrição Administração da Unidade

Iniciativa Não há

Objetivo Não há                                                          Código: Não há

Programa Programa de Gestão e Manutenção do MD      Código:   2108         Tipo: Manutenção

Unidade Orçamentária Comando do Exército

Ação Prioritária (    ) Sim      (  x   )Não              Caso positivo: (     )PAC               (     ) Brasil sem Miséria

Lei Orçamentária 2014

Execução Orçamentária e Financeira

Nº do 
Subtítulo / 

Localizador

Dotação
Despesa

Restos a Pagar inscritos 
2014

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados
Não 

Processados

0002 4.500.000,00 4.500.000,00 4.497.859,42 3.875.958,97 3.732.130,47 143.828,5 621.900,45

Execução Física

Nº do 
Subtítulo / 

Localizador
Descrição da meta

Unidade de 
medida

Montante

Previsto
Reprogramado 

(1)
Realizado

0002 Projeto realizado Unidade 88 - 88

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores

 Nº do 
Subtítulo / 

Localizador
 

Execução Orçamentária e Financeira  Execução Física - Metas

Valor em 1º/1/2014 Valor Liquidado Valor Cancelado
Descrição da Meta Unidade 

medida
Realizada

2 881.730,96 814.755,91 11.829,54 Projeto realizado Unidade 19



4.2.2.1.3. Ações não Previstas na LOA 2013 – Restos a Pagar não Processados (OFSS)
As Ações 2777 (Ensino Fundamental nos Colégios Militares) e 2779 (Ensino Médio nos 

Colégios Militares), existentes no ano de 2012, foram aglutinadas e formaram a Ação 20XM (Ensi
no Assistencial nos Colégios Militares, no ano de 2013).

A Ação 20IJ (Preservação do Patrimônio Cultural) foi substituída por um Plano Orçamen
tário da Ação 2000 (Administração da Unidade).

Quadro A.5.2.3.3 – Ações não Previstas LOA 2014 - Restos a Pagar – OFSS

Identificação da Ação

Código 2779                                                           Tipo: Atividade

Título Ensino Médio nos Colégios Militares

Iniciativa Não há

Objetivo Não há                                                       Código: Não há

Programa Programa de Gestão e Manutenção do MD  Código:   2108         Tipo: Manutenção

Unidade Orçamentária Comando do Exército

Ação Prioritária (    ) Sim      (   x  )Não               Caso positivo: (     ) PAC          (     ) Brasil sem Miséria

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta

 Valor em 
01/01/2014

 Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizado

47.039,00 47.039,00 0,00 Aluno capacitado Unidade 70

Identificação da Ação

Código 20IJ                                                          Tipo: Atividade

Título Preservação do Patrimônio Cultural

Iniciativa Não há

Objetivo Não há                                                       Código: Não há

Programa Programa de Gestão e Manutenção do MD   Código:   2108         Tipo: Manutenção

Unidade Orçamentária Comando do Exército

Ação Prioritária (    ) Sim      (   x  )Não               Caso positivo: (     ) 0PAC          (     ) Brasil sem Miséria

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores

 Execução Orçamentária e Financeira  Execução Física - Metas

 Valor em 
01/01/2014

Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta
Unidade de 

medida
Realizada

12.869,59 5.269,70 7.599,89 Projeto realizado Unidade 1

4.2.2.1.4. Ações – Orçamento de Investimentos - OI
Esta UJ não é responsável por Orçamento de Investimentos.

4.2.2.2. Resultados Alcançados – Análise Situacional
Os recursos da Ação 8965, cujo montante é o mais expressivo do DECEx, foram utilizados 

para o cumprimento dos objetivos de melhoria da infraestrutura escolar de apoio aos discentes em 
capacitação técnica e na aquisição de bens,  materiais  de consumo e na prestação dos serviços 
abaixo discriminados,  visando atender  à preparação e à  execução das atividades de ensino em 
diversas Escolas distribuídas pelo território nacional,  tais  como: Escola de Comando e Estado-
Maior (ECEME), Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx),  Academia Militar  das 
Agulhas Negras (AMAN), Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), Escola de Formação 



Complementar do Exército (EsFCEx), Escola de Sargentos das Armas (EsSA), Escola de Instrução 
Especializada  (EsIE),  Escola  de  Saúde (EsSEx),  Escola  de  Aperfeiçoamento  de  Sargentos  das 
Armas  (EASA),  Escola  de  Sargentos  de  Logística  (EsSLog),  Escola  de  Artilharia  de  Costa  e 
Antiaérea (EsACosAAe), 05 Centros e 45 Núcleos de Preparação de Oficias da Reserva, além de 
17 Centros de Instrução com especialidades específicas: Guerra na Selva, Paraquedista, Caatinga, 
Pantanal, Foguetes, Operações Especiais, Aviação do Exército e Engenharia de Construção - além 
de 05 Batalhões de Polícia do Exército com encargos de ensino.

Em linhas gerais, os recursos foram empregados para:
- aquisição de materiais de consumo (expediente, limpeza, informática, etc.) e permanente 

diversos  (mobiliários,  aparelhos  e  equipamentos  de  informática)  destinados  à  adequação  das 
instalações utilizadas em proveito do ensino;

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

- contratação de serviços em apoio ao ensino; e
- despesas relacionadas com o transporte de militares para as atividades de preparação, 

avaliação e de coordenação do ensino e deslocamentos dos alunos para exercícios e em cooperação 
de instruções.

Além de atender o funcionamento dos diversos cursos de capacitação descritos acima, os 
recursos atenderam, ainda, despesas com a implementação dos projetos diretamente envolvidos com 
as  atividades  educacionais,  visando  a  permitir  melhor  coordenação  e  controle  por  parte  dos 
estabelecimentos de ensino, tais como:

a. PROCAP/Sau, com o objetivo de aprimorar os conhecimentos profissionais de Médicos, 
Dentistas, Farmacêuticos, Médicos Veterinários e Enfermeiros, profissionais de saúde que encerram 
as fileiras da Força;

b. cursos nos níveis de pós-graduação e capacitação por meio do EAD/DECEx;
c. curso de idiomas do Centro de Estudo de Pessoal/Forte Duque de Caxias;
d. cursos em Estabelecimentos de Ensino Civis Nacionais;
e. curso de habilitação ao Quadro Auxiliar de Oficiais (CHQAO) na Escola de Instrução 

Especializada;
f. curso de preparação da Escola de Comando e Estado-Maior (ECEME);
g. sistema de excelência gerencial do Estado-Maior do Exército (EME);
h. implantação do ensino por competências; e
i.estágios/seminários de atualização pedagógica.

Os recursos da Ação 20XM foram utilizados para o cumprimento dos objetivos de melhoria 
da infraestrutura escolar de apoio aos discentes e na aquisição de bens,  materiais  de consumo, 
prestação  dos  serviços  e  projetos  abaixo  discriminados,  visando  coordenar  as  atividades  de 
planejamento e condução da educação de doze Colégios Militares (CM) espalhados no território 
nacional. Os Colégios têm hoje o seu ensino valorizado, pois sua destinação está voltada para o 
concurso para o ingresso na Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) e Academia 
Militar das Agulhas Negras (AMAN), no Instituto Militar de Engenharia (IME), na Escola Naval 
(EN), na Academia de Força Aérea (AFA) e no Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), além 
dos vestibulares nas instituições de ensino superior civis, sem perder a sua característica assistencial 
de acolher órfãos e dependentes de militares transferidos para as guarnições onde existam CM. 
Além dos objetivos citados acima, os recursos também foram empregados na:

– atualização do acervo bibliográfico (atualização de compêndios e livros) - Todos CM;
– instrumentos musicais para banda de música – CMSM, CMPA, CMJF, CMB;
– cadeiras odontológicas - CMSM, CMJF, CMB;
– equipamentos para Seção de Saúde e Educação Física - CMSM, CMPA, CMJF, CMB;
– equipamentos de informática - CMSM, CMPA, CMJF,CMB;
– modernização dos laboratórios – CMM;
– adequação do ginásio de esportes - CMB;



– conclusão de quadras esportivas – CMSM,CMPA, CMJF, CMB; e
– realização dos Jogos da Amizade - Todos os CM.

Os recursos da Ação 2000, PO 0002 – Preservação do Patrimônio Cultural atenderam ao 
funcionamento  das  Organizações  Militares  subordinadas  diretamente  à  Diretoria  do  Patrimônio 
Histórico e Cultural do Exército (Arquivo Histórico do Exército, Museu Histórico do Exército e 
Forte  de  Copacabana,  Biblioteca  do  Exército  e  Monumento  Nacional  dos  Mortos  da  Segunda 
Guerra Mundial), bem como à preservação do acervo histórico e cultural de diversas Organizações 
Militares espalhadas pelo país.

Além da preservação do patrimônio cultural do Exército, os recursos atenderam, ainda:
– atividades referentes à catalogação, controle e difusão dos bens materiais que compõem 

o acervo cultural do Exército;
– a elaboração de projetos e a programação de atividades e eventos desenvolvidos pelas 

OM e pelos órgãos do Sistema Cultural do Exército (SCEx);
– projetos de criação ou alteração de espaços culturais do Exército; e
– o planejamento e a execução de simpósios ou seminários sobre assuntos culturais, com 

vistas ao fortalecimento do SCEx.

 a) Execução das metas:
Ação 8965 - A meta de capacitação de 11.530 alunos foi satisfatoriamente atendida, 

permitindo o  recompletamento  de  recursos  humanos  para  o  atendimento  dos  diversos  cargos  e 
funções do Exército, qualificando a necessidade adequada à manutenção das atividades da Força no 
tempo. No campo das pesquisas, estas foram satisfatoriamente atendidas, permitindo ao Exército o 
aprimoramento de estudos no campo de pessoal, nas áreas de educação, de capacitação física e 
desenvolvimento dos desportos.

Ação 20XM - A meta de capacitação de 14.125 alunos foi satisfatoriamente atendida, 
permitindo que tais alunos possam concorrer, com sucesso, nos diversos processos de seleção às 
Escolas Militares, bem como nos vestibulares das instituições civis de ensino do país.

Ação 2000 – PO Preservação do Patrimônio Cultural – A meta prevista para 2014, de 
realizar  88  projetos  de  preservação  do  patrimônio  cultural,  foi  satisfatoriamente  atendida, 
permitindo ao DECEx custear as necessidades de preservação e divulgação do patrimônio histórico 
material e imaterial da Força, ou seja, a memória, tradições e os valores morais do Exército e, em 
consequência, do país.

b) Fatores intervenientes:
Não houve fatores intervenientes significativos que prejudicaram ou contribuírem para o 

alcance da meta.

c) Restos a pagar:
As razões de inscrição de recursos do orçamento em Restos a Pagar (RP) passam pela 

execução de projetos de modernização do ensino de diversos Estabelecimentos Subordinados que 
possuem o prazo de vigência que ultrapassa o Exercício Financeiro e, como consequências exigem 
que parte dos contratos sejam executados no ano vindouro.

Além dos contratos  acima citados,  algumas despesas  com a aquisição de material  e 
contratação de serviços foram empenhadas ao final do exercício financeiro vigente, em virtude das 
diferentes dificuldades na realização do projeto e do processo administrativo pertinente, tornando o 
tempo  escasso  para  a  liquidação  das  despesas,  exigindo  a  inscrição  em RP para  liquidação  e 
pagamento no corrente ano.

d) Ações Prioritárias na LDO:
Não existem Ações Prioritárias deste Departamento na LDO.



4.3. INFORMAÇÕES SOBRE OUTROS RESULTADOS DA GESTÃO 
No exercício de 2014, o DECEx deu continuidade ao seu ciclo de aprendizado organizacional 

e, para isso, realizou a avaliação da gestão, empregando as ferramentas do Sistema de Excelência do 
Exército Brasileiro e recebendo a validação do Estado-Maior do Exército. Como resultado desta 
avaliação, o DECEx recebeu o Prêmio Qualidade Rio – Categoria Ouro, outorgado pelo Governo do 
Estado do Rio de Janeiro, e o  Certificado Nível 4 de Gestão, outorgado pelo Programa Nacional de 
Gestão Pública e Desburocratização (GesPública).

4.4. INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL

Quadro A.5.4 – Indicadores de Desempenho

Denominação
Índice de 

Referência
Índice 

Previsto
Índice 

Observado
Periodicidade1 Fórmula de Cálculo

Índice de 
Capacitação na 

DESMil
93,00% 95,00% 93,00% anual

Total  de  concluintes  dos 
cursos  /  Total  de  vagas 
estabelecidos  pelo  EME  x 
100

Índice de 
Capacitação na 

DETMil
98,20% 95,00% 96,61% anual

Total  de  concluintes  dos 
cursos  /  Total  de  vagas 
estabelecidos  pelo  EME  x 
100

Índice de 
Capacitação no 

CCFEx
100,00% 95,00% 100,00% anual

Total  de  concluintes  dos 
cursos  /  Total  de  vagas 
estabelecidos  pelo  EME  x 
100

Índice de 
Desenvolvi-

mento da 
Educação básica 

(IDEB)

6,74 7 6,76 bienal

Produto entre o desempenho 
e o rendimento escolar (ou
o inverso do tempo médio de 
conclusão  de  uma  série) 
calculado  pelo  Instituto 
Nacional  de  Estudos  e 
Pesquisas  Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP)

Índice de 
dependentes de 

militares no 
Sistema Colégio 
Militar do Brasil

(SCMB)

83,80% 80,00% 89,09% Anual

Nº  de  dependentes  de 
militares  atendidos  pelo 
SCMB/Nº  de  solicitações 
recebidas x 100

Índice de 
aumento de 

visitantes civis e 
militares aos 

espaços culturais 
do Exército

32,03% 5,00% 5,48% anual
Nº de visitantes  aos espaços 
culturais  em  A  /  Nº  de 
visitantes em A-1 x 100

Relação 
candidato/vaga 

nos concursos de 
admissão das 

escolas militares

39,35 25 39,78 anual
Total  de  candidatos 
inscritos/Total  de  vagas 
ofertadas

Relação 
candidato/vaga 

nos concursos de 
admissão do 

SCMB

48 25 41 anual
Total  de  candidatos 
inscritos/Total  de  vagas 
ofertadas

1 Para os indicadores cuja priodicidade é anual,  o Índice de Referência foi coletado em 2013 e o Índice Observado foi 
coletado em 2014. Para o índicador cuja periodicidade é bienal,  o Índice de Referência foi coletado em 2014 e o 
Índice Observado foi coletado em 2012.



Índice de 
satisfação dos 

Comandantes de 
ex-discentes

77,60% 85,00% 64,00% anual

Total  de  Comandantes 
considerados “satisfeitos” ou 
“muito  satisfeitos”/Total  de 
Comandantes  que 
responderam  a  pesquisa  x 
100

Índice de 
satisfação dos 
usuários do 

SCMB

86,00% 85,00% 86,00% anual

Total  de  usuários 
considerados “satisfeitos” ou 
“muito  satisfeitos”/Total  de 
usuários  que  responderam  a 
pesquisa x 100

Índice de 
satisfação dos 

usuários da 
DPHCEx

98,00% 85,00% 98,00% anual

Total  de  usuários 
considerados “satisfeitos” ou 
“muito  satisfeitos”/Total  de 
usuários  que  responderam  a 
pesquisa x 100

Índice de 
Execução 

Orçamentária

99,95% 100,00% 99,97% anual
Orçamento  recebido  / 
Orçamento executado x 100

Índice de 
participação no 
orçamento do 

Exército

1,85% 1,94% 1,96% anual Orçamento  recebido/ 
Orçamento do Exército x 100

O DECEx realizará, no primeiro semestre de 2015, uma discussão com as autoridades 
responsáveis  pelos  referidos  indicadores  e  respectivos  desempenhos  em  relação  às  metas,  no 
contexto de uma Reunião de Análise da Estratégia (RAE), conforme prescreve a metodologia do 
Balanced Scorecard (BSC).  



4.5. AVALIAÇÃO SOBRE ALTERAÇÕES NOS CUSTOS DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

Nos quadros a seguir estão sendo consolidados, no campo “Produtos/Serviços”, todos os Centros de Custos da OM em um único Objeto de  
Custeio, que é a própria OM, aqui denominado “Operacionalidade da OM” que representa o fim a que se destina a UJ, a razão de sua criação.

Esta UJ ressalta que os valores gerados, nos quadros abaixo, não refletem a exatidão dos Centros de Custos deste Departamento. Tal divergência 
de  informações  foi  devida  aos  seguintes  fatores:  o  SISCUSTOS  ficou  em  manutenção  por  cerca  de  cinco  meses  no  exercício  de  2014,  e, 
principalmente, esta UJ se encontrava consolidando seus dados no sistema.

No Exercício de 2015, o Departamento reestruturará a equipe de gerenciamento do SISCUSTOS, visando analisar as divergências dos exercícios 
anteriores.

Quadro A.5.5 – Variações de Custos OM 

Produtos / Serviços
(Operacionalidade 

da OM)
Insumos

Custo Total Variação % Custo Total
Variação $ Total 

em 2014 com 
bases em 2013

Variação $ 
Total em 2014 
com bases em 

2012
2014 2013 2012 2014/2013 2014/2012

Alta Administração
(DECEx)

99001  -  Rateio  de  Energia 
Elétrica

330.270,79 287.810,72 129.678,40 14,75 154,68 42.460,07 200.592,39

99002 - Rateio de Água 287.886,86 293.280,10 108.623,29 (1,83) 165,03 (5.393,24) 179.263,57

99003 - Telefone 30.668,10 34.694,08 45.609,73 (11,60) (32,75) (4.025,98) (14.941,63)

99004  -  Rateio  Contrato  de 
limpeza/conservação

240.946,90 1.520,63 10.435,07 15.745,20 2.209,01 239.426,27 230.511,83

99006  -  Outros  Sv  Rateáveis 
(Própria OM e Beneficiadas)

53.858,44 28.346,22 36.206,56 90,00 48,75 25.512,22 17.651,88

99007  -  Ajuda  Custo  e 
Indenização bagagem/passagem

1.960.424,96 1.331.985,54 1.840.662,66 47,18 6,50 628.439,42 119.762,30

99008 - SIMATEX 749.572,21 4.060.760,77 4.349.858,75 (81,54) (82,76) (3.311.188,56) (3.600.286,54)

99009 - Pessoal 23.097.785,38 14.274.393,51 10.590.183,87 61,81 118,10 8.823.391,87 12.507.601,51

99999  -  Alocação  direta  ao 
Centro de Custo

9.306.291,6 - 17.281.319,04 - (46,14) - (7.975.027,44)

TOTAL 36.057.705,24 20.312.791,57 34.392.577,37 77,51 4,84 15.744.913,67 1.665.127,87



Produtos / Serviços
(Operacionalidade 

da OM)
Insumos

Custo Total Variação % Custo Total
Variação $ Total 

em 2014 com 
bases em 2013

Variação $ 
Total em 2014 
com bases em 

2012
2014 2013 2012 2014/2013 2014/2012

Alta Administração
(DESMil)

99001  -  Rateio  de  Energia 
Elétrica

- - 14.924,24 - - - -

99002 - Rateio de Água - - 12.769,78 - - - -

99003 - Telefone - - - - - - -

99004  -  Rateio  Contrato  de 
limpeza/conservação

- - 4.039,27 - - - -

99006  -  Outros  Sv  Rateáveis 
(Própria OM e Beneficiadas)

- - - - - - -

99007  -  Ajuda  Custo  e 
Indenização bagagem/passagem

- - 35.835,17 - - - -

99008 - SIMATEX - - - - - - -

99009 - Pessoal 2.417.296,90 2.604.106,27 2.958.194,24 (7,17) (18,28) (186.809,37) (540.897,34)

99999  -  Alocação  direta  ao 
Centro de Custo

- - - - - - -

TOTAL 2.417.296,90 2.604.106,27 3.025.762,70 (7,17) (20,10) (186.809,37) (608.465,80)



Produtos / Serviços
(Operacionalidade 

da OM)
Insumos

Custo Total Variação % Custo Total
Variação $ Total 

em 2014 com 
bases em 2013

Variação $ 
Total em 2014 
com bases em 

2012
2014 2013 2012 2014/2013 2014/2012

Alta Administração
(DETMil)

99001  -  Rateio  de  Energia 
Elétrica

59.101,07 50.329,59 20.337,21 17,42 190,60 8.771,48 38.763,86

99002 - Rateio de Água - - 3.127,54 - - - -

99003 - Telefone - - 3.137,93 - - - -

99004  -  Rateio  Contrato  de 
limpeza/conservação

- - - - - - -

99006  -  Outros  Sv  Rateáveis 
(Própria OM e Beneficiadas)

- - - - - - -

99007  -  Ajuda  Custo  e 
Indenização bagagem/passagem

- - - - - - -

99008 - SIMATEX - - - - - - -

99009 - Pessoal 449.620,21 528.176,17 700.692,38 (14,87) (35,83) (78.555,96) (251.072,17)

99999  -  Alocação  direta  ao 
Centro de Custo

- - - - - - -

TOTAL 508.721,78 578.505,76 727.295,06 (12,06) (30,05) (69.783,98) (218.573,28)



Produtos / Serviços
(Operacionalidade 

da OM)
Insumos

Custo Total Variação % Custo Total
Variação $ Total 

em 2014 com 
bases em 2013

Variação $ 
Total em 2014 
com bases em 

2012
2014 2013 2012 2014/2013 2014/2012

Alta Administração
(DPHCEx)

99001  -  Rateio  de  Energia 
Elétrica

142.604,80 123.212,02 20.161,07 15,73 607,32 19.392,78 122.443,73

99002 - Rateio de Água 72.764,01 82.359,29 8.954,69 (11,65) 712,57 (9.595,28) 63.809,32

99003 - Telefone - - - - - - -

99004  -  Rateio  Contrato  de 
limpeza/conservação

2.622,67 578,18 2.848,52 353,60 (7,92) 2.044,49 (225,85)

99006  -  Outros  Sv  Rateáveis 
(Própria OM e Beneficiadas)

- - - - - - -

99007  -  Ajuda  Custo  e 
Indenização bagagem/passagem

- - - - - - -

99008 - SIMATEX - - - - - - -

99009 - Pessoal 7.095.822,69 2.768.519,97 2.363.472,72 156,30 200,22 4.327.302,72 4.732.349,97

99999  -  Alocação  direta  ao 
Centro de Custo

- - - - - - -

TOTAL 7.313.814,17 2.974.669,46 2.395.437,00 145,86 205,32 4.339.144,71 4.918.377,17



Produtos / Serviços
(Operacionalidade 

da OM)
Insumos

Custo Total Variação % Custo Total
Variação $ Total 

em 2014 com 
bases em 2013

Variação $ 
Total em 2014 
com bases em 

2012
2014 2013 2012 2014/2013 2014/2012

Alta Administração
(DEPA)

99001  -  Rateio  de  Energia 
Elétrica

70.173,45 59.759,26 24.146,80 17,42 190,61 10.414,19 46.026,65

99002 - Rateio de Água - - 10.163,20 - - - -

99003 - Telefone - - - - - - -

99004  -  Rateio  Contrato  de 
limpeza/conservação

- - 3.389,20 - - - -

99006  -  Outros  Sv  Rateáveis 
(Própria OM e Beneficiadas)

- - - - - - -

99007  -  Ajuda  Custo  e 
Indenização bagagem/passagem

- - - - - - -

99008 - SIMATEX - - - - - - -

99009 - Pessoal - 650.809,06 2.490.448,38 - (73,86) - (1.839.639,32)

99999  -  Alocação  direta  ao 
Centro de Custo

- - - - - - -

TOTAL 70.173,45 710.568,32 2.528.147,58 (90,12) (97,22) (640.394,87) (2.457.974,13)



Produtos / Serviços
(Operacionalidade 

da OM)
Insumos

Custo Total Variação % Custo Total
Variação $ Total 

em 2014 com 
bases em 2013

Variação $ 
Total em 2014 
com bases em 

2012
2014 2013 2012 2014/2013 2014/2012

Gestão do Patrimônio 
Cultural e Histórico 

do Exército
(AHEx)

99001  -  Rateio  de  Energia 
Elétrica

- - - - - - -

99002 - Rateio de Água - - - - - - -

99003 - Telefone - - 316,84 - - - -

99004  -  Rateio  Contrato  de 
limpeza/conservação

1.821,45 403,14 5.211,07 351,81 (65,04) 1.418,31 (3.389,62)

99006  -  Outros  Sv  Rateáveis 
(Própria OM e Beneficiadas)

- - - - - - -

99007  -  Ajuda  Custo  e 
Indenização bagagem/passagem

15.031,56 73.059,01 19.784,53 (79,42) (24,02) (58.027,45) (4.752,97)

99008 - SIMATEX 3.326,32 8.316,93 8.720,72 (60,00) (61,85) (4.990,61) (5.394,40)

99009 - Pessoal 5.588.744,01 4.023.902,18 3.737.537,71 38,88 49,52 1.564.841,83 1.851.206,30

99999  -  Alocação  direta  ao 
Centro de Custo

- - - - - - -

TOTAL 5.608.923,34 4.105.681,26 3.771.570,87 36,61 48,71 1.503.242,08 1.837.352,47



Produtos / Serviços
(Operacionalidade 

da OM)
Insumos

Custo Total Variação % Custo Total
Variação $ Total 

em 2014 com 
bases em 2013

Variação $ 
Total em 2014 
com bases em 

2012
2014 2013 2012 2014/2013 2014/2012

Gestão do Patrimônio 
Cultural e Histórico 

do Exército
(MNMSGM)

99001  -  Rateio  de  Energia 
Elétrica

- - - - - - -

99002 - Rateio de Água - - - - - - -

99003 - Telefone 4.090,90 9.364,32 15.683,84 (56,31) (73,91) (5.273,42) (11.592,94)

99004  -  Rateio  Contrato  de 
limpeza/conservação

- - - - - - -

99006  -  Outros  Sv  Rateáveis 
(Própria OM e Beneficiadas)

- - - - - - -

99007  -  Ajuda  Custo  e 
Indenização bagagem/passagem

- - - - - - -

99008 - SIMATEX - - - - - - -

99009 - Pessoal 1.264.814,68 539.707,49 481.509,37 134,35 162,67 725.107,19 783.305,31

99999  -  Alocação  direta  ao 
Centro de Custo

- - - - - - -

TOTAL 1.268.905,58 549.071,81 497.193,21 131,10 155,21 719.833,77 771.712,34



GESTÃO DE FUNDOS DO CONTEXTO DE ATUAÇÃO DA UNIDADE

As informações solicitadas neste item não se aplicam a natureza da unidade, a qual não tem 
fundos sob a sua gestão e, por isso, não há conteúdo a ser apresentado nesse capítulo.



5. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

5.1. EXECUÇÃO DAS DESPESAS

5.1.1. Programação de Despesa
Informação a cargo da Unidade Orçamentária (UO) do Comando do Exército (160509 - Se-

cretaria de Economia e Finanças).

5.1.2. Movimentação de Créditos Interna e Externa
Informação a cargo da Unidade Orçamentária (UO) do Comando do Exército (160509 - Se-

cretaria de Economia e Finanças).

5.1.3. Realização da Despesa

5.1.3.2. Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação 

5.1.3.2.1. Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação

Quadro A.6.1.3.5 - Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação (R$ 1,00)
Modalidade de Contratação Despesa Liquidada Despesa Paga

2014 2013 2014 2013
1. Modalidade de Licitação 19.997,37 - 19.997,37 -
a) Pregão 19.997,37 - 19.997,37 -
2. Contratações Diretas 500,00 - 298,14 -
b) Dispensa 500,00 - 298,14 -
3. Regime de Execução 
Especial

- - - -

4. Pagamento de Pessoal 431,30 486,00 431,30 486,00
c) Diárias 431,30 486,00 431,30 486,00
5. Outros - - - -
6. Total (1+2+3+4+5) 20.928,67 486,00 20.726,81 486,00

Fonte: SIAFI



5.1.3.2.2. Despesas Totais por Grupo e Elemento de Despesa– Créditos de Movimentação

Quadro A.6.1.3.6 - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação (valores em R$ 1,00)
DESPESAS CORRENTES

Grupos de Despesa
Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
1 - Despesas de Pessoal - - - - - - - -

Demais elementos do grupo - - - - - - - -
2 - Juros e Encargos da Dívida - - - - - - - -

Demais elementos do grupo - - - - - - - -
3 - Outras Despesas Correntes 20.928,67 157.546,00 20.928,67 486,00 - 157.060,00 20.726,81 486,00
15 - Diárias 431,30 486,00 431,30 486,00 - - 431,30 486,00
30 – Serviços de Consultoria 19.997,37 98.460,00 19.997,37 - - 98.460,00 19.997,37 -
39 – Outros serviços de terceiros – 
Pessoa Jurídica

- 58.600,00 - - - 58.600,00 - -

33- Passagens 500,00 - 500,00 - - - 298,14 -

DESPESAS DE CAPITAL

Grupos de Despesa
Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
4 – Investimentos - - - - - - - -

Demais elementos do grupo - - - - - - - -
5 - Inversões Financeiras - - - - - - - -

Demais elementos do grupo - - - - - - - -
6 - Amortização da Dívida - - - - - - - -

Demais elementos do grupo - - - - - - - -

Fonte: SIAFI



5.2. INFORMAÇÕES SOBRE DESPESAS COM AÇÕES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Informação consolidada no Órgão de Assessoramento Direto e Imediato do Comandante do

Exército (UG 160086 - Gabinete do Comandante do Exército), cuja estrutura contempla o Centro
de  Comunicação  Social  do  Exército  (CComSEx),  unidade  responsável  pelas  informações
solicitadas neste tópico.

5.3.  INFORMAÇÕES SOBRE O RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA
DE CRÉDITOS OU RECURSOS.

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

5.4. INFORMAÇÕES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Quadro A.6.4 – Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores Valores em R$ 1,00
Restos a Pagar Processados

Ano de Inscrição
Montante
vigente em

1º JAN 2014
Pagamentos em 2014 Cancelamentos em 2014

Saldo a pagar em
31/12/2014

Dez 2013 11.713,08 11.713,08 0,0 0,0
Dez 2012 0,0 0,0 0,0 0,0

Restos a Pagar não Processados

Ano de Inscrição
Montante
vigente em

1º JAN 2014
Pagamentos em 2014 Cancelamentos em 2014

Saldo a pagar em
31/12/2014

Dez 2013 3.569.497,73 3.288.534,52 0,0 280.963,21
Dez 2012 0,0 0,0 0,0 0,0

Fonte: SIAFI

Análise Crítica da Gestão de RP

a) Os impactos porventura existentes na gestão financeira da UJ no exercício de referência,
decorrentes do pagamento de RP de exercícios anteriores.

Não houve impacto na gestão financeira decorrente do pagamento de RP.

b) As razões e/ou circunstâncias que fundamentam a permanência de RP Processados e Não
Processados por mais de um exercício financeiro sem pagamento.

- RP Não Processados: As empresas jurídicas contratadas não entregaram o bem ou serviço
dentro das especificações técnicas exigidas.

c) A existência de registro no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Fe-
deral – SIAFI como “vigentes” de valores referentes a restos a pagar de exercícios anteriores ao
exercício de referência do relatório de gestão sem que sua vigência tenha sido prorrogada.

Não houve.



5.5.  INFORMAÇÃO  SOBRE  AS  TRANSFERÊNCIAS (CONVÊNIO,  CONTRATO  DE
REPASSE,  TERMO  DE  COOPERAÇÃO,  TERMO  DE  COMPROMISSO  OU  OUTROS
ACORDOS, AJUSTES OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES) VIGENTES NO EXERCÍCIO.

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

Quadro A.6.5.2 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios
Unidade Concedente ou Contratante

Nome: Departamento de Educação e Cultura do Exército
CNPJ: 00.394.452.0270-52
UG/GESTÃO: UG: 160068 / GESTÃO: 00001 - Tesouro Nacional

Modalidade
Quantidade de Instrumentos

Celebrados em cada Exercício

Montantes repassados em cada Exercício,
Independentemente do ano de Celebração do

Instrumento
(Valores em R$ 1,00)

2014 2013 2012 2014 2013 2012

Convênio - - - - - 1.153.528,33

Totais - - - - - 1.153.528,33

Fonte: SIAFI

5.5.2  Informações  sobre  a  Prestação  de  Contas  Relativas  aos  Convênios  e  Contratos  de
Repasse

Quadro A.6.5.3 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de
convênio e de contratos de repasse.

Unidade Concedente

Nome: Departamento de Educação e Cultura do Exército

CNPJ: 00.394.452.0270-52 UG/GESTÃO: 160068

Exercício da
prestação de

contas
Quantitativos e montante repassados

Instrumentos
(Quantidade e Montante Repassado)

Convênios Contratos de Repasse

2014

Contas prestadas
Quantidade - -

Montante Repassado (R$) - -

Contas NÃO
prestadas

Quantidade - -

Montante Repassado (R$) - -

2013

Contas prestadas
Quantidade - -

Montante Repassado (R$) - -

Contas NÃO
prestadas

Quantidade - -

Montante Repassado (R$) - -

2012

Contas prestadas
Quantidade 1 -

Montante Repassado (R$) 1.153.528,33 -

Contas NÃO
prestadas

Quantidade - -

Montante Repassado (R$) - -

Anteriores a
2012

Contas NÃO
prestadas

Quantidade - -

Montante Repassado (R$) - -

Fonte: SIAFI



5.5.3 Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos de
Repasse

Quadro A.6.5.4 - Visão Geral da Análise das Prestações de Contas de Convênios e Contratos de Repasse
(valores em R$ 1,00)                                        Posição em 31/12

 Unidade Concedente ou Contratante

Nome: Departamento de Educação e Cultura do Exército

CNPJ: 00.394.452.0270-52 UG/GESTÃO: 160068 / 00001

Exercício da
prestação de

contas
Quantitativos e montantes repassados

Instrumentos

Convênios
Contratos de

Repasse

2014

Quantidade de contas prestadas - -

Com prazo de
análise ainda não

vencido

Contas 
analisadas

Quantidade Aprovada - -
Quantidade Reprovada - -
Quantidade de TCE - -
Montante repassado (R$) - -

Contas NÃO 
analisadas

Quantidade - -
Montante repassado (R$) - -

Com prazo de
análise vencido

Contas 
analisadas

Quantidade Aprovada - -
Quantidade Reprovada - -
Quantidade de TCE - -
Montante repassado (R$) - -

Contas NÃO 
analisadas

Quantidade - -

Montante repassado (R$) - -

2013

Quantidade de contas prestadas - -

Contas analisadas

Quantidade Aprovada 1 -
Quantidade Reprovada - -
Quantidade de TCE - -
Montante repassado (R$) - -

Contas NÃO
analisadas

Quantidade - -

Montante repassado (R$) - -

2012

Quantidade de contas prestadas 1 -

Contas analisadas

Quantidade Aprovada - -
Quantidade Reprovada 1 -
Quantidade de TCE - -
Montante repassado (R$) 1.153.528,33 -

Contas NÃO
analisadas

Quantidade - -
Montante repassado - -

Exercícios
anteriores a

2012

Contas NÃO
analisadas

Quantidade - -

Montante repassado - -

Fonte: SIAFI

5.5.4. Análise Crítica

a) Medidas adotadas para sanear as transferências na situação de prestação de contas inadim-
plente.

- Não houve inadimplência nas prestações de contas.

b) Razões para eventuais oscilações significativas na quantidade e no volume de recursos
transferidos nos três últimos exercícios.

- O que motivou o aumento do volume de recursos foi a realização dos 5º Jogos Mundiais
Militares (exercício de 2012).



c) Análise do comportamento das prestações de contas frente aos prazos regulamentares no
decorrer dos últimos exercícios.

-  O  Dirigente  Máximo  da  UJ  determinou  a  abertura  do  processo  administrativo  nº
001/2013-DECEx (NUP 64445.000051/2013-18) com a finalidade de analisar a prestação de contas
final do convênio nº EME - 09-148-00 com a Fundação Ricardo Franco. As despesas não aprova-
das pelo processo administrativo nº 001/2013 foram recolhidas à STN por meio de guia de recolhi-
mento da união, normalizando a situação de adimplência do convênio nº EME – 09-148-00. A situ-
ação atual do convênio é concluído (SIAFI e Portal da Transparência).

d) Análise da evolução das análises das prestações de contas referentes às transferências ex-
piradas até 2014, quanto à eficiência e eficácia dos procedimentos adotados, bem como quanto à
disponibilidade adequada de recursos humanos e materiais para tanto

- Não é o caso desta UJ.

e) Estruturas de controle definidas para o gerenciamento das transferências, informando, in-
clusive, a capacidade de fiscalização in loco da execução dos planos de trabalho contratados;

- Esta UJ não possui convênio em andamento.

f)  Análise da efetividade das transferências como instrumento de execução descentralizada
das políticas públicas a cargo da UJ.

- Os recursos públicos repassados foram aplicados nos planos de trabalho, resultando na
construção de importantes instalações para o Exército Brasileiro, tal legado será utilizado nos Jogos
Olímpicos de 2016 (exercício de 2012).

5.5.5.  DECLARAÇÃO  SOBRE  REGISTRO  DE  CONTRATOS  E  CONVÊNIOS  (SIASG  /
SICONV) 

5.5.5.1. Declaração de Atualização de Dados no SIASG
As informações referentes a contratos firmados estão disponíveis e atualizadas no Sistema

Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG), conforme declaração abaixo:

Quadro A.6.5.5.1 – Declaração de Inserção e Atualização de dados no SIASG

DECLARAÇÃO

Eu, Ten Cel Int Alessandro Siqueira MARTINS, CPF n° 014.641.517-50, Chefe do Setor de Gestão de
Contratos e Convênios, exercido no Departamento de Educação e Cultura do Exército, declaro junto aos órgãos de
controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos firmados até o exercício de 2014 por esta
Unidade  estão  disponíveis  e  atualizadas  no  Sistema  Integrado  de  Administração  de  Serviços  Gerais  –  SIASG
conforme estabelece a LDO 2014 e suas correspondentes em exercícios anteriores.

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2015.
ALESSANDRO SIQUEIRA MARTINS-Ten Cel

CPF 014.641.517-50
(Chefe do Setor de Gestão de Contratos e Convênios/DECEx)

5.5.5.2. Declaração de Atualização de Dados no SICONV
Esta UJ não possui informações referentes a convênios ou outros instrumentos congêneres

firmados, passíveis de registro no SICONV.

5.6. SUPRIMENTO DE FUNDOS
As informações solicitadas neste tópico não se aplicam a esta UJ.



6.  GESTÃO  DE  PESSOAS,  TERCEIRIZAÇÃO  DE  MÃO  DE  OBRA  E  CUSTOS 
RELACIONADOS

6.1. INFORMAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA DE PESSOAL DA UNIDADE

6.1.1. Demonstração e Distribuição da Força de Trabalho à Disposição da UJ
Informação consolidada no Órgão de Direção Setorial (ODS) responsável pela Gestão de 

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

6.1.2. Qualificação e Capacitação da Força de Trabalho
Informação consolidada no Órgão de Direção Setorial  (ODS) responsável pela Gestão de 

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

6.1.2.2. Iniciativas para Capacitação e Treinamento dos Servidores
Informação consolidada no Órgão de Direção Setorial (ODS) responsável pela Gestão de 

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

6.1.3. Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada
Informação consolidada no órgão de pagamento de pessoal do Comando do Exército (UG 

160063 – Centro de Pagamento do Exército)

6.1.4. Irregularidades na área de pessoal

6.1.4.1. Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos
Atualmente,  o  Exército,  por  ocasião  da  publicação  dos  Editais  convocatórios  de  suas 

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

Já no caso de constatação pela Administração de ocorrência de acumulação, após o devido 
processo legal, são adotadas as medidas determinadas pela Constituição Federal de 1988 em seu 
artigo 142.

Em razão de auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União – TCU, a fim de apurar a 
acumulação com outros órgãos de cargos, empregos ou funções públicas, bem como de proventos e 
pensões por militares da ativa, da reserva, reformados e instituidores de pensão, por meio do Ofício 
nº 428/2011 – SEFIP, de 06 de outubro de 2011, a Corte de Contas determinou diligências no 
sentido de que o Comando do Exército adotasse as providências cabíveis “para a instauração de 
processos  administrativos  individualizados  (sindicância)  visando  apurar  as  possíveis 
irregularidades”. Assim sendo, o titular da auditoria é o TCU, cabendo à Força terrestre, nestes 
casos específicos, a operacionalização dos processos administrativos, a fim de atender as diligências 
especificadas pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal daquele Tribunal.

Desta sorte,  como a Auditoria,  TC 023.311/2011-8, está em trâmite perante a Corte de 
Contas,  aguardando  pronunciamento  do  Ministro  Relator  Weder  de  Oliveira,  os  interessados 
relacionados na apuração foram submetidos ao competente processo administrativo, mas aguarda-se 
a decisão final do TCU para adoção das medidas decorrentes.

Cumpre ressaltar que todo o pessoal não listado no procedimento de auditoria continua 
sendo submetido ao que preconiza o artigo 142, §3º, II e III,  da Constituição Federal de 1988, 
agindo o Exército Brasileiro de forma diligente, eficiente e em pleno atendimento à Lei Maior.

6.1.4.2. Terceirização Irregular de Cargos
Informação consolidada no Órgão de Direção Setorial (ODS) responsável pela Gestão de 

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

6.1.5. Riscos Identificados na Gestão de Pessoas
Informação consolidada no Órgão de Direção Setorial (ODS) responsável pela Gestão de Re

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

6.1.6. Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos
Informação consolidada no Órgão de Direção Setorial  (ODS) responsável pela Gestão de 

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



6.2. INFORMAÇÕES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO E SOBRE A POLÍTICA DE CONTRATAÇÃO DE 
ESTAGIÁRIOS. 

6.2.1. Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Ostensiva pela Unidade Jurisdicionada

Quadro A.7.2.1 - Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva
Unidade Contratante

Nome: Departamento de Educação e Cultura do Exército
UG/Gestão: 160068/00001 CNPJ: 00.394.452.0270/52

Informações sobre os contratos

Ano do 
contrato

Área Nat. Identificação do Contrato
Empresa Contratada

(CNPJ)
Período contratual de execução 

das atividades contratadas

Nível de Escolaridade exigido dos 
trabalhadores contratados

Sit.F M S
Início Fim P C P C P C

2010 L O Termo Aditivo Nº 1/2013 057.030.30/0001-88 01/07/13 30/06/14 19 19 - - - - P
2010 L O Termo Aditivo Nº 2/2013 057.030.30/0001-88 01/07/13 30/06/14 21 21 - - - - P
2014 L O Contrato Nº 5/2014 057.030.30/0001-88 01/07/14 31/12/14 22 22 - - - - A

Observação: O serviço visa atender a limpeza e higiene  das instalações  do DECEx, DESMil, DETMil, DEPA, DPHCEx, AHEx e MNMSGM.

LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

Fonte: SIAFI



6.2.2. Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão

Quadro A.7.2.2 - Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra
Unidade Contratante

Nome: Departamento de Educação e Cultura do Exército
UG/Gestão: 160068/00001 CNPJ: 00.352.452.0270-52

Informações sobre os contratos

Ano do 
contrato

Área Nat. Identificação do Contrato
Empresa Contratada

(CNPJ)
Período contratual de execução 

das atividades contratadas

Nível de Escolaridade exigido dos 
trabalhadores contratados

Sit.F M S
Início Fim P C P C P C

2014 3 0 03/2014 01.355.919/0001-60 01/04/14 31/03/15 - - 6 6 3 3 A
Observação:  A contratação visa atender a Infaestrutura da Rede de todo Sistema de Educação e Cultura do Exército, incluindo o suporte e manutenção preventiva e corretiva.

LEGENDA
Área: 1.Segurança;

2.Transportes;
3.Informática;
4.Copeiragem;
5.Recepção;
6.Reprografia;
7.Telecomunicações;
8.Manutenção de bens móveis
9.Manutenção de bens imóveis
10.Brigadistas
11.Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
12. Outras

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. (Obs: lançar a 
quantidade de trabalhadores contratados).

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.



6.2.3. Análise Crítica
Não existiram ocorrências referentes ao andamento dos contratos de prestação de serviço 

com locação de mão-de-obra.

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

6.3.  INFORMAÇÕES  SOBRE  A  REVISÃO  DE  CONTRATOS  DECORRENTES  DA 
DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO.

Não é o caso desta UJ.



7. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO

7.1. INFORMAÇÕES  SOBRE  A  GESTÃO  DA  FROTA  DE  VEÍCULOS  PRÓPRIOS  E
CONTRATADOS DE TERCEIROS 

7.1.1. Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada

Grupos

Informações sobre a Frota
Qtd. Média anual de

Km
Idade Média

(anos)
Custos de

Manutenção
Veículos de representação pessoal 0 0 0 0,0
Veículos de representação 15 4.856 3 29.800,00
Veículos de serviço 37 25.516 8 92.526,24
Total 52 - - 122.326,24

 
Informações Complementares

a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos:
- Port Nr 219, de 23 ABR 98 do ministério do Exército - BE Nr 019/98;
- Código de Transito Brasileiro (CTB);
- Decreto Nr 99.108, de 17 MAR 90;
- Decreto Nr 99.214, de 19 ABR 90;
- Instrução Normativa Nr 9, de 26 AGO 94, do MARE, reeditada em 19 JUN 97;
- Port. Min Nr 238, de 30 MAR 90;
- Port. Min Nr 219, de 23 ABR 98; e
- Port. Min Nr 017 - DMB, de 8 OUT 98.

b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ:
- atende ao deslocamento do efetivo no cumprimento das atividades castrenses; e
- causa efeito positivo no moral da tropa.

c) Plano de substituição da frota:
É  substituída  quando a  viatura  atinge  15  anos  de  uso  ou  quando o  valor  da  manutenção é

economicamente inviável.

d) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação:
Alto custo da locação.

e) Estrutura de controles de que a UJ dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica do
serviço de transporte:

- plano de manutenção de viaturas;
- ficha controle de saída de viaturas;
- sistema de controle de combustíveis;
- ficha cadastro de viaturas;
- livro cadastro de viaturas;  e
- inspeção de comando.

7.1.2. Frota de Veículos Automotores a Serviço da UJ, mas Contratada de Terceiros
Não é o caso desta UJ.

7.2. GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
 

As informações sobre a Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial  de Propriedade da União
(Quadros A.8.2.1, A.8.2.2.1 e A.8.2.3) estão sendo prestadas  no  Relatório  de  Gestão Consolidado
da  UG  160089  –  Secretaria  de  Economia  e  Finanças  referente  à UG 160298 – Comando da 1ª
Região Militar.

7.3. IMÓVEIS LOCADOS DE TERCEIROS
Não é o caso desta UJ.



8. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

a. relação dos sistemas e a função de cada um deles:
SISTEMAS FUNÇÃO

 Portal da Educação O Portal atende tanto a comunidade militar como ao público civil, com cursos de pós-graduação, graduação, capacitação e  
treinamento na modalidade a distância.

 Portal da Doutrina  Forum de discussões e troca de informações sobre a Doutrina Militar Terrestre, visando sua aplicação no Ensino e sua 
permanente atualização.

 SIGAWEB/SGE  Sistema  Integrado  de  Gestão  acadêmica/Sistema  de  Gestão  Escolar  –  Simplificar  e  facilitar  procedimentos  
administrativos, acadêmicos e pedagógicos dos Colégios Militares.

 SISGESTA  Sistema de Gestão de Talentos – Banco de dados com informações detalhadas sobre a capacitação e habilidades do pessoal 
do DECEx.

 SIPO  Sistema de Planejamento Orçamentário – Apoia a realização do Planejamento Orçamentário voltado para a capacitação de 
militares do Exército, ensino assistencial nos Colégios Militares e preservação do patrimônio.

 MECENAS  Controla a captação de contribuições financeiras para Projetos Culturais (Lei Rouanet).

b. eventuais necessidades de novos sistemas informatizados ou funcionalidades, suas justificativas e as medidas programadas e/ou em curso para  
obtenção dos sistemas.

NECESSIDADES
(Novos Sistemas ou Funcionalidades)

JUSTIFICATIVAS MEDIDAS PARA OBTENÇÃO

 Novo SIGAWEB/SGE  Necessidade  de  atualização  para  que  atenda  necessidades  de 
segurança e novas funcionalidades.

 Elaboração de Termo de Referência para abertura de 
Processo Licitatório.

 Sistema de Diárias e Passagens
 Agilização  do  Processo  de  tramitação  da  solicitação  até  o 
recebimento dos valores devidos e redução de pessoal envolvido.

 Sendo  estudado  entre  a  Elaboração  de  Termo  de 
Referência  para  abertura  de  Processo  Licitatório  ou 
desenvolvimento por pessoal da área de TI da UJ.



Quadro A.9.1 – Contratos na Área de Tecnologia da Informação em 2014

Nº do 
Contrato

Objeto Vigência
Fornecedores

Custo
Valores 

Desembolsados 
2014

CNPJ Denominação

01/2013

Implantação e 
Desenvolvimento de um 
Sistema de Gestão de 
Talentos

30/07/2013 a 
29/07/2014

Aditivado: 01/08/2014 
a  30 Nov 2014

07815873/0001-00
Fundação  Marechal  Roberto 
Trompowsky de Leitão Almeida

R$ 925.000,00 R$ 594.822,00

03/2014
Infraestrutura de Rede – 
Suporte e Manutenção

01/04/2014 a 
31/03/2015

01355919/0001-60
Hanna  e  Rose  Serviço  e 
Comércio LTDA

R$ 1.395.054,60 R$ 885.602,06

07/2013

Contratação por demanda de 
serviços técnicos 
especializados de 
Manutenção Sistemas de 
Informática

02/12/2013 a 
01/12/2014

Aditivado: 02/12/2014 
a  31/03/15

07002990/0001-46
Plenus Tecnologia da Informação 
LTDA

R$ 2.200.000,00 R$ 1.508.840,00



9.  GESTÃO  DO  USO  DOS  RECURSOS  RENOVÁVEIS  E  SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL 

9.1.  GESTÃO  DO  USO  DOS  RECURSOS  RENOVÁVEIS  E  SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL

Quadro A.10.1 – Aspectos da Gestão Ambiental

Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis
Avaliação

Sim Não

1. Sua unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)? X

2.
Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a 
associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto nº 5.940/2006?

X

3.
As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos no 
Decreto nº 7.746/2012?

X

4.
 A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto 
7.746/2012? Caso a resposta seja positiva, responda os itens 5 a 8.

X

5.
A Comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de 
novembro de 2012?

6.
O PLS está formalizado na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012, atendendo a todos os 
tópicos nele estabelecidos?

7.
O PLS encontra-se publicado e disponível no site da unidade (art. 12 da IN SLTI/MPOG 10/2012)?

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual o plano pode ser acessado:

8.

Os resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no PLS são publicados 
semestralmente no sítio da unidade na Internet, apresentando as metas alcançadas e os resultados 
medidos pelos indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG 10/2012)?

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual os resultados podem ser acessados:

Considerações Gerais

- O Comando do Exército participa da Agenda da Administração Pública (A3P); e

- A UJ nomeará uma comissão para implantar o Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS), convergindo com o 
Plano de Gestão do Sistema de Educação e Cultura do Exército.



10. ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE 

10.1. TRATAMENTO DE DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃOS DO TCU

10.1.1. Deliberações do TCU Atendidas no Exercício

Quadro A.11.1.1 – Cumprimento das Deliberações do TCU atendidas no exercício

Unidade Jurisdicionada

Denominação Completa Código SIORG

Departamento de Educação e Cultura do Exército 41066

Deliberações do TCU

Deliberações Expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

1 TC 006.424/2011-2 Nº 2291/2014-TCU-Plenário 9.7 DE DIEx nº 405-SCCR/CCIEx

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG

Departamento de Educação e Cultura do Exército 41066

Descrição da Deliberação

Determinar ao Controle Interno do Comando do Exército Brasileiro que, no próximo Relatório de Auditoria de Gestão,  
relativo ao exercício de 2014, informe ao TCU a efetiva conclusão das obras de construção prédio de apoio à Escola 
Física do Exército, inicialmente objeto do Contrato C 05/2010-FRF.

Providências Adotadas

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG

Departamento de Educação e Cultura do Exército 41066

Síntese da Providência Adotada

Solicitação da entrega da obra pela Comissão Regional de Obras da 1ª Região Militar (CRO/1ªRM).

Síntese dos Resultados Obtidos

A construção do prédio de apoio à Escola de Educação Física do Exército (Ginásio Poliesportivo Ling), inicialmente 
objeto do Contrato C 05/2010-FRF, encontra-se concluída em processo de recebimento definitivo por parte da CRO/1ª  
RM.

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor

A complexidade do projeto executivo de um ginásio poliesportivo de nível  internacional requer uma fiscalização  
holística de conhecimentos para o perfeito recebimento do patrimônio.

10.1.2. Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício
Está UJ não possui deliberação do TCU pendentes.



10.2. TRATAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO(OCI)

10.2.1. Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI) atendidas no exercício

Quadro A.11.2.1 – Relatório de cumprimento das recomendações do órgão de controle interno
Unidade Jurisdicionada

Denominação Completa Código SIORG
UJ 160068 -Departamento de Educação e Cultura do Exército 41066

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

1
Relatório  de  Auditoria  realizada  entre  21  e  22 
MAIO 14

Recomendações
DIEx nº 282-

S2/SubChefia/Chefia
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG
Departamento de Educação e Cultura do Exército – Unidades Executoras – 160068 / 167068 41066
Descrição da Recomendação

As recomendações em relação às impropriedades encontradas, constantes no relatório de Visita de Auditoria (VAud),  
realizada  entre  21  e  22  MAIO  14,  foram  encaminhadas  a  esta  UJ  por  intermédio  do  DIEx  nº  282  – 
S2/Subchefia/Chefia, de 2 JUN 14.

Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG
Setor de Pagamento de Pessoal, Fiscalização Administrativa, Almox,  SALC e Conformidade 
dos Registros de Gestão

41066

Síntese da Providência Adotada
Esta UJ informou ao OCI que as providências necessárias às recomendações foram sanadas, por intermédio do DIEx nº  
332 - Tes, de 5 AGO 14, por meio do qual foi manifestado formalmente o cumprimento das recomendações constantes 
no citado relatório, fato que será confirmado por ocasião da próxima VAud, oportunidade na qual serão observadas as 
informações prestadas por esta Unidade.
Síntese dos Resultados Obtidos
Satisfatório
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor
Todas  as  observações  realizadas  foram  construtivas  e  facilitaram  o  Gestor  a  tomar  medidas  para  sanar  as  
impropriedades.  Não houve fatores negativos que dificultaram a adoção de providências pelo Gestor.

10.2.2. Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício
Não é o caso desta UJ.



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

10.3.1 Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93

Quadro A.11.3 – Demonstrativo do Cumprimento, por Autoridades e Servidores da UJ, da obrigação de 
Entregar a DBR

Detentores de 
Cargos e Funções 

obrigados a entregar 
a DBR

Situação em relação às 
exigências da Lei nº 

8.730/93

Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a DBR

Posse ou Início do 
exercício de Função ou 

Cargo em 2014

Final do exercício 
da Função ou Cargo

em 2014

Final do 
exercício 

financeiro

Autoridades
(Incisos I a VI do art. 
1º da Lei nº 8.730/93)

Obrigados a entregar a DBR - - -

Entregaram a DBR - - -

Não cumpriram a obrigação
- - -

Cargos Eletivos

Obrigados a entregar a DBR - - -

Entregaram a DBR - - -

Não cumpriram a obrigação - - -

Funções 
Comissionadas

(Cargo, Emprego, 
Função de Confiança 

ou em comissão)

Obrigados a entregar a DBR 8 8 3

Entregaram a DBR 8 8 3

Não cumpriram a obrigação
0 0 0

Fonte: Bol Int DECEx Nr 001, de 2 JAN 15.
 
10.3.2. Situação do Cumprimento das Obrigações

a) Providências adotadas pela UJ em relação às pessoas que não cumpriram a obrigação de 
entregar a DBR

Todos cumpriram a obrigação de entregar a DBR.

b) Identificação da unidade interna (departamento, gerência, etc.) incumbida de gerenciar a 
recepção das DBR

1ª Seção de Gabinete do DECEx.

c) Existência ou não de sistema informatizado para esse gerenciamento
Existência de planilha eletrônica para o gerenciamento das DBR.

d) Forma de recepção das DBR: se em papel ou se há sistemática de autorização eletrônica 
da  autoridade  ou  servidor  para  acesso às  informações  constantes  da base  de  dados da  Receita 
Federal do Brasil, e como esse acesso se dá

A recepção da DBR é em papel.

e) Realização  ou  não  de  algum  tipo  de  análise,  pela  UJ,  das  DBR com o  intuito  do 
identificar eventuais incompatibilidades de patrimônio com a remuneração recebida

Com intuito de identificar eventuais incompatibilidades de patrimônio, a 1ª  Seção de 
Gabinete do DECEx verifica e compara a DBR com a anterior.

f) Forma de guarda das DBR diante da necessidade de preservação do sigilo fiscal das 
informações

As DBR são alocadas anualmente em uma pasta única de capa dura com classificação de 
“ACESSO RESTRITO” e guardadas no cofre da 1ª Seção de Gabinete.



10.4. MEDIDAS ADOTADAS EM CASO DE DANO AO ERÁRIO 

Quadro A.11.4 – Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário em 2014

Casos de dano 
objeto de 
medidas 

administrativas 
internas

Tomadas de Contas Especiais
Não instauradas Instauradas

Dispensadas Não remetidas ao TCU

Débito
< R$ 

75.000

Prazo 
> 10 
anos

Outros 
Casos*

Arquivamento Não enviadas 
> 180 dias do 

exercício 
instauração*

Remetidas 
ao TCURecebimento 

Débito
Não 

Comprovação
Débito < 

R$ 75.000

1 1 0 0 0 0 0 0 0



11. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

11.1  INFORMAÇÕES  SOBRE  A  ADOÇÃO  DE  CRITÉRIOS  E  PROCEDIMENTOS 
ESTABELECIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO 
SETOR PÚBLICO

a) Aplicação  dos  dispositivos  contidos  nas  NBC  T  16.9 (Depreciação,  Amortização  e 
Exaustão) e NBC T 16.10 (Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos):

Esta UJ aplica os dispositivos contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10.

b) Justificativas em caso de resposta negativa à alínea “a” acima:
Não é o caso desta UJ.

c) Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica do ativo:
Adoção da tabela disponibilizada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) conforme 

Macrofunção SIAFI 020330 (depreciação).

d) A metodologia de cálculo da depreciação, amortização e exaustão:
Método das cotas constantes, ou seja, valor depreciável dividido pela vida útil.

e) As taxas utilizadas para os cálculos:
Baseiam-se na vida útil do bem, ou seja, bens cuja vida útil seja de 5 anos, a taxa de 

depreciação será de 20% ao ano.

f) A metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração das disponibilidades, dos 
créditos e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do imobilizado, do intangível e do diferido:

Os ativos mantidos pelas UJ estão registrados pelo custo de aquisição ou produção ou 
construção sem aplicar sobre eles a redução ao valor recuperável dos ativos e o ajuste ao valor 
presente.  Ressalte-se que nem os  imóveis  e  nem os  demais  itens  do  imobilizado,  incluindo as 
máquinas e equipamentos foram testados para aferir sua recuperabilidade, embora registrados ao 
valor de aquisição e a depreciação esteja sendo feita por taxas lineares.

g) O impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre o 
resultado apurado pela UJ no exercício:

A redução ao valor recuperável dos ativos reflete nos valores de ativos, principalmente 
no  imobilizado  da  UJ.  Também tem reflexo  nos  resultados,  pois  que  o  valor  da  redução  tem 
contrapartida nos resultados da UJ.

O ajuste a valor presente reflete em todas as contas de ativo e passivo, principalmente 
nos de natureza financeira. Também tem reflexo nos resultados, pois que o valor do ajuste tem 
contrapartida nos resultados da UJ.

Como a redução ao valor recuperável e o ajuste a valor presente não foram realizados no 
exercício  financeiro  de  2014,  não  foi  possível  mensurar  o  impacto  econômico-financeiro  na 
variação patrimonial das UJ.



11.2. DEMONSTRAÇÃO DO ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO E DA SISTEMÁTICA 
DE APURAÇÃO DOS CUSTOS

A Gestão de Custos do Comando do Exército encontra-se em estágio relativamente avançado 
quando levado em consideração a outros Órgãos da Administração Pública Federal.

O  Exército  Brasileiro  na  busca  constante  das  boas  práticas  voltadas  à  gestão  pública  e 
antevendo a importância da informação de custos para a tomada de decisão e a melhoria do gasto 
público,  expediu,  na Diretriz Geral do Comandante do Exército de 2003, determinações para o 
desenvolvimento e implantação de um sistema de custos para a Força Terrestre.

Na ocasião, o Exército baseou-se na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), LC nº 101, de 05 
de maio de 2000, não esquecendo a Lei 4.320, de 1964, que já tratava da apuração de custos para os 
órgãos públicos. Na LRF determina que a “Administração Pública manterá sistema de custos que 
permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial”.

Neste sentido, seguindo a diretriz do Comandante do Exército, a Diretoria de Contabilidade 
(D Cont) desenvolveu o Sistema Gerencial de Custos do Exército (SISCUSTOS), instituído pela 
Portaria nº 932 do Comandante do Exército, em 19 de dezembro de 2007, que aprova as Normas 
para Funcionamento do Sistema.

O SISCUSTOS tomou fulcro no custeio baseado nas atividades, “Custeio ABC”, aplicando e 
adaptando algumas peculiaridades da Instituição. Essa definição foi tomada no início dos trabalhos, 
ocorrido em meados de 2004, pelo grupo responsável por sua implantação.

Seu  objetivo  é  ser  uma  ferramenta  que  possibilite  identificar  o  custo  das  atividades 
significativas;  proporcionar  aos  dirigentes,  nos  seus  respectivos  níveis,  informações  gerenciais 
sobre os custos apropriados nas diferentes atividades; realizar o acompanhamento gerencial  das 
Organizações  Militares  (OM)  e  disponibilizar  informações  em  tempo  hábil  para  auxiliar  no 
processo decisório, mediante a análise comparativa dos custos entre as diversas unidades da Força.

A proposta  do SISCUSTOS é levantar  os  custos  dos  Programas de Governo,  cumprindo 
assim,  o  artigo  15  da  Lei  10.180,  de  6  FEV  01,  bem  como  os  projetos  e  atividades  sob  a 
responsabilidade do Comando do Exército. Para tanto, cada projeto ou atividade está mapeado e 
vinculado aos  Grupos  de Custos  (GC),  que,  por  sua vez,  subdividem-se  em tantos  Centros  de 
Custos (CC) quanto forem necessários.

Para  cumprir  os  objetivos  citados,  o  SISCUSTOS  coleta  e  processa  os  dados  que  são 
extraídos de diversos sistemas, internos e externos à Instituição.

A importação de dados (carga no Sistema) é realizada pelo SISCUSTOS sob a gestão da D 
Cont,  com  os  dados  das  apropriações  dos  serviços  provenientes  do  Sistema  Integrado  de 
Administração Financeira  (SIAFI)  por  meio  do  Sistema de  Informação  de  Custos  do  Governo 
Federal (SIC); do Sistema de Controle Físico (SISCOFIS) que é um módulo do Sistema de Material 
do Exército (SIMATEX) com os insumos de material e depreciação do material permanente; do 
Sistema Automático de Pagamento de Pessoal (SIAPPES), do Sistema Integrado de Administração 
de Recursos Humanos (SIAPE) e do Sistema de Retribuição no Exterior (SRE) com os valores das 
remunerações; objetivando assim, disponibilizar informações gerenciais às unidades do Exército.

Seguindo a ideia de um sistema em constante evolução, o SISCUSTOS mantém-se atualizado 
com as orientações e determinações dos órgãos responsáveis pela Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público. O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) emanando Resoluções específicas como as 
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as NBC T 16 e, em particular ao 
assunto de custos, a NBC T 16.11 que estabelece a conceituação, o objeto, os objetivos e as regras 
básicas para mensuração e evidenciação dos custos no setor público e apresentado, nesta Norma, 
como Subsistema de Informação de Custos do Setor Público (SICSP).

A Gestão de Custos do Exército Brasileiro mantém parceria com a Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN), Órgão Central de Contabilidade e Custos do Governo Federal, acompanhando, 
alinhando-se e integrando-se ao Sistema de Custos do Governo Federal.



O Sistema de Custos do Governo Federal foi instituído com a Portaria STN 157, de 09 
de março de 2011, tendo como órgão central a Secretaria do Tesouro Nacional e como órgãos 
setoriais  as  unidades  de  gestão  interna  dos  Ministérios  e  da  Advocacia-Geral  da  União, 
responsáveis pelo acompanhamento de custos no Sistema de informações de Custos – SIC.

Segundo a referida Portaria, as unidades de gestão interna do Poder Legislativo, do 
Poder  Judiciário  e  do  Ministério  Público  da  União  podem integrar  o  Sistema de  Custos  do 
Governo Federal como órgãos setoriais.

No mesmo sentido a Portaria STN 716, de 24 de outubro de 2011, dispôs sobre o 
Sistema de Informações de Custos – SIC, o qual constitui sistema informacional do Governo 
Federal  que  tem  por  objetivo  o  acompanhamento,  a  avaliação  e  a  gestão  dos  custos  dos 
programas e das unidades da Administração Pública Federal e o apoio aos Gestores no processo 
decisório.

Assim, cumprindo essas orientações da STN, a Secretaria de Economia e Finanças publicou a 
Portaria  020  –  SEF,  de  22  DEZ  11,  que  criou  Setorial  de  Custos  do  Comando  do  Exército,  
designando a Diretoria de Contabilidade como Órgão Setorial do Sistema de Informação de Custos 
do  Governo  Federal  -  SIC.  A D Cont  encontra  apoio  em suas  Inspetorias  de  Contabilidade  e 
Finanças do Exército (ICFEx) para seus trabalhos de registros e evidenciações contábeis das 418 
Unidades Gestoras (UG) do Comando do Exército.

A fim de identificar o estágio em que se encontra a implantação de sistemática de apuração 
de  custos  pela  Unidade  Jurisdicionada  e  em que  medida  os  seus  produtos  são  utilizados  para 
subsidiar a tomada de decisões, seguem algumas informações:

a)  Identificação  da  estrutura  orgânica  da  unidade  jurisdicionada  responsável  pelo 
gerenciamento de custos (subunidade, setor etc.),  bem como da setorial de custos a que se 
vincula, se for o caso:

A Secretaria de Economia e Finanças publicou a Portaria 020 – SEF, de 22 DEZ 11, que 
criou Setorial de Custos do Comando do Exército, designando a Diretoria de Contabilidade como 
Órgão Setorial do Sistema de Informação de Custos do Governo Federal - SIC. A D Cont encontra 
apoio em suas Inspetorias de Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx) para seus trabalhos de 
registros e evidenciações contábeis das 418 Unidades Gestoras (UG) do Comando do Exército.

b) Identificação das subunidades administrativas da unidade jurisdicionada das quais os 
custos são apurados:

Todas  as  653  Organizações  Militares  do  Exército  (OM),  dessas  418  são  Unidades 
Gestores, nas suas diversas áreas de atuação operacional, de saúde, de logística, de engenharia, de 
ensino fazem trabalhos de apuração e evidenciação dos custos de suas atividades, considerando os 
custos com pagamento de pessoal, consumo de material utilizado nas atividades, depreciação do 
material  permanente,  utilização  e  contratação  de  serviços  utilizados  nessas  diversas  atividades 
operacionais e administrativas das unidades.

c) Descrição sucinta do sistema informatizado de apuração dos custos:
O Sistema Gerencial de Custos do Exército carrega, importa e processa dados que são 

extraídos de diversos sistemas. Carrega no próprio SISCUSTOS as informações de pessoal por CC, 
valores das contas de telefone e cadastro da potência elétrica para alocação dos valores gastos com 
energia elétrica. A importação de dados (carga no Sistema) é realizada pelo SISCUSTOS, sob a 
gestão da D Cont, com os dados das apropriações dos serviços provenientes do SIAFI com apoio do 
SIC. Do SISCOFIS são contabilizados o consumo de material e a depreciação mensal do material 
permanente. E dos diversos sistemas de pagamento são computados os valores das remunerações 
dos militares da ativa, funcionários civis e pessoal servindo no exterior.



A razão para que o SIC não tenha sido adotado como o principal sistema de apuração de 
custos no exercício de referência  do relatório de gestão é  que,  conforme exposto no parágrafo 
anterior, ele somente fornece dados de SIAFI para a Gestão de Custos do Exército.

Visando uma Gestão de Custos integrada (dados comparativos, tempestivos e confiáveis 
para a tomada de decisão), a Diretoria de Contabilidade tem como desafio para o biênio 2014-2015, 
realizar os ajustes necessários à implantação de novas servidões da contabilidade pública, entre elas, 
o alinhamento da gestão de Custos do Exército com o Sistema de Custos do Governo Federal. Sobre 
o assunto,  cabe destacar  que o Comando do Exército  (D Cont/SEF) e  a  Secretaria  do Tesouro 
Nacional (STN), periodicamente, realizaram reuniões e intensificaram estudos para que os dados de 
depreciação e do consumo de material sejam contabilizados de forma automatizada, ou seja, ligação 
direta do SISCOFIS com o SIAFI, dispensando assim os registros de NL referente à depreciação e a 
movimentação  de  material  de  consumo,  em  consequência,  desonerando  as  OM  deste  encargo 
administrativo.

d) Práticas de tratamento e alocação utilizadas no âmbito das subunidades ou unidades 
administrativas para geração de informações de custos:

As unidades fazem o levantamento de custos, por meio de extração de dados dos diversos 
sistemas que integram a Gestão de Custos, levando em consideração os centros de custos, aqui 
considerados  como  as  atividades  da  Organização  Militar,  que  pela  estrutura  do  Exército  faz 
correlação com as seções e subunidades da unidade.

Cada  OM  possui  um  Gestor  de  Custos  para  o  gerenciamento,  acompanhamento  e 
fiscalização  das  informações  de  custos  produzidas.  Este  agente  da  administração,  denominado 
Gerente de Custos, é o Fiscal Administrativo da OM que, por sua vez, é designado em Boletim 
Interno pelo Ordenador de Despesas. Outros atores são igualmente importantes para o processo. O 
Encarregado do Setor de Finanças pelas apropriações no SIAFI de acordo com os CC selecionados 
pela unidade. O Encarregado do Setor de Material pelas movimentações do material de consumo e 
distribuição do material permanente para posterior cálculo da depreciação mensal. Também outros 
agentes  designados  pelo  gestor  para  auxílio  da  correta  utilização  do  sistema  e  produção  de 
informações úteis e confiáveis (auxiliares de custos).

Mensalmente, a equipe de custos da OM se reúne para verificar os dados lançados no 
SISCUSTOS. Esta reunião fica registrada no Relatório de Prestação de Contas Mensal (RPCM) do 
OD da OM.

e) Impactos observados na atuação da unidade jurisdicionada, bem como no processo de 
tomada de decisões, que podem ser atribuídos à instituição do gerenciamento de custos:

O maior obstáculo encontrado pela Gestão de Custos do Exército tem sido a quebra de 
paradigmas, ou seja, a inserção e a solidificação de uma cultura de custos e de gestão. Tendo como 
premissa que “a credibilidade da Gestão de Custos depende diretamente da ação de seus usuários”, 
cabe destacar os principais óbices enfrentados pela Gestão de Custos do Exército em termos de 
impactos na atuação da unidade jurisdicionada:

− rotatividade de pessoal;
− falta de confiabilidade dos dados lançados na ferramenta SISCUSTOS; e
− desconhecimento dos objetivos da Gestão de Custos.
Atualmente  a  gestão  de  Custos  encontra-se  em fase  de  consolidação e  a  Diretoria  de 

Contabilidade  tem  buscado  soluções  para  minimizar  o  impacto  dessas  dificuldades,  como  a 
normatização de procedimentos, desenvolvimento de novas funcionalidades voltadas para facilitar 
às rotinas de seus usuários e o incentivo a capacitação do pessoal, tudo objetivando elevar o nível de 
conscientização dos usuários,  em consequência visando agregar  maior  confiabilidade dos dados 
lançados no sistema.

A Diretoria de Contabilidade tem por missão fazer com que a Gestão de Custos cumpra 
com sua  finalidade  e  gere  informações  necessárias  ao  apoio  à  tomada  de  decisão.  Portanto  as 
unidades  jurisdicionadas  são  orientadas  a  primar  pela  confiabilidade  das  informações  geradas 



através da ferramenta SISCUSTOS, realizar corretamente as liquidações dos serviços no SIAFI, 
bem como utilizar plenamente o SISCOFIS.

f) Relatórios utilizados pela unidade jurisdicionada para análise de custos e tomada de 
decisão:

Funcionalidade de comunicação e gerenciamento da gestão de custos disponibilizada pela 
ferramenta SISCUSTOS é o Relatório de Análise de OM (RAOM). Esse relatório está disponível  
para a comunicação das observações relevantes e acompanhamento dos dados deste processo entre 
as OM, ICFEx e D Cont.

Além do RAOM, a pesquisa no banco de dados (BD) do SISCUSTOS poderá ser realizada 
diretamente,  gerando  alguns  relatórios  ou  por  meio  da  Ferramenta  Geradora  de  Relatórios 
(FlexVision) que permite a visualização dos dados armazenados em bancos relacionais nos mais 
variados formatos e possibilita a construção de consultas a cargo do gestor de acordo com suas 
necessidades.

11.3. INFORMAÇÕES SOBRE A CONFORMIDADE CONTÁBIL  

a) Descrição sucinta  do processo de verificação da  conformidade contábil  no âmbito  da 
unidade jurisdicionada, identificando a instância responsável pela realização de tal conformidade e 
as unidades gestoras executoras do SIAFI e fazendo referência à observância da segregação de 
função no processo de registro da conformidade.

Processo de verificação da conformidade contábil:

A Conformidade Contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial consiste na 
certificação dos demonstrativos contábeis gerados pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 
Federal (SIAFI) e tem por base os Princípios e Normas Contábeis aplicáveis ao setor público, o Plano de Contas da 
União, a Conformidade dos Registros de Gestão, o Manual SIAFI, e outros instrumentos que subsidiem o processo 
de análise realizado pelo responsável pelo seu registro.

O registro da Conformidade Contábil compete ao profissional em contabilidade devidamente registrado no 
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), em dia com suas obrigações profissionais, credenciado no SIAFI para 
este fim.

O Conformador Contábil, em observância ao princípio da segregação de função, não exerce quaisquer funções 
conflitantes com sua atividade de realizar a Conformidade Contábil.

O registro da conformidade contábil de UG é feita pelas Inspetorias de Contabilidade e Finanças do exército 
(ICFEx) e a conformidade de Órgão e Órgão Superior pela Diretoria de Contabilidade (D Cont), tendo por base os 
auditores contábeis do SIAFI.

Responsável Conformidade Contábil: UG Setorial Contábil: 160540
1ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército

Unidades Gestoras Executoras (UGE): 160068 – DECEx
167068 – DECEx

b) Informações sobre a quantidade de ocorrências em cada uma das classificações, alerta ou 
ressalva, observadas durante o exercício.

Não foi o caso desta UJ.

c) Descrição de ocorrência não sanada até o final do exercício de referência do relatório de 
gestão, indicando as justificativas da não regularização.

Não foi o caso desta UJ.



11.4. DECLARAÇÃO DO CONTADOR

DECLARAÇÃO DO CONTADOR
DECLARAÇÃO PLENA

Denominação completa (UJ): Código das UG :

Departamento de Ensino e Cultura do Exército
160068 e 167068
160503

Declaro  que  os  demonstrativos  contábeis  constantes  do  SIAFI  (Balanços 
Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais), regidos 
pela Lei n.º 4.320/1964, relativos ao exercício de  2014, refletem adequada e integralmente a 
situação  orçamentária,  financeira  e  patrimonial  da  unidade  jurisdicionada  que  apresenta 
Relatório de Gestão.

Os  Demonstrativos  do  Fluxo  de  Caixa  e  do  Resultado  Econômico  não  estão 
disponibilizados no SIAFI.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Local Rio de Janeiro, RJ Data 25/03/2015
Contador 

Responsável
André Luiz Martins Pinheiro - 2 º Ten CRC nº RJ 079.089-O/5



12. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO

12.1 PROJETOS E PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS

Esta UJ não gerenciou projetos e programas financiados com recursos externos.

12.2 INFORMAÇÕES SOBRE O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES RELACIONADAS AO
TERMO DE PARCERIA

Esta UJ não celebrou termos de parceria.

12.3 OUTRAS INFORMAÇÕES

No  exercício  de  2014  foi  criada  a  Assessoria  para  Assuntos  de  Controle  Interno
Administrativo  da  Unidade  Jurisdicionada  (ACIA).  A  implantação  da  ACIA  do  DECEx  é
precursora dentro do Sistema do Controle Interno do Exército, enaltecendo a responsabilidade do
Departamento em relação a gestão dos recursos orçamentários, financeiros e patrimoniais.

Na esteira do parágrafo anterior,  foram habilitados recursos humanos com a finalidade de
alicerçar  o  Plano  de  Gestão  para  o  período  2014-2016,  objetivando  o  processo  evolutivo  da
governança do DECEx.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

A gestão dos recursos orçamentários, financeiros e patrimoniais nas diversas atividades de
educação  e  cultura,  sob  a  responsabilidade  deste  ODS,  foi  executada  de  forma satisfatória  na
observância de atingir as metas estabelecidas, dentro das diretrizes do Comando do Exército e da
legislação em vigor, no exercício financeiro de 2014.

Rio de Janeiro,RJ, 25 de fevereiro de 2015.

________________________________________
Gen Ex UELITON JOSÉ MONTEZANO VAZ

Chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército
Dirigente Máximo da Unidade



ANEXOS E APÊNDICES

Não há anexos e/ou apêndices a serem apresentados por esta unidade.



 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO 

(INSP G ENS EX / 1937) 
 

ROL DE RESPONSÁVEIS 

 

EXERCÍCIO DE 2014 

 

UNIDADE JURISDICIONADA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: UELITON JOSÉ MONTEZANO VAZ CPF: 318.259.157-68 

Endereço Residencial: Avenida das Acácias, nº 280, Apt.: 1203, Barra da Tijuca 

Cidade: Rio de Janeiro UF: RJ CEP: 22.776-000 

Telefone: (21) 2530-2665 Fax: (21) 2519-5160 E-mail: umontezano@hotmail.com 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade 

(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) 
Dirigente Máximo da Unidade Jurisdicionada - Titular 

Nome do Cargo ou Função: Chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Bol Esp nº 005/11 20 DEZ 11 - - 01 JAN 14 31 DEZ 14 

 

UNIDADE JURISDICIONADA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS  CPF: 469.674.947-91 

Endereço Residencial: Avenida Portugal , nº 762, Apt.: 301, Urca 

Cidade: Rio de Janeiro UF: RJ CEP: 22291-050 

Telefone: (21) 99972-5690 Fax: (21) 2519-5160 E-mail: jcs5303@hotmail.com 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade 

(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) 

Dirigente Máximo da Unidade Jurisdicionada - 

Substituto 

Nome do Cargo ou Função: Vice-Chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Bol DECEx nº 001/15  2 JAN 15 - - 31 DEZ 14 31 DEZ 14 

 
Rio de Janeiro-RJ, 9 de fevereiro de 2015. 

 

 

_____________________________                             ______________________________________ 

LÚCIO CESAR DA CRUZ – Cel                             Gen Ex UELITON JOSÉ MONTEZANO VAZ 
Encarregado da Seção de Pessoal                                  Dirigente Máximo da Unidade Jurisdicionada 



MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO 

(INSP G ENS EX / 1937) 

ROL DE RESPONSÁVEIS 

 

EXERCÍCIO DE 2014 

UNIDADE JURISDICIONADA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO  

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: PEDRO ANTONIO FIORAVANTE SILVESTRE NETO CPF: 498.981.087-20 

Endereço Residencial: Rua do Espinheiro Nr 151 Apto 201 – Espinheiro 

Cidade: Recife UF: PE CEP: 52.020-020 

Telefone: (81) 9515-9999 Fax: (21) 2519-5439 e-mail: fioravant@gmail.com 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO  

Natureza de Responsabilidade  

(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) 

Ocupante de Cargo de Direção no Nível de Hierarquia Imediatamente 

Inferior e Sucessivo ao do Dirigente Máximo - Titular 

Nome do Cargo ou Função: Diretor de Educação Técnica Militar 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

BI Esp nº 001/12 30 Maio 12 BI Esp nº 001/14 15 Abr 14 1 Jan 14 14 Abr 14 

 

 
UNIDADE JURISDICIONADA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO  

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: LOURIVAL CARVALHO SILVA CPF: 569.164.697-49 

Endereço Residencial: Alameda dos Instrutores S/ Nr Bl “C”  Apt 1201 - Urca 

Cidade: Rio de Janeiro UF: RJ CEP: 22.291-140 

Telefone: (21) 999725983 Fax: (21) 2519-5439 e-mail: lourivalcsilva@gmail.com 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade  

(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) 

Ocupante de Cargo de Direção no Nível de Hierarquia Imediatamente 

Inferior e Sucessivo ao do Dirigente Máximo - Titular 

Nome do Cargo ou Função: Diretor de Educação Técnica Militar 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

BI Esp nº 001/14 15 Abr 14 - - 15 Abr 14 31 Dez 14 

 

Rio de Janeiro, RJ, 9 de fevereiro de 2015. 

 

      _____________________________                 ______________________________________ 

     LÚCIO CESAR DA CRUZ – Cel                   Gen Ex UELITON JOSÉ MONTEZANO VAZ  
 Encarregado da Seção de Pessoal                      Dirigente Máximo da Unidade Jurisdicionada 

 

 



MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO 

(INSP G ENS EX / 1937) 

ROL DE RESPONSÁVEL 

EXERCÍCIO DE 2014 

UNIDADE JURISDICIONADA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: AJAX PORTO PINHEIRO CPF: 499.129.687-00 

Endereço Residencial: Alameda dos Instrutores s/n°  Bloco “A” Apto 1301 

Cidade:  Rio de Janeiro UF: RJ CEP: 22291-140 

Telefone: (21) 2519-5672 Fax: (21) 2519-5672 e-mail: ajaxpinheiro@uol.com.br 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade 

(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) 

Ocupante de Cargo de Direção no Nível de Hierarquia Imediatamente 

Inferior e Sucessivo ao do Dirigente Máximo - Titular 

Nome do Cargo ou Função: Diretor de Educação Superior Militar (DESMil) 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

BI Esp n° 001/13 16 AGO 13 - - 1º JAN 14 31 DEZ 14 

 

Rio de Janeiro-RJ, 9 de fevereiro de 2015. 

 

 

_____________________________ 

LÚCIO CESAR DA CRUZ – Cel 
Encarregado da Seção de Pessoal 

 

_____________________________________ 

Gen Ex UELITON JOSÉ MONTEZANO VAZ 
Dirigente Máximo da Unidade Jurisdicionada  



MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO 

(INSP G ENS EX / 1937) 

ROL DE RESPONSÁVEIS 

 

EXERCÍCIO DE 2014 
 

UNIDADE JURISDICIONADA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: JUAN CARLOS OROZCO CPF: 499.172.347-72 

Endereço Residencial: Setor de Quadras Norte, 311 – Bl L, Apt.: 303  

Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70.757-120 

Telefone: (61) 2023-5358 Fax: (21) 2519-5069 e-mail: jco772003@yahoo.com.br 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade  

(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) 

Ocupante do cargo de Direção no Nível de Hierarquia 

Imediatamente Inferior e sucessivo ao do Dirigente Máximo  - 

Titular 

Nome do Cargo ou Função: Diretor de Educação Preparatória e Assistencial 

Ato de Designação Ato de Exoneração 
Período de gestão no 

exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

BI Esp nº  003/13 24 Abr 13 BI Esp nº  003/14 30 Ago 14 1 Jan 14 27 Ago 14 

 

UNIDADE JURISDICIONADA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: LUIZ CLÁUDIO GOMES GONÇALVES CPF: 734.133.727-34 

Endereço Residencial: Alameda dos Instrutores, s/nº – Bl B, Apt.: 1102 – Fortaleza de São João, Urca 

Cidade: Rio de Janeiro UF: RJ CEP: 22.291-140 

Telefone: (21) 2519-5130 Fax: (21) 2519-5069 e-mail: luizcgg1@gmail.com 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade  

(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) 

Ocupante do cargo de Direção no Nível de Hierarquia 

Imediatamente Inferior e sucessivo ao do Dirigente Máximo  - 

Titular 

Nome do Cargo ou Função: Diretor de Educação Preparatória e Assistencial 

Ato de Designação Ato de Exoneração 
Período de gestão no 

exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

BI Esp nº  002/14 28 Ago 14 - - 28 Ago 14 31 Dez 14 

 

Rio de Janeiro-RJ, 9 de fevereiro de 2015. 

_____________________________ 

LÚCIO CESAR DA CRUZ – Cel 
Encarregado da Seção de Pessoal 

_____________________________________ 

Gen Ex UELITON JOSÉ MONTEZANO VAZ 
Dirigente Máximo da Unidade Jurisdicionada  



MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO 

(INSP G ENS EX / 1937) 

ROL DE RESPONSÁVEIS 

EXERCÍCIO DE 2014 

 

UNIDADE JURISDICIONADA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: MARCIO ROLAND HEISE CPF: 233.728.189-20 

Endereço Residencial: Alameda dos Instrutores  s/n° Bl. C  Apt. 1301 Urca 

Cidade: Rio de Janeiro UF: RJ CEP: 22.291-140 

Telefone: (21) 2519-5110 Fax: (21) 2519-5110 e-mail: marcio_roland_heise@hotmail.com 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade  

(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) 

Ocupante do Cargo de Direção no Nível de Hierarquia imediatamente 

Inferior e Sucessivo ao Dirigente Máximo - Titular 

Nome do Cargo ou Função: Diretor do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

BI Esp n° 002/13 24 ABR 13 BI Esp n° 001/14 17 DEZ 14 01 JAN 14 16 DEZ 14 

 

 

UNIDADE JURISDICIONADA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS CPF: 469.674.947-91 

Endereço Residencial: Av. Portugal 762 Apt. 301 Urca 

Cidade: Rio de Janeiro UF: RJ CEP: 22291-050 

Telefone: (21) 2519-5100 Fax: - e-mail: jcs5303@hotmail.com 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade  

(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) 

Ocupante do Cargo de Direção no Nível de Hierarquia imediatamente 

Inferior e Sucessivo ao Dirigente Máximo - Substituto 

me do Cargo ou Função: Diretor do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Bol DECEx nº 071 16 SET 14 Bol DECEx nº  098 23 DEZ 14 08 AGO 14 14 DEZ 14 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIDADE JURISDICIONADA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: WALTER NILTON PINA STOFFEL CPF: 569.292.007-78 

Endereço Residencial: Alameda dos Instrutores s/n Bl. D Apt.1201 Urca 

Cidade: Rio de Janeiro UF: RJ CEP: 22.291-140 

Telefone: (21) 2519-5100 Fax: - e-mail: walter.stoffel@oi.com.br 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade  

(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) 

Ocupante do Cargo de Direção no Nível de Hierarquia imediatamente 

Inferior e Sucessivo ao Dirigente Máximo - Titular 

Nome do Cargo ou Função: Diretor do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Bol Esp nº  002/14 17 DEZ 14 - - 17 DEZ 14 31 DEZ 14 

 

Rio de Janeiro-RJ, 9 de fevereiro de 2015. 

 

______________________________ 

LÚCIO CESAR DA CRUZ - Cel 
Encarregado da Seção de Pessoal 

________________________________________ 

Gen Ex UELITON JOSÉ MONTEZANO VAZ 
Dirigente Máximo da Unidade Jurisdicionada 

 



MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO 

(INSP G ENS EX / 1937) 

 

ROL DE RESPONSÁVEL 

EXERCÍCIO DE 2014 

UNIDADE JURISDICIONADA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: DÉCIO DOS SANTOS BRASIL    CPF: 568.674.097-68 

Endereço Residencial: Alameda dos Instrutores S/Nr  Bloco “B” , Apt.: 1201 – Urca 

Cidade:  Rio de Janeiro UF: RJ CEP: 22.291-140 

Telefone: (21) 996431439 Fax: (21) 2586-2208 e-mail: cmt.ccfex@gmail.com 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade 

(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) 

Ocupante de Cargo de Direção no Nível de Hierarquia Imediatamente 

Inferior e Sucessivo ao do Dirigente Máximo - Titular 

Nome do Cargo ou Função: Chefe do Centro de Capacitação Física do Exército/Fortaleza de São João 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Bol Esp nº 004/12 06 DEZ 12 - - 1º JAN 14 31 DEZ 14 

 

Rio de Janeiro-RJ, 9 de fevereiro de 2015. 

 

 

 

  

 

_____________________________ 

LÚCIO CESAR DA CRUZ – Cel 
Encarregado da Seção de Pessoal 

 

_______________________________________ 

Gen Ex UELITON JOSÉ MONTEZANO VAZ 
Dirigente Máximo da Unidade Jurisdicionada  
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MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 
1ª INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2014

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO: 1ªICFEx

Identificação da Unidade Jurisdicionada Auditada

Denominação completa Sigla Código SIAFI Cidade-UF

Departamento de Educação e Cultura do Exército DECEx 160068 e 167068 Rio de Janeiro

1. AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DAS PEÇAS DO PROCESSO DE CONTAS

1.1. Análise sob os aspectos da conformidade e da obrigatoriedade da elaboração das peças 

a) Informações exclusivas:
Item do Relatório de Gestão UJ responsável

4.2. 

Programação Orçamentária e Financeira e Resultados Alcançados
Subitens:
4.2.1. Relação dos objetivos do PPA que estiveram em 2014 na responsabilidade da UJ

O DECEx se insere parcialmente no Objetivo do PPA nº 0542 – "Elevar a capaci-
dade operativa do Exército, para o cumprimento de sua destinação constitucional, por
meio da sua capacitação, adestramento e logística operacional", por intermédio da Inicia-
tiva 0215 - "Formação e Capacitação de Recursos Humanos do Exército", utilizando-se
dos recursos provenientes da Ação 8965 – "Capacitação Profissional Militar do Exército
Brasileiro". O Estado-Maior do Exército possui a responsabilidade de inserir no SIOP os
dados de monitoramento do Objetivo citado.

No Objetivo acima relacionado, o DECEx se insere, apenas, na Iniciativa 0215-
Formação e Capacitação de Recursos Humanos do Exército, utilizando-se dos recursos
provenientes da Ação 8965 – Capacitação Profissional Militar do Exército Brasileiro.

No PPA 2012-2015 não há meta quantitativa prevista para o citado Objetivo.
Há, apenas, meta qualitativa, a qual descreve a necessidade de “Incrementar a qualidade
da  formação  e  capacitação  do  pessoal,  por  meio  do  aprimoramento  da  estrutura  de
educação, cultura e instrução técnica militar”.

A Ação Orçamentária  acima citada,  sob a responsabilidade do DECEx, que
atende ao Objetivo, Meta e iniciativa prevista no PPA 2012-2015, possui, apenas, produto
a ser alcançado. O produto desta Ação Orçamentária é “aluno capacitado”, sendo este
produto o objetivo das ações implementadas pelo Departamento.

A meta de capacitação de 11.530 alunos foi satisfatoriamente atingida, permi-
tindo o recompletamento de recursos humanos para o atendimento dos diversos cargos e
funções do Exército, qualificando a necessidade adequada à manutenção das atividades da
Força no tempo. No campo das pesquisas, estas foram adequadamente atendidas, permi-

 DECEx
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tindo ao Exército o aprimoramento de estudos no campo de pessoal, nas áreas de educa-
ção, de capacitação física e desenvolvimento dos desportos.

Não houve fatores intervenientes significativos que prejudicaram ou contribuí-
rem para o alcance da meta.

4.2.2. Relação das Ações da Lei Orçamentária Anual

- Ação 8965 – Capacitação Profissional Militar do Exército Brasileiro;

- Ação 20XM – Ensino Assistencial nos Colégios Militares; e.

-Ação 2000 – Administração da Unidade, Plano Orçamentário (PO) nº 0002 - Pre-
servação do Patrimônio Cultural.

5.5.

Informação sobre as Transferências (Convênio, Contrato de Repasse, Termo de Coo-
peração, Termo de Compromisso ou outros Acordos, Ajustes ou Instrumentos Con-
gêneres) Vigentes no Exercício de Referência.

A UJ informou que não foi o caso.

UJ Concedente 

b)  O Departamento de Educação e Cultura do Exército, unidade jurisdicionada vinculada a
esta Unidade de Controle Interno elaborou todas as peças a ela atribuída pelas normas do Tribunal
de Contas da União e conforme as Orientações do Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx)
para o exercício de referência.

As peças contemplam os formatos e os conteúdos obrigatórios nos termos da DN-TCU nº 134,
de 4 de dezembro de 2013, da DN-TCU nº 140, de 15 de outubro de 2014 e da Portaria-TCU nº 90,
de 16 de abril de 2014.

2.2. Análise da compatibilidade entre as informações dos relatórios de gestão e as contidas nos
sistemas informatizados da Administração Pública Federal

Ao se  confrontar  as  informações  declaradas  no  relatório  de  gestão  da  UJ  com  os  dados
constantes  dos  sistemas  informatizados  utilizados  para  o  monitoramento  e  controle  da  gestão
pública (SIAFI, SIASG, COMPRASNET), foi verificado que estão compatibilizados.

2.  AVALIAÇÃO  DOS  RESULTADOS  QUANTITATIVOS  E  QUALITATIVOS  DA
GESTÃO

a)  verificação  da existência de planejamento estratégico e sua vinculação às competências
legais do ODS e o alinhamento com o mapa estratégico do Exército e a Estratégia Nacional de
Defesa;

Considerando-se as informações prestadas no subitem 4.1.1,  O DECEX possui Planejamento
Estratégico,  que  foi  revisado  e  atualizado  em 2014,  de  acordo  com  o  planejamento  superior,
materializado no Plano Estratégico do Exército para o período de 2015-2018 (PEEx 2015-2018).
Tal processo de reformulação foi consolidado no Plano de Gestão para o período 2014-2016, que
está  ligado principalmente ao Programa de Ensino Profissional  do Exército,  o  que corresponde
atualmente  ao objetivo de número 12 do mapa estratégico do Exército:  “Implantar  um novo e
efetivo Sistema de Educação e Cultura”, além de levar em conta a necessidade de atualização das
informações  advindas  da  Estratégia  Nacional  de  Defesa,  do  Programa  de  Transformação  do
Exército e das Diretrizes do Comandante do Exército, além das Diretrizes do Chefe do DECEx. 

 

b) verificação da gestão estratégica,  se foram identificados os principais objetivos, metas e
indicadores de gestão para o exercício de referência do relatório de gestão;

Considerando-se as informações prestadas nos subitens 4.1.1 e 4.1.2.1 do Relatório de Gestão
do DECEx, pôde-se verificar que, para apresentar o planejamento estratégico, o DECEx utilizou um
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mapa estratégico, onde estão descritos os seus objetivos estratégicos em uma relação de precedência
e que, para cada objetivo, foram definidos um conjunto de estratégias, metas e projetos (planos de
ação), capazes de conduzir ao alcance dos objetivos e, consequentemente, da Missão e da Visão de
Futuro. 

c) verificação  da  existência  de  metodologia  de  gestão  de  mapeamento  dos  processos  de
trabalho e dos riscos a ele associados, se foram implementados os controles necessários para tratá-
los, e se há análise crítica sobre os resultados alcançados; e

Em 2014, o DECEx conscientizou-se da necessidade de realizar a gestão dos riscos associados
à  implementação  da  estratégia,  o  que  envolveria  o  mapeamento  destes  riscos,  a  avaliação  e
tratamento dos mesmos e, por fim, sua incorporação à gestão estratégica. Para tanto, foi dado o
primeiro passo, realizando a capacitação de pessoal.

d)  verificação das informações declaradas no relatório de gestão (item 4.  Planejamento da
Unidade e Resultados Alcançados), quanto ao planejamento, execução orçamentária e financeira e
resultados alcançados pela UJ, se estão alinhadas com os objetivos estabelecidos para a UJ, no
PPA, no Plano Estratégico da unidade e/ou decorrentes da execução física e financeira das ações da
LOA.

Considerando-se as informações prestadas nos subitens 4.1.4 e 4.2.1 do Relatório de Gestão
do  DECEx, ficou demonstrada a vinculação do plano estratégico da UJ com suas competências
constitucionais, legais ou normativas e com o Plano Plurianual – PPA. 

3. AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Indicadores de Desempenho apresentados pela UJ no Quadro A.5.4 do Relatório de Gestão

Denominação Índice de Capacitação na DESMil

Fórmula de Cálculo Periodicidade
Índice

Observado
Avaliação

Total  de  concluintes
dos cursos / Total  de
vagas  estabelecidos
pelo EME * 100

anual 93,00%
Capacidade de representação da situação pretendida 5
Capacidade de medição da situação pretendida 5
Confiabilidade das fontes dos dados 5
Facilidade de elaboração e compreensão dos resultados 5

5
Razoabilidade dos custos de obtenção do indicador 5

Análise e Recomendações da ICFEx

O Índice Observado coletado em 2014 de 93% manteve o mesmo percentual do Índice de Referência coletado em
2013, porém ficou  um pouco abaixo do Índice previsto de 95%, demonstrando que a produtividade da DESMil
ficou um pouco abaixo da meta prevista

Denominação Índice de Capacitação na DETMil

Fórmula de Cálculo Periodicidade
Índice

Observado
Avaliação

Total  de  concluintes
dos cursos / Total  de
vagas  estabelecidos
pelo EME * 100

anual 96,61%
Capacidade de representação da situação pretendida 5
Capacidade de medição da situação pretendida 5
Confiabilidade das fontes dos dados 5
Facilidade de elaboração e compreensão dos resultados 5
Razoabilidade dos custos de obtenção do indicador 5

Análise e Recomendações da ICFEx

O Índice Observado coletado em 2014 de 96,61% foi inferior ao Índice de Referência de 98,20% coletado em 2013,
porém ficou  acima  do Índice  previsto  de  95%,  demonstrando que  a  produtividade  da DETMil  atingiu  a  meta
prevista.
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Denominação Índice de Capacitação no CCFEx

Fórmula de Cálculo Periodicidade
Índice

Observado
Avaliação

Total  de  concluintes
dos cursos / Total  de
vagas  estabelecidos
pelo EME * 100

anual 100,00%
Capacidade de representação da situação pretendida 5
Capacidade de medição da situação pretendida 5
Confiabilidade das fontes dos dados 5
Facilidade de elaboração e compreensão dos resultados 5
Razoabilidade dos custos de obtenção do indicador 5

Análise e Recomendações da ICFEx

Neste Indicador que mede a produtividade,  o Índice Observado coletado em 2014 de 100% manteve o mesmo
percentual do Índice de Referência coletado em 2013 e superou o Índice previsto de 95%, demonstrando que a
produtividade do CCFEx atingiu a meta prevista.

Denominação Índice de Desenvolvimento da Educação básica (IDEB)

Fórmula de Cálculo Periodicidade
Índice

Observado
Avaliação

Produto  entre  o
desempenho  e  o
rendimento escolar (ou o
inverso do tempo médio
de  conclusão  de  uma
série)  calculado  pelo
Instituto  Nacional  de
Estudos  e  Pesquisas
Educacionais  Anísio
Teixeira (INEP)

bienal 6,76

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

Análise e Recomendações da ICFEx

O Índice Observado coletado em 2014 de 6,76 ficou acima do Índice de Referência de 6,74 coletado em 2012,
porém ficou abaixo do Índice previsto de 7, demonstrando que a eficácia do Sistema Colégio Militar do Brasil está
melhorando, porém ainda está um pouco abaixo da meta prevista.

Denominação Índice de dependentes de militares no Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB)

Fórmula de Cálculo Periodicidade
Índice

Observado
Avaliação

Nº de dependentes de
militares  atendidos
pelo  SCMB/Nº  de
solicitações  recebidas
*100

anual 89,09%
Capacidade de representação da situação pretendida 5
Capacidade de medição da situação pretendida 5
Confiabilidade das fontes dos dados 5
Facilidade de elaboração e compreensão dos resultados 5
Razoabilidade dos custos de obtenção do indicador 5

Análise e Recomendações da ICFEx

O Índice Observado coletado em 2014 de 89,09% superou o Índice de Referência de 83,80% coletado em 2013 e o
Índice previsto de 80%.

Denominação Índice de aumento de visitantes civis e militares aos espaços culturais do Exército

Fórmula de Cálculo Periodicidade
Índice

Observado
Avaliação

Nº  de  visitantes  aos
espaços  culturais  em
A  /  Nº  de  visitantes
em A-1*100

anual 5,48%
Capacidade de representação da situação pretendida 5
Capacidade de medição da situação pretendida 5
Confiabilidade das fontes dos dados 5
Facilidade de elaboração e compreensão dos resultados 5
Razoabilidade dos custos de obtenção do indicador 5

Análise e Recomendações da ICFEx
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O Índice Observado coletado em 2014 de 5,48% ficou muito abaixo do Índice de Referência de 32,03% coletado em
2013, porém ficou  acima do Índice previsto de 5%. Ocorreu um aumento atípico de visitantes civis e militares aos
espaços culturais do Exército em 2013, devido aos eventos ocorridos no país, tais como a visita do Papa e a Copa
das confederações.

Denominação Relação candidato/vaga nos concursos de admissão das escolas militares

Fórmula de Cálculo Periodicidade
Índice

Observado
Avaliação

Total  de  candidatos
inscritos/Total  de
vagas ofertadas

anual 39,78
Capacidade de representação da situação pretendida 5
Capacidade de medição da situação pretendida 5
Confiabilidade das fontes dos dados 5
Facilidade de elaboração e compreensão dos resultados 5
Razoabilidade dos custos de obtenção do indicador 5

Análise e Recomendações da ICFEx

O Índice Observado coletado em 2014 de 39,78 ficou um pouco acima do Índice de Referência de 39,35 coletado
em 2013 e ficou bem acima do Índice previsto de 25.

Denominação Relação candidato/vaga nos concursos de admissão do SCMB

Fórmula de Cálculo Periodicidade
Índice

Observado
Avaliação

Total de candidatos
inscritos/Total de
vagas ofertadas

anual 41
Capacidade de representação da situação pretendida 5
Capacidade de medição da situação pretendida 5
Confiabilidade das fontes dos dados 5
Facilidade de elaboração e compreensão dos resultados 5
Razoabilidade dos custos de obtenção do indicador 5

Análise e Recomendações da ICFEx

O Índice Observado coletado em 2014 de 41 ficou abaixo do Índice de Referência de 48 coletado em 2013, porém
ainda ficou bem acima do Índice previsto de 25.

Denominação Índice de satisfação dos Comandantes de ex-discentes

Fórmula de Cálculo Periodicidade
Índice

Observado
Avaliação

Total de
Comandantes
considerados

“satisfeitos” ou
“muito

satisfeitos”/Total de
Comandantes que

responderam a
pesquisa * 100

anual 64,00%
Capacidade de representação da situação pretendida 5
Capacidade de medição da situação pretendida 5
Confiabilidade das fontes dos dados 5
Facilidade de elaboração e compreensão dos resultados 5
Razoabilidade dos custos de obtenção do indicador 5

Análise e Recomendações da ICFEx

O Índice Observado coletado em 2014 de 64% ficou bem abaixo do Índice de Referência de 77,60 coletado em 2013
e muito abaixo do Índice previsto de 85%, demonstrando um baixo índice de satisfação dos comandantes  com os
ex-discentes.  Esta  Inspetoria  recomenda realizar  um desmembramento  do referido  Índice  por  setores,  a  fim de
analisar o desempenho individual dos componentes.

Denominação Índice de satisfação dos usuários do SCMB

Fórmula de Cálculo Periodicidade
Índice

Observado
Avaliação

Total de usuários
considerados

Capacidade de representação da situação pretendida 5
Capacidade de medição da situação pretendida 5
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“satisfeitos” ou “muito
satisfeitos”/Total de

usuários que
responderam a pesquisa

* 100

anual 86,00% Confiabilidade das fontes dos dados 5
Facilidade de elaboração e compreensão dos resultados 5
Razoabilidade dos custos de obtenção do indicador 5

Análise e Recomendações da ICFEx

O Índice Observado coletado em 2014 de 86% manteve o Índice de Referência coletado em 2013 e ficou acima do
Índice previsto de 85%,  demonstrando um alto grau de eficácia do Sistema Colégio Militar do Brasil.

Denominação Índice de satisfação dos usuários da DPHCEx

Fórmula de Cálculo Periodicidade
Índice

Observado
Avaliação

Total de usuários
considerados

“satisfeitos” ou “muito
satisfeitos”/Total de

usuários que
responderam a pesquisa

* 100

anual 98,00%
Capacidade de representação da situação pretendida 5
Capacidade de medição da situação pretendida 5
Confiabilidade das fontes dos dados 5
Facilidade de elaboração e compreensão dos resultados 5
Razoabilidade dos custos de obtenção do indicador 5

Análise e Recomendações da ICFEx

O Índice Observado coletado em 2014 de 98% manteve o Índice de Referência  coletado em 2013 e ficou bem acima
do Índice previsto de 85%, demonstrando um alto grau de eficácia do DPHCEx.

Denominação Índice de Execução Orçamentária

Fórmula de Cálculo Periodicidade
Índice

Observado
Avaliação

Orçamento recebido /
Orçamento  executado
* 100

anual 99,97%
Capacidade de representação da situação pretendida 5
Capacidade de medição da situação pretendida 5
Confiabilidade das fontes dos dados 5
Facilidade de elaboração e compreensão dos resultados 5
Razoabilidade dos custos de obtenção do indicador 5

Análise e Recomendações da ICFEx

O Índice  Observado  coletado  em 2014 de 99,97% ficou  um pouco acima do Índice  de Referência  de  99,95%
coletado em 2013 e ficou um pouco abaixo do Índice previsto de 100%.

Denominação Índice e participação no orçamento do Exército

Fórmula de Cálculo Periodicidade
Índice

Observado
Avaliação

Orçamento  recebido/
Orçamento  do
Exército * 100

anual 1,96%
Capacidade de representação da situação pretendida 5
Capacidade de medição da situação pretendida 5
Confiabilidade das fontes dos dados 5
Facilidade de elaboração e compreensão dos resultados 5
Razoabilidade dos custos de obtenção do indicador 5

Análise e Recomendações da ICFEx

O Índice Observado coletado em 2014 de 1,96% ficou acima do Índice de Referência de 1,85 coletado em 2013 e
ficou um pouco acima do Índice previsto de 1,94%.
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Escala de valores da Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o parâmetro de avaliação é integralmente não observado pela UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o parâmetro de avaliação é parcialmente observado pela UJ, porém, em sua
minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o parâmetro de avaliação é ou não observado pela UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o parâmetro de avaliação é parcialmente observado pela UJ, porém, em sua
maioria.
5) Totalmente válido: Significa que o parâmetro de avaliação é integralmente observado pela UJ.

4. AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

Avaliação, em especial, dos itens abaixo será realizada somente pela 11ª ICFEx em relação ao
DGP. 

5. AVALIAÇÃO DA GESTÃO DAS TRANSFERÊNCIAS

5.1. TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Segundo o previsto no item 5.5 e no Quadro A.6.5.3 do Relatório de Gestão da UJ, não houve,

no exercício de 2014, transferências concedidas mediante convênio, contrato de repasse, termo de
parceria, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos
congêneres.

O ano de 2012 foi o último exercício em que houve uma significativa quantidade de recursos
transferidos, devido à realização dos 5º Jogos Mundiais Militares naquele ano. Tais recursos foram
aplicados na construção de importantes instalações para o Exército Brasileiro, que serão utilizadas
nos Jogos Olímpicos de 2016.

Em relação à regularidade do Convênio SIAFI 657347 (EME 09-148-00), de 16 DEZ 09, ce-
lebrado entre o DECEx e a Fundação Ricardo Franco (FRF), cujo objeto principal era a construção
do Ginásio Ling, o Dirigente Máximo do DECEx determinou a abertura do processo administrativo
nº 001/2013-DECEx (NUP 64445.000051/2013-18) com a finalidade de analisar  a prestação de
contas final do convênio nº EME - 09-148-00 realizado com a FRF. Após a instauração de tal pro-
cedimento, que se revestiu das formalidades previstas nas leis nº 9784/99 (Processo Administrativo
Federal) e nº 8666/93 (Licitações e Contratos), no Decreto nº 6170/07 e na Portaria Interministerial
nº  127/08,  o  DECEx informou  que as  despesas  não aprovadas  pelo  processo administrativo  nº
001/2013 tinham sido recolhidas à STN por meio de guia de recolhimento da união, normalizando a
situação de adimplência do convênio nº EME – 09-148-00 e que a situação atual do convênio é con-
cluído (SIAFI e Portal da Transparência).

Em atenção à determinação constante no item 9.7 do Acórdão nº 2291/2014 – TCU - Plenário,
o DECEx informou no item 10.1 do Relatório de Gestão que a construção do prédio de apoio à Es-
cola de Educação Física do Exército (Ginásio Poliesportivo Ling), inicialmente objeto do Contrato
C 05/2010-FRF, encontrava-se concluída e em processo de recebimento definitivo por parte da
CRO/1ª RM.

5.2. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
Não foi o caso da UJ. 
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6. AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
6.1. REGULARIDADE  DOS  PROCESSOS  LICITATÓRIOS  E  DAS  CONTRATAÇÕES  E
AQUISIÇÕES FEITAS POR INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO

Por ocasião da Visita de Auditoria realizada entre 21 e 22 de maio de 2014, com base nos
critérios  de  materialidade,  relevância  e  risco,  foram analisados  os  seguintes  processos  de
inexigibilidade e de dispensa, quanto à sua formalização:

Inexigibilidade
I.  identificação  do  Contratado  (nome/razão  social  e  CPF/CNPJ):  Fundo  de  Imprensa

Nacional - FUNIN (110245/00001);
II. motivação da contratação: contratação de serviços de comunicação em geral;
III. modalidade, objeto e valor da contratação: Inexigibilidade; R$ 6.000,00 (seis mil reais);
IV.  fundamentação  da  dispensa  ou  inexigibilidade,  se  for  o  caso:  CP,  Art  25,  da  Lei

8.666/93; e
V. conclusão  sobre  a  regularidade  dos  processos  avaliados:  não  foram  encontradas

irregularidades na documentação utilizada como amostragem.

1. Dispensa de Licitação
I.  identificação  do  Contratado  (nome/razão  social  e  CPF/CNPJ):  Light  Serviços  de

Eletricidade S.A (60.444.437/0001-46);
II. motivação da contratação: aquisição de serviços de fornecimento de energia elétrica para

uso da UG;
III. modalidade,  objeto e valor da contratação:  Dispensa de Licitação;  R$  1.884,25 (mil,

oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos);
IV.  fundamentação  da  dispensa  ou  inexigibilidade,  se  for  o  caso:  art.  24,  XXII  da  Lei

8.666/93; e
V. conclusão  sobre  a  regularidade  dos  processos  avaliados:  não  foram  encontradas

irregularidades na documentação utilizada como amostragem.

2. Dispensa de Licitação
I.  identificação do Contratado (nome/razão social  e CPF/CNPJ):  Viação Cidade do Aço

LTDA (28.670.958/0001-09);
II. motivação da contratação: aluguel de veículos para o encontro anual de Itaipava (RIO -

ITAIPAVA – RIO)
III. modalidade, objeto e valor da contratação: Dispensa de Licitação; R$ 6.600,00 (seis mil

e seiscentos reais);
IV. fundamentação da dispensa ou inexigibilidade, se for o caso: art. 24, II da Lei 8.666/93;

e
V. conclusão  sobre  a  regularidade  dos  processos  avaliados:  não  foram  encontradas

irregularidades na documentação utilizada como amostragem.

3. Dispensa de Licitação
I.  identificação  do  Contratado  (nome/razão  social  e  CPF/CNPJ):  Penha  Rio  Veículos  e

Comércio LTDA – ME (03.397.076/0001-90);
II. motivação da contratação: aquisição de material de manutenção de veículo
III. modalidade, objeto e valor da contratação: Dispensa de Licitação; R$7.978,00 (sete mil,

novecentos e setenta e oito reais);
IV. fundamentação da dispensa ou inexigibilidade, se for o caso: art. 24, II da Lei 8.666/93;

e
V. conclusão  sobre  a  regularidade  dos  processos  avaliados:  não  foram  encontradas
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impropriedades e/ou irregularidades na documentação utilizada como amostragem.

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

Considerando as afirmativas que compõem o Quadro A.10.1 – Gestão Ambiental e Licitações
Sustentáveis,  do  Relatório  de  Gestão  do  DECEx,  observa-se  que,  apesar  de  não  participar  da
Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P) e de não possuir o plano de gestão de logística
sustentável  (PLS)  de  que  trata  o  art.  16  do  Decreto  7.746/2012,  a  UJ  utiliza  critérios  de
sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços e obras. Tal fato foi
confirmado na Visita de Auditoria de Gestão realizada entre 3 e 5 MAR 15, quando foi verificado
que a UJ, nos editais de licitação, vem adotando critérios de sustentabilidade ambiental, dentre os
quais  destacam-se a  exigência  de que  os  fornecedores  de cartucho comprovem a  habilitação  à
logística reversa, oferecendo à Administração a coleta sem ônus para a reciclagem após o uso dos
cartuchos e a exigência de que os materiais de limpeza sejam constituídos, no todo ou em parte, por
material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1.

Pôde-se observar também que a UJ está tomando medidas visando a implantação do Plano
supracitado, convergindo com o Plano Estratégico do Sistema de Educação e Cultura do Exército. 

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

Conforme consignado no relatório da Visita de Auditoria realizada na UJ entre 21 e 22 de
maio  de  2014,  verificou-se  algumas  impropriedades  na  formalização  dos  processos  de
inexigibilidade, de dispensa de licitação e de adesão a atas SRP (carona), que foram sanadas após o
atendimento das recomendações desta Unidade de Controle interno. 

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

 a) Existe planejamento estratégico relacionado à gestão de TI;

De  acordo  com  o  subitem  4.1.4,  do  Relatório  de  Gestão,  pode-se  verificar  que  dentre  os
objetivos estratégicos constantes do Plano de Gestão da UJ está o de Aprimorar a Governança em
Tecnologia da Informação e, durante a Visita de Auditoria de Gestão realizada entre 3 e 5 de março
do corrente ano, foi verificado que a UJ elaborou em 2014 o novo PDTI (2015/2016) e que está em
fase de implantação,  no QCP da UJ,  uma Seção de Planejamento  e  Controle  cuja  finalidade  é
realizar planejamentos, levantar indicadores de desempenho, confeccionar Termos de Referência e
realizar o acompanhamento dos contratos de TI.

b) Qual o perfil dos recursos humanos envolvidos;

Durante a  Visita,  verificou-se que a  UJ está  bem qualitativamente,  em relação aos recursos
Humanos envolvidos em TI, pois todos possuem formação superior na área de TI. Porém está mal
quantitativamente, pois o efetivo existente de 22 militares, sendo 8 temporários é insuficiente para
atender às demandas, necessitando ser complementado por pessoal terceirizado. 

c) Quais os procedimentos adotados pela unidade para salvaguarda da informação;
A UJ informou que adota os seguintes procedimentos para a salvaguarda da informação:
- Uso do Firewall;
- Back up no sistema Storage;
-Monitoramento constante da rede, tomando as medidas necessárias para sanar os problemas,

quando identificados; e
- Realiza instrução de quadros duas vezes no ano.



Relatório de Auditoria de Gestão do DECEx NUP: 64601.001023/2015-30…………….............. 12

d) Qual a capacidade da UJ para o desenvolvimento e produção de sistemas; e
A UJ informou que depende de terceirização em cerca de 50% dos desenvolvimentos e  de 75%

das produções de sistemas realizados.

De acordo com o previsto na letra a, do item 8, do Relatório de Gestão, pode-se notar que o
DECEx utilizou os seguintes sistemas no exercício de 2014:

SISTEMAS FUNÇÃO

 Portal da Educação O Portal atende tanto a comunidade militar como ao público civil, com cursos de pós-
graduação, graduação, capacitação e treinamento na modalidade a distância.

 Portal da Doutrina  Fórum de discussões e troca de informações sobre a Doutrina Militar Terrestre, visando sua
aplicação no Ensino e sua permanente atualização.

 SIGAWEB/SGE  Sistema Integrado de Gestão acadêmica/Sistema de Gestão Escolar – Simplificar e facilitar
procedimentos administrativos, acadêmicos e pedagógicos dos Colégios Militares.

 SISGESTA  Sistema de Gestão de Talentos – Banco de dados com informações detalhadas sobre a
capacitação e habilidades do pessoal do DECEx.

 SIPO  Sistema de Planejamento Orçamentário – Apoia a realização do Planejamento Orçamentário
voltado para a capacitação de militares do Exército, ensino assistencial nos Colégios Militares

e preservação do patrimônio.

 MECENAS  Controla a captação de contribuições financeiras para Projetos Culturais (Lei Rouanet).

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

De acordo com o previsto na letra b e no Quadro A.9.1 – Contratos na Área de Tecnologia da
Informação  em 2014,  ambos  do  item 8,  do Relatório  de  Gestão,  pode-se  notar  que o  DECEx
contrata os serviços de TI por meio de procedimento licitatório e que possuía os seguintes contratos
de TI em vigor no exercício de 2014:

Nº do
Contrato

Objeto Vigência
Fornecedores

Custo (R$)
CNPJ Denominação

01/2013

Implantação e
Desenvolvimento
de um Sistema de

Gestão de
Talentos

30/07/2013 a
29/07/2014
Aditivado:

01/08/2014 a  30
Nov 2014

07815873/0001-00

Fundação Marechal
Roberto Trompowsky

de Leitão Almeida

 
925.000,00

03/2014
Infraestrutura de
Rede – Suporte e

Manutenção

01/04/2014 a
31/03/2015 01355919/0001-60

Hanna e Rose Serviço
e Comércio LTDA  1.395.054,60

01/07/13

Contratação por
demanda de

serviços técnicos
especializados de

Manutenção
Sistemas de
Informática

02/12/2013 a
01/12/2014
Aditivado:

02/12/2014 a
31/03/15

07002990/0001-46
Plenus Tecnologia da

Informação LTDA
 2.200.000,00

8. AVALIAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

As informações sobre a Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União foram
consolidadas no Relatório de Gestão da UG 160298 – Comando da 1ª Região Militar. Conforme o
exposto no item 7 do Relatório de Gestão do Comando da 1ª Região Militar não há bens imóveis
jurisdicionados àquele Comando que estejam fora do patrimônio da União Federal. No entanto, a
UJ  deve  envidar  esforços  com  vistas  a  avaliar  a  existência  de  pendência  de  registros,  dados
lançados  em  duplicidade,  variações  financeiras  significativas  em relação  à  base  de  dados  e  a
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compatibilização do Inventário de Bens Imóveis com os sistemas SIAFI e SPIUnet. As informações
contidas nos relatórios da S Patr/1 estão de acordo com o contido nos sistemas SIAFI e SPIUnet de
2014,  ou seja,  SEM ALTERAÇÃO. Outrossim,   as informações  estão apresentadas  no Quadro
A.8.2.1 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de propriedade da União, no Quadro
A.8.2.2.1 – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União Sob Responsabilidade da UJ e
no  Quadro  A.8.2.3  –   Discriminação  de  Imóveis  Funcionais  sob  Responsabilidade  da  UJ  do
Relatório de Gestão do Cmdo da 1ª RM.

9.  AVALIAÇÃO  DA  QUALIDADE  E  SUFICIÊNCIA  DOS  CONTROLES  INTERNOS
ADMINISTRATIVOS

9.1. AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS
AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Foi verificado, por meio do Quadro A.2.4 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da
UJ e do item 12.3, do Relatório de Gestão da UJ e confirmado, por meio da Visita de Auditoria de
Gestão realizada entre 3 e 5 MAR 15, que foi criada a Assessoria de Controle Interno para Assuntos
Administrativos (ACIA), no exercício de 2014, cuja finalidade é intensificar o acompanhamento da
execução  orçamentária  e  financeira  no  âmbito  da  UJ,  colaborando  com  a  1ª  Inspetoria  de
Contabilidade  do  Exército  (1ª  ICFEx)  e  com om CCIEx na ampliação  da  eficácia  do controle
interno  administrativo.  Tal  Assessoria,  precursora  dentro  do  Sistema  do  Controle  Interno  do
Exército, constitui-se em uma importante ferramenta de fortalecimento da governança no Comando
do Exército, além de colaborar com o controle interno (1ª ICFEx e CCIEx). 

 Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ

Ambiente de Controle
A criação da ACIA demonstra que a Alta Administração da UJ percebe que os controles internos
são  essenciais  à  consecução  dos  objetivos  da  unidade  e  dão  suporte  adequado  ao  seu
funcionamento, acompanhando a identificação clara dos riscos inerentes e do estabelecimento de
atividades de controle interno administrativo para mitigar os riscos identificados. Os mecanismos
gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os militares nos diversos níveis da
estrutura  e  a  comunicação  dentro  da  UJ,  realizada  por  meio  de  reuniões  gerais  realizadas  nas
segundas-feiras,  intranet,  portal  da  educação,  sped,  avisos  em  TV  e  instrução  de  quadros,  é
adequada  e  eficiente.  As  condutas  estão  formalizadas  em  códigos  (RDE,  RCONT)  e  os
procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão publicados em Boletim do
Exército  (IR, IG,  IN) ou na intranet  (Plano de Gestão).  O Cmdo da UJ está  sempre  buscando
incentivar a participação dos militares dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos
procedimentos, das instruções operacionais ou conduta. As delegações de autoridade e competência
definem claramente as responsabilidades e são publicadas em Boletim Interno. Existe adequada
segregação de funções nos processos e atividades  da competência da UJ. Os controles internos
adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.

Avaliação de Risco
Os objetivos e metas da UJ estão formalizados no Plano de Gestão. A UJ realiza 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 em relação aos  projetos  de grande porte,  porém necessita  melhorar  tais  práticas  em
relação  aos  demais  processos  críticos.  O  Sistema  de  Controle  Interno  da  UJ,  favorecido  pela
facilidade de comunicação existente, inibe a ocorrência de fraudes e desvios de conduta, porém 
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quando estes ocorrem, é prática da UJ instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir
eventuais  ressarcimentos.  Há  norma  ou  regulamento  para  as  atividades  de  guarda,  estoque  e
inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade. 

Procedimentos de Controle
Cada assessoria acompanha os procedimentos de controle dentro de sua área de atuação. Existem
políticas e ações,  de natureza preventiva ou de detecção,  para diminuir  os riscos e alcançar  os
objetivos da UJ, claramente estabelecidas. A maioria das atividades de controle são apropriadas e
funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. As atividades de controle
possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. A maioria
das  atividades  de  controle  adotadas  pela  UJ  são  abrangentes  e  razoáveis  e  estão  diretamente
relacionadas com os objetivos de controle. 

Informação e Comunicação
A  informação  relevante  para  UJ  é  devidamente  identificada,  documentada,  armazenada  e
comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. As informações consideradas relevantes pela
UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. A
maioria das informações é disponibilizada para as diretorias e pessoas da UJ de forma apropriada,
tempestiva, atual, precisa e acessível. A maioria das informações divulgadas internamente atende às
expectativas  dos  diversos  grupos  e  indivíduos  da  UJ,  contribuindo  para  a  execução  das
responsabilidades  de  forma  eficaz.  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.

Monitoramento
O sistema de controle  interno da UJ é  constantemente  monitorado para  avaliar  sua validade  e
qualidade ao longo do tempo, sendo, na maioria das vezes, considerado adequado e efetivo pelas
avaliações  sofridas  contribuindo  para  a  melhoria  de  seu  desempenho.  Foi  constatado  que  o
monitoramento do desempenho do controle interno na UJ é realizado dentro de cada assessoria.
10. AVALIAÇÃO DOS REFLEXOS DA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
NOS CONTRATOS

De acordo com o item 6.3 do Relatório de Gestão da UJ, verifica-se que não é o caso daUJ.

11. AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE ACESSIBILIDADE DA UNIDADE

Durante A VAud de Gestão realizada, pôde-se verificar que, devido às diversas demandas
judiciais a respeito do ingresso de alunos com deficiências no Sistema Colégio Militar do Brasil
(SCMB), foi constituído,  por intermédio da Portaria 122 -EME, de 26 JUN 13, um Grupo de
trabalho  (GT)  multidisciplinar  sob  a  presidência  do  Diretor  de  Educação  Preparatória  e
Assistencial (DEPA), a fim de estudar e propor as medidas necessárias à implantação do “Projeto
Educação Inclusiva”, possibilitando o ingresso de alunos com deficiência no SCMB a partir de
2016. Tal projeto, iniciado com a publicação no BI 050, do DECEx , de 3 JUL 14, teve a diretriz
de implementação aprovada por intermédio da Portaria nº 246, de 16 de outubro de 2014.

A  fim  de  evitar  um  montante  considerável  de  recursos  necessários  para  uma  única
implantação e evitar uma série de ações concomitantes em todo o SCMB, o GT decidiu fasear o
projeto, iniciando em 2016 com 2 colégios pilotos (CMB e CMBH), vindo em seguida os CMRJ e
CMPA (2017), os CMF e CMR (2018), os CMJF e CMCG (2019), CMS e CMSM (2020) e CMC
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e CMM (2021).

Dentre  as  atividades  do Projeto  programadas  para o ano de 2014,  já  foram iniciadas  a
capacitação de pessoal e as confecções dos projetos básicos e editais para as obras nos CMB e
CMBH.

12. OUTRAS INFORMAÇÕES

12.1. AVALIAÇÃO SOBRE FALHAS E IRREGULARIDADES
Durante a VAud  de conformidade realizada em 2014 e a VAud de Gestão realizada em 2015

não  foram  observadas  falha  ou  irregularidade  com  gravidade  suficiente  para  proposição  de
julgamento das contas com ressalva ou pela irregularidade, nos termos dos incisos II e III do art. 16
da Lei nº 8.443/1992.

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

 A UJ cumpriu as recomendações do controle interno contidas nos relatórios de auditoria de
gestão do exercício anterior (PCA/2013).

12.3. AVALIAÇÃO DE PASSIVOS ASSUMIDOS PELAS UNIDADES
De acordo com o item 5.3, do Relatório de Gestão, a UJ não possui Passivos por insuficiência

de créditos ou recursos.

12.4. AVALIAÇÃO DA GESTÃO SOBRE AS RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS 
De acordo com a introdução, do Relatório de Gestão,  não há na UJ  informações a serem

declaradas sobre renúncia tributária. 
12.5. OUTROS ESCLARECIMENTOS OU INFORMAÇÕES.

Conforme determinação do CCIEX contida nos DIEx nº 286-SPE/CCIEx e 4-SPE/CCIEx, de
9 DEZ 14 e 13 JAN 15, respectivamente,  este  Relatório  de Auditoria  de Gestão,  que avalia  o
desempenho da gestão e analisa a conformidade das informações prestadas pela UJ no Relatório de
Gestão, foi confeccionado baseando-se em uma Visita de Auditoria de Gestão, realizada na UJ no
período de 3 a 5 de março do corrente ano. 

13. CONCLUSÃO

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

13.2 Os trabalhos, tanto da auditoria de conformidade (2014), quanto da auditoria de gestão
(2015)  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 com os Princípios de Contabilidade, com o objetivo de
emitir opinião sobre a gestão dos responsáveis pela Unidade e sobre as informações prestadas no
Relatório de Gestão.
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13.3. Em face do exame realizado sobre o conteúdo apresentado referente às peças deste
processo  de  contas  e  considerando  não  terem  sido  evidenciadas  impropriedades  que
comprometessem a probidade da gestão na utilização dos recursos públicos alocados à unidade, no
período a que se refere o presente processo, concluímos pela regularidade da Gestão.

Rio de Janeiro-RJ, 1º de junho de 2015.

Equipe de Auditoria

__________________________
José Luiz da Silva - Maj



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
1ª INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2014

CERTIFICADO DE AUDITORIA CONSOLIDADO Nº 06/2015

NUP: 64601.001023/2015-30

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO: 1ªICFEx 

Identificação das Unidades Jurisdicionadas Auditadas

Denominação completa Sigla
Código
SIAFI

Dirigente Máximo

Cidade-UF
Nome

Período de
Gestão

Departamento de Educação e Cultu-
ra do Exército

DECEx
160068

e
167068

Ueliton José Montezano Vaz 01 Jan-31 DEZ Rio de Janeiro- RJ

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

2. As atividades de auditoria desenvolvidas pela ICFEx cujos resultados encontram-se
consubstanciados no Relatório de Auditoria  de Gestão constante  desta  Prestação de Contas,  foram
realizadas  por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no item 13 (CONCLUSÃO),
daquele Relatório, de acordo com as normas de auditoria específicas do Serviço Público Federal e com
os Princípios de Contabilidade, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do
exercício objeto de exame,  tendo por objetivo certificar  a regularidade da gestão dos responsáveis
arrolados.

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

Rio de Janeiro-RJ, 1º de junho de 2015

_____________________________________________________
MARCOS WAGNER RODRIGUES MONTEIRO – Ten Cel 

Chefe da 1ª ICFEx



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO EXÉRCITO
CENTRO GENERAL SERZEDELLO CORRÊA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2014

PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO 

TIPO DE AUDITORIA: AVALIAÇÃO DA GESTÃO
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº: 06/2015
EXERCÍCIO: 2014
PROCESSO Nº: 64601.001023/2015-30
UNIDADE AUDITADA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO
CÓDIGO SIAFI: 160068
CIDADE/UF DA UNIDADE: RIO DE JANEIRO/RJ

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento  à  Instrução Normativa  (IN) nº  63/2010,  de 1º  de setembro de 2010 e às
determinações contidas na Decisão Normativa nº 140, de 15 de outubro de 2014, 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 2014 do Departamento de
Educação e Cultura do Exército (DECEx).

De acordo com o Plano Anual de Atividades de Auditoria/2014, as ações de auditoria objetiva-
ram assegurar a regular gestão dos recursos públicos de acordo com os princípios da eficácia, eficiência
e economicidade nas diversas unidades administrativas do Comando do Exército.

PARECER DO CHEFE DO CCIEx

Em conclusão às atividades de auditoria  desenvolvidas pelas Inspetorias de Contabilidades e
Finanças do Exército (ICFEx) quanto ao processo de contas do exercício sob exame, da unidade acima
referida,  expresso,  a seguir,  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: 

a) Foi verificado que existe planejamento estratégico e sua vinculação às competências legais da
UJ e o alinhamento com o mapa estratégico do Exército e a Estratégia Nacional de Defesa.

b) Foram verificados os principais objetivos, metas e indicadores de gestão definidos para a ges-
tão estratégica da UJ, os quais estão descritos no relatório de gestão de referência.

c) Foi verificado que o DECEx conscientizou-se da necessidade de realizar a gestão dos riscos
associados  à implementação da estratégia, o que envolveria o mapeamento destes riscos, a avaliação e
tratamento dos mesmos e, por fim, sua incorporação à gestão estratégica. Para tanto, a UJ está realizan-
do a capacitação de pessoal.
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d) Foi verificado que as informações declaradas no relatório de gestão, no que tange ao planeja-
mento, à execução orçamentário-financeira e aos resultados alcançados pela UJ, estão alinhadas com os
objetivos estabelecidos para a UJ no Plano Plurianual, no Plano Estratégico da Unidade e na execução
física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual.

Em conformidade com o disposto no inciso III, do art. 9º, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de
1992, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, no inci-
so VI, do art. 13, da IN/TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010, na Decisão Normativa/TCU n° 140, de
15 de outubro de 2014, e fundamentado nos trabalhos de auditoria, consubstanciados no Relatório de
Auditoria de Gestão, no Certificado de Auditoria e nas demais peças anexas à  Prestação de Contas
Anual do Comando do Exército, exercício de 2014, acolho a conclusão pela REGULARIDADE dos
atos de gestão dos dirigentes máximos e dos ocupantes de cargo de direção no nível de hierarquia ime-
diatamente inferior e sucessivo ao do dirigente máximo da unidade no período examinado. 

DESPACHO DO CHEFE DO CCIEx

Em decorrência, resolvo submeter a presente  Prestação de Contas Anual  à apreciação do Se-
nhor Comandante do Exército e ao Ministro de Estado da Defesa, com vistas à obtenção do Pronuncia-
mento 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, 27 de agosto de 2015.

___________________________________________
Gen Div LUIZ ARNALDO BARRETO ARAUJO

Chefe do Centro de Controle Interno do Exército





 
MINISTÉRIO DA DEFESA 

GABINETE DO MINISTRO 

 

 
 

PRONUNCIAMENTO MINISTERIAL 

 

 

TIPO DE AUDITORIA: Avaliação de Gestão 

EXERCÍCIO: 2014 

PROCESSO Nº: 64401.001023/2015-30 

UNIDADE JURISDICIONADA: Departamento de Educação e Cultura do Exército 

(DECEx) 

CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA:  160068 e 167068 

CIDADE:  Rio de Janeiro - RJ 

 

 

1. Em conformidade com o disposto no artigo 52 da Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992, 

atesto haver tomado conhecimento do processo de contas anual, exercício de 2014, do 

Departamento de Educação e Cultura do Exército, das conclusões contidas nos pareceres emitidos 

pelo Centro de Controle Interno do Exército, opinando pela REGULARIDADE da gestão, bem 

assim da manifestação do Comandante do Exército.  

2. Encaminhem-se as peças complementares da prestação de contas em referência ao 

Tribunal de Contas da União, para o julgamento previsto no artigo 71, inciso II, da Constituição 

Federal. 

 

Brasília, 29 de setembro de 2015. 

 

 

 

JAQUES WAGNER 

Ministro de Estado da Defesa 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

Ciset-MD 

 

  


