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INTRODUÇÃO

O presente relatório de gestão foi elaborado de acordo com as normas específicas e
seguindo orientações dos Órgãos de Controle Interno do Comando do Exército. Sua estrutura é a
estabelecida pelo Tribunal de Contas da União com as devidas adaptações às características da
Unidade Jurisdicionada Gabinete do Comandante do Exército.

O  Sistema Integrado de  Administração  Financeira  e  o  Sistema Integrado  de  Administração  de
Serviços Gerais foram consultados como fonte de dados para confecção do presente relatório, bem
como foram obtidas informações de diversas seções que compõem a administração dessa Unidade.

Assuntos  que não se aplicam à  realidade desta  UJ:  estrutura  de  governança  da  UJ,
informações  sobre  o  reconhecimento  de  passivos  por  insuficiência  de  créditos  ou  recursos,
informação sobre as transferência (convênio, contrato de repasse, termo de cooperação, termo de
compromisso  ou  outros  acordos,  ajustes  ou  instrumentos  congêneres)  vigentes  no  exercício  de
referência, suprimento de fundos, informação sobre renúncia de receitas, informação sobre a revisão
de contratos decorrentes da desoneração da folha de pagamento, imóveis locados de terceiros e
medidas adotadas em caso de dano ao erário.

Durante  o  exercício  financeiro  de  2014,  as  principais  realizações  se  pautaram  no
cumprimento da missão institucional do Gabinete do Comandante do Exército.  Nesse contexto,
todas as ações foram tomadas com o objetivo de assessorar, direta e imediatamente, o Comandante
do Exército; de acompanhar o andamento dos projetos de interesse do Comando do Exército em
tramitação nos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; e de manter a sociedade
informada  sobre as  atividades  desenvolvidas  pelo  Exército  Brasileiro  relacionadas  com  as
necessidades da Defesa Nacional.

As  dificuldades  desta  Unidade  Jurisdicionada  foram  decorrentes  da  redução  dos
recursos financeiros a partir do quarto trimestre e expressou um valor elevado nos restos a pagar.



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

GABINETE DO COMANDANTE DO EXÉRCITO
(GABINETE DO MINISTRO DA GUERRA)

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2014

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: Gabinete do Comandante do Exército
Denominação abreviada: Gab Cmt Ex
Código SIORG: 126 Código LOA: Não é o caso desta UJ. Código SIAFI: 160086

                          167087

Natureza Jurídica: Órgão Público CNPJ: 00394452/0001-03
Principal Atividade: Defesa Código CNAE: 8422-1
Telefones/Fax de contato (061) 3415-4228 (061) 3415-5558 (061) 3415-5990
Endereço Eletrônico: gabcmtex@correio.eb.mil.br
Endereço Postal: Quartel General do Exército – Bloco “A” - 3° Andar – Setor Militar Urbano –  Brasília – Distrito 
Federal – CEP 70630-901

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

Decreto número 3.466, de 17 de maio 2000
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada

A Portaria número 226, de 31 de março de 2011 aprovou o Regulamento do Gabinete do Comandante do Exército
(R-24), compreendendo a seguinte estrutura organizacional: uma Chefia de Gabinete, uma Subchefia de Gabinete,
uma  Consultoria  Jurídica  do  Comando  do  Exército,  cinco  Assessorias  e  Órgãos  de  Planejamento  e  Apoio
Administrativo.
 A Portaria número 227, de 31 de março de 2011 aprovou o Regimento Interno do Gabinete do Comandante do
Exército.

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
Normas Gerais de Ação do Gabinete do Comandante do Exército, de 23 de agosto de 2012.

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

Código SIAFI Nome
  160086   Gabinete do Comandante do Exército CNPJ: 00.394.452/0001-03
  167087   Gabinete do Comandante do Exército CNPJ: 00.394.452/0429-57
  160508   Gabinete do Comandante do Exército-Gestor CNPJ: 70.000.320/0000-46
  160509   Secretaria de Economia e Finanças-Gestor CNPJ: 70.000.360/0000-98

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

  160086   00001
  167087   00001

Organizações Militares Sem Autonomia Administrativa Vinculadas
  CComSEx   Centro de Comunicação Social do Exército

1.2. FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE JURISDICIONADA

1.2.1. Finalidade

Assessorar,  direta  e  imediatamente,  o  Comandante  do  Exército;  acompanhar  o
andamento  dos  projetos  de  interesse  do  Comando  do  Exército em  tramitação  nos  órgãos  dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e manter a sociedade informada sobre as atividades
desenvolvidas pelo Exército Brasileiro relacionadas com as necessidades da Defesa Nacional.

1.2.2. Competência Institucional

-  Assistir  o Comandante do Exército em sua representação funcional  e em assuntos
relativos às decisões de competência do Comando do Exército;

- Assessorar, direta e imediatamente, o Comandante do Exército nos assuntos de sua
esfera de competência privativa e preparar documentos relativos às suas decisões;

- Assegurar as ligações do Comandante do Exército; e

- Exercer outras competências inerentes à sua área de atuação.

1.2.3 Objetivos estratégicos

- Otimizar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Gabinete do Comandante
do Exército;

- Aperfeiçoar o relacionamento com os Órgãos do Exército;

-  Consolidar  a  cultura  da  Excelência  Gerencial  no  Gabinete  do  Comandante  do
Exército;

- Intensificar a atuação do pessoal do Exército Brasileiro fora da Força no País;

-  Minimizar  os  efeitos  da  rotatividade  do  pessoal  do  Gabinete  do  Comandante  do
Exército;

- Aperfeiçoar a gestão dos processos no Gabinete do Comandante do Exército;

-  Aprimorar  o  relacionamento  com os  órgãos  dos  poderes  Legislativo,  Judiciário  e
Executivo;

- Modernizar o sistema de TI no Gabinete do Comandante do Exército; e

- Aprimorar a gestão de pessoal do Gabinete do Comandante do Exército.



1.3. ORGANOGRAMA FUNCIONAL



Quadro A.1.3 – Informações Sobre Áreas Ou Subunidades Estratégicas
Áreas/ Subunidades

Estratégicas
Competências Titular Cargo

Período de
atuação

Assessoria de
Assuntos Jurídicos

compete, na esfera de atribuições do Cmt Ex, os
assuntos relacionados com as atividades dos

órgãos de direção geral e setorial do Exército,
dos órgãos de assistência direta e imediata do
Cmt Ex, dos comandos militares de área e das

entidades vinculadas ao Exército, além das
ligações com o Poder Executivo

LUCIANO GUILHERME CABRAL PINHEI-
RO

Chefe da Assessoria de Assuntos
Jurídicos do Gab Cmt Ex

01/01 – 13/03

MARCELO SONEGHET PACHECO

14/03 – 31/12

Assessoria de
Assuntos

Institucionais

compete tratar dos assuntos relacionados à
normalização, elaboração e tramitação dos

processos de aquisição de bens e contratações
de serviços no exterior

ACHILLES FURLAN NETO
Chefe da Assessoria de Assuntos

Institucionais do Gab Cmt Ex

01/01 – 10/03

RODRIGO ESPINOLA ARAUJO
10/03 – 31/12

Assessoria
Parlamentar

compete, na esfera de atribuições do Cmt Ex, os
assuntos relacionados com Poder Legislativo

Federal

FRANCISCO HUMBERTO MONTENEGRO
JUNIOR

Chefe da Assessoria Parlamentar
do Gab Cmt Ex

01/01 – 14/03

MARCO AURÉLIO DE ALMEIDA ROSA 14/03 – 31/12



1.4. MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS DA UNIDADE JURISDICIONADA

O Gabinete do Comandante do Exército regulou as atividades atinentes ao Sistema de
Excelência  do Exército  Brasileiro  (SE-EB),  para o  Biênio   2014/2015 por meio da  Ordem de
Serviço nº 001/SE-EB – Gab Cmt Ex, de 07 de julho de 2014.

As  atividades  preconizadas  na   supracitada  Ordem  de  Serviço  objetivam  dar
continuidade  às  ações  do  SE-EB,  no  âmbito  do  Gab  Cmt  Ex,  conforme  preconizado  na
documentação de referência, realizar a Autoavaliação da gestão do Gab Cmt Ex, tendo como base o
Modelo de Excelência na Gestão Pública do Exército Brasileiro (MEGP-EB), na versão de 500
pontos  do SISPEG-WEB,  realizar  a  melhoria  contínua dos  processos  do Gab Cmt Ex,  com o
propósito  melhorar  o  desempenho  e  os  resultados  organizacionais,  revisar  o  Planejamento
Estratégico  Organizacional  (PEO),  com  a  análise  racional  das  ameaças  e  oportunidades  do
ambiente externo, dos pontos fortes e fracos do ambiente interno de forma a estabelecer objetivos,
estratégias e ações que possibilitem o aumento do desempenho do Gab Cmt Ex e alinhar o Sistema
de  Medição  do  Desempenho  Organizacional,  com  os  objetivos  e  indicadores  de  desempenho
Institucionais.

O ciclo de gestão do Gabinete do Comandante do Exército pode ser entendido como o
processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcançar os objetivos
organizacionais, nele estão contidas as seguintes funções: Planejar, organizar, dirigir e controlar são
funções clássicas da Administração. Estas funções são desempenhadas por comandantes, chefes e
diretores (Cmt/Ch/Dir) em todos os escalões.

O processo de planejar vincula-se à realização do diagnóstico da situação vigente e
posterior estabelecimento dos objetivos a serem perseguidos pela OM. O diagnóstico da situação,
na metodologia adotada pelo Exército, se realiza por intermédio da Autoavaliação e da análise de
forças,  fraquezas,  oportunidades  e  ameaças.  Os  objetivos  e  correspondentes  indicadores  de
desempenho estão contidos no Plano de Gestão, desenvolvido na fase do Planejamento Estratégico
Organizacional (PEO).

O processo de organizar trata de alocar tarefas, recursos e responsabilidades entre os
integrantes da OM.  Desenvolve-se também por intermédio da Análise e Melhoria de Processos.

O processo de dirigir  contempla a condução dos projetos e  processos  previstos nas
fases anteriores. Está diretamente relacionado com a atuação das pessoas, com o fazer acontecer.

O  processo  de  controlar  envolve  a  aferição  dos  resultados  obtidos  com  a
implementação dos projetos  e  processos  desenvolvidos  pela  OM. O atingimento dos objetivos
propostos  em  projetos  e  processos  verifica-se  pela  comparação  entre  as  metas  previamente
estabelecidas  e  o  desempenho medido,  realizado por  meio dos  indicadores  de  desempenho do
Sistema de Medição, estratégico, gerencial e operacional. Os resultados levantados subsidiarão o
novo período de planejamento.

Todo ciclo de gestão para seu sucesso depende da qualidade e oportunidade dos dados
disponibilizados ao longo do seu desenvolvimento.

No contexto do ciclo de gestão,  foi  executado na primeira etapa o Mapeamento do
Processos  no modelo Botton-Up,  no  segundo semestre  de  2014,  portanto,  foram mapeados  os
processos das Assessorias,  Seções e Divisões,  os quais  não correspondem necessariamente aos
Macroprocessos do Sistema Gabinete do Comandante do Exército, previsto para execução no 1º
Semestre do ano de 2015. Desta forma, também os indicadores de nível gerencial e operacional
estão em fase de elaboração, pois os referidos processos estão sendo analisados e melhorados.



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 Servido-
res Civis, que são regidos por legislação específica existente para cada seguimento.

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.

Neste  contexto,  cabe  ao  Órgão  de  Direção  Setorial  de  Pessoal  do  Exército
(Departamento-Geral do Pessoal-DGP) 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
defenderem, 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; e

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; e

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, 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 inter-
médio 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 penalidade de demissão. Portanto estas informações constarão, de forma consolidada, do Relató-
rio de Gestão do Órgão de Direção Setorial (ODS) responsável pela Gestão de Recursos Humanos
do Comando 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
Comando 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
possam derivar de sua aplicação.

X

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:

      A gestão do Gabinete do Comandante do Exército apresenta enfoque adequado para os requisitos de
todos os itens do Modelo de Excelência em Gestão do Exército Brasileiro,  sendo a maioria  refinada a partir  de
aprendizado  e inovação  para muitos itens.  Quase  todos os  requisitos  são atendidos  de forma proativa.  O uso é
continuado  em  quase  todas  as  práticas,  disseminadas  pelas  principais  áreas,  processos,  produtos  e/ou  partes
interessadas.  Existem algumas falhas  na  sinergia  entre  áreas  e/ou  partes interessadas,  afetando  eventualmente  a
integração.  Muitos  resultados  relevantes  são  apresentados  como decorrência  da  aplicação  dos  enfoques.  Muitos
resultados apresentam tendências favoráveis. Início de uso de informações comparativas.

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 representantes do  nível
estratégico  de  direção  da  unidade  previstos  no  Regulamento  de  Administração  do  Exército  (RAE):  Chefe  da
Divisão Administrativa, Fiscal Administrativo, Encarregado do Setor de Pessoal, Encarregado do Setor de Finanças e
o Responsável pelo Sistema de Excelência Gerencial.

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.
- observação direta.

- outros métodos.

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

3.1. CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO AO ÓRGÃO

Os canais disponibilizados são:

Fale Conosco – Divisão de Relações Públicas

- Internet: www.exercito.eb.mil.br

- E-mail: faleconosco@eb.mil.br

- Telefones e Fax

       Div Plj Gst = 3415-4113 / fax: 3415 4439

       Div RM = 3415-5303/ fax: 3415 5619

  Div RP = 3415-4301

  Div Prod Div = 3415-5163

  SIC = 3415-5751

        Mídiais Sociais

       Facebook, Twitter, YouTube e EBlog = por meio do portal do Exército =      

        www.eb.mil.br

Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)        

        Telefones: 3415 5751 e 3415 5813

Acesso  ao  serviço  por  meio  do  portal  do  Exército  (ACESSO À INFORMAÇÃO):
www.eb.mil.br



Fale Conosco

TEMA Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total %
DENÚNCIAS/

CRÍTICAS 53 16 7 29 29 12 21 27 42 20 76 165 497 1,59%
ADMISSÃO AO EB

(MASCULINO) 342 399 449 509 509 288 417 450 468 443 311 168 4753 15,17%
ADMISSÃO AO EB

(FEMININO) 357 414 453 515 515 337 433 466 420 351 223 163 4647 14,83%

SERVIÇO MILITAR 338 514 332 403 403 262 448 375 448 368 303 312 4506 14,38%

DFPC/SFPC 179 109 128 240 240 154 183 121 128 128 73 38 1721 5,49%

COLÉGIO MILITAR 143 86 103 196 196 136 152 107 82 79 83 103 1466 4,68%

FUSEX 129 81 69 177 177 135 122 77 64 86 45 31 1193 3,81%
PAGAMENTO DE

 MILITAR 143 72 86 149 149 123 123 69 61 59 24 33 1091 3,48%
DÚVIDAS 

EM GERAL  407 315 258 438 438 250 338 352 460 358 341 303 4258 13,59%

DCIPAS 104 73 70 130 130 107 127 67 65 70 46 54 1043 3,33%
INTERVENÇÃO

 MILITAR 0 285 245 296 296 205 141 74 155 1865 1434 450 5446 17,38%

AGRADECIMENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 56 72 0,23%

IMPRÓPRIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 432 633 2,02%

TOTAL DIÁRIO 2195 2364 2200 3082 3082 2009 2505 2185 2393 3827 3176 2308 31326 100,00%



                                                        Mídias Sociais

São disponibilizados os seguintes canais de atendimento ao cidadão nas mídias sociais,
dentro do ambiente chamado SAC 2.0 (Serviço de Atendimento ao Cidadão 2.0).

- Mensagem INBOX no Facebook;

- Comentários em Postagem no Facebook;

- Mensagens diretas no Twitter;

- Comentários no Twitter; e

- Comentários realizados em vídeos no Youtube.

- Mensagens do WhatsApp

Por peculiaridade das mídias sociais, onde a anonimidade é difundida, os canais acima
são utilizados para atender as seguintes demandas:

-  Informar  a  população  sobre  as  atividades  do  Exército  Brasileiro,  divulgando,
sempre que possível, nossos valores;

- Solução de dúvidas ostensivas e recebimento de sugestões; e

- Reclamações de conteúdo postados nas mídias sociais.

As denúncias e pedidos de acesso à informação de dados restritos, recebidos nas mídias
sociais, são encaminhadas para os canais adequados.

No ano de 2014, computado o período a partir de 17 de maio, data em que foi adquirido
um  sistema  que  permite  quantificar  e  qualificar  as  mensagens  recebidas,  foram  coletados  os
seguintes resultados:

a. Número Total de Atendimentos no Período: 13.535

b. Tempo Médio de Resposta: 5 horas

c. Divisão dos atendimentos por assuntos:

 Assunto Total

Relacionados à Política 4.052

Ingresso na Força 2.706

Serviço Militar 2.476



Informações Diversas 2.232

Elogios 729

Reclamações 121

Críticas 75

Denúncias 69

Obs: Cada atendimento consiste em várias trocas de mensagens com o usuário.

e. Avaliação do Atendimento

Avaliação Total (%)

POSITIVO 61,27

NEUTRO 37,33

NEGATIVO 1,40

Fruto dos dados coletados, observa-se que o Exército Brasileiro é visto como um canal
de  reclamação  sobre  Assuntos  Relacionados  à  Política,  tais  como  saúde  pública,  economia  e
educação. Tal fato corrobora com o índice apurado de confiabilidade da população no Exército
Brasileiro. Outro dado que se destaca é o número de solicitações sobre o Serviço Militar e as
formas de Ingresso no Exército, que totaliza mais de 5.000 solicitações.

Em relação a avaliação do sentimento do cidadão no SAC 2.0,  a  maioria,  61,27%,
avaliam o Exército como positivo.

As  mídias  sociais  propiciam um ambiente  de  interação  jovem e  amigável,  onde  a
estruturas  burocráticas  são  ocultadas  sob  um acesso  direto  e  instantâneo.  O  acompanhamento
tecnológico  é  essencial  nesse  cenário,  onde  prever  tendências  é  muito  difícil.  Existe  ainda  a
necessidade de medir métricas e compará-las com os anos anterior, o que será possível de realizar
em 2016.

Por  fim,  existem oportunidades  de  melhorias  no  aprimoramento  das  campanhas  de
ingresso e do serviço militar, esta última em complemento ao Ministério da Defesa, realizadas no
ambiente digital. No corrente ano, os vídeos ganharão cada vez mais destaque, constituindo-se uma
ótima ferramenta de comunicação direta com a sociedade.

               Serviço de Informações ao Cidadão - SIC-EB - 2014

Pedidos Total Porcentagem

Recursos 1ª Instância 106 5,19%

Recursos 2ª Instância 40 1,96%

Recursos CGU 30 1,47%

Recursos CMRI * 4 0,20%

TOTAL 2041 100,00%

CMRI - Recurso na Comissão Mista de Reavaliação da Informação



3.2. CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO

A Carta do CCOMSEx está em processo de elaboração e será disponibilizada em breve.
O principal meio de acesso à mesma será o portal do Exército na internet.

Serviços que serão disponibilizados:
Serviços Prestados ao Cidadão pelo EB

Comunicação Social

Cultura, Ensino, Capacitação Física

Desenvolvimento Tecnológico

Endereços de OM

Fabricação de Material De Emprego Militar

Fiscalização de Produtos Controlados

Hotéis de Trânsito

Inativos, Pensionistas E Assistência Social

Meio Ambiente

Mídias Sociais

Obras Militares e de Cooperação

Pagamento de Pessoal

Portal da Transparência

Projetos de Engenharia

Rádio Verde Oliva

Resenha de diária

Saúde

Serviço Militar

Serviços Geográficos



3.3. MECANISMOS PARA MEDIR A SATISFAÇÃO

 As pesquisas de opinião pública realizadas por institutos nacionais, como o IBOPE, a
FGV,  o  DATAFOLHA,  o  Instituto  SENSUS,  entre  outros,  são  os  principais  instrumentos  de
medicação da satisfação da sociedade brasileira com os serviços prestados pelo Exército.

Pesquisas e índices do últimos 3 (três) anos:
Pesquisas de Opinião - Exército / Forças Armadas

Ano Índice de Confiabilidade
(%)

Instituto / Empresa Observações

2012
71 IBOPE ÍNDICE DE CONFIANÇA SOCIAL – FORÇAS ARAMADAS

72 FGV CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES – FORÇAS ARMADAS (base 4º
trimestre 2011)

2013
75 FGV CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES – FORÇAS ARMADAS (refere-

se ao 3º trimestre 2012)

64 IBOPE ÍNDICE DE CONFIANÇA SOCIAL – FORÇAS ARAMADAS (Julho
2013)

2014

72 FGV
CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES (no bojo da pesquisa do ÍNDICE
DE PERCEPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA LEI) – 2º e 3º trimestre
2013.

64 FGV
 CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES (no bojo da pesquisa do ÍNDICE
DE  PERCEPÇÃO  DO  CUMPRIMENTO  DA  LEI  -  IPCL)  –  4º
trimestre 2013 e 1º trimestre 2014.

  O  nível  de  satisfação  também  é  medido  pelos  indicadores  das  Mídias  Sociais,
conforme citado acima no subitem MÍDIAS SOCIAIS.

3.4. CAMINHO DE ACESSO NO PORTAL DA UJ ÀS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO

  Informações relativas à atuação da Força estão disponíveis no portal do Exército.

3.5. RESULTADOS  DA  AVALIAÇÃO  DO  DESEMPENHO  DA UJ  NA PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS AO CIDADÃO

Ainda não se aplica em virtude da CARTA estar sendo criada neste ano de 2015.

3.6. MEDIDAS RELATIVAS AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE ACESSIBILIDADE

Esta  UJ  cumpre  as  medidas  relativas  as  normas  de  acessibilidade  das  pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme estabelece a Lei nº 10.098, de 19
de dezembro de 2000, da Casa Civil da Presidência da República e Decreto nº 5.296, de 2 de
dezembro de 2004. 



4. PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS

4.1. INFORMAÇÕES SOBRE O PLANEJAMENTO DA UNIDADE

O ciclo de gestão do Gabinete do Comandante do Exército, conforme apresentado no
Item 1.3, pode ser entendido como o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de re-
cursos a fim de alcançar os objetivos organizacionais, nele estão contidas as seguintes funções: Pla-
nejar, organizar, dirigir e controlar são funções clássicas da Administração. Estas funções são de-
sempenhadas por comandantes, chefes e diretores (Cmt/Ch/Dir) em todos os escalões.

A segunda fase do ciclo de gestão é a Autoavaliação, diagnóstico interno, que têm por
objetivo quantificar e qualificar os principais fatores relacionados à organização, com ênfase em
suas práticas de gestão e resultados institucionais, realizado com base no Modelo de Excelência em
Gestão Pública – Versão Exército Brasileiro, será concluída no mês de Março de 2015.

A  Autoavaliação  deve  representar  a  descrição  escrita  das  práticas  de  gestão
desenvolvidas ou em elaboração na organização,  alinhadas com o plano de gestão de modo, a
possibilitar a integração das fases do ciclo PDCA (Plan, Do, Check e Act), também conhecido por
PDCL (Plan, Do, Check e Learn). A execução conforme o que foi anteriormente planejado, com a
posterior checagem, possibilitará o levantamento de dados para alimentação de indicadores que
subsidiarão decisão sobre a melhoria e/ou correção dos processos ou projetos desenvolvidos. Estas
modificações  estarão  contempladas  no  próximo  ciclo  de  planejamento  que  será  empreendido,
consubstanciando um novo ciclo ou o que se passou a denominar o “giro do PDCA”.

O Plano de Gestão, produto do Planejamento Estratégico Organizacional, deverá ser
elaborado após a Autoavaliação e apresentar uma visão sistêmica do Gab Cmt Ex, conforme preco-
nizado o Sistema de Excelência – Exército Brasileiro. O Plano Estratégico do Exército (PEEx),
confeccionado pelo EME, é o documento que norteia o processo de PEO no Exército Brasileiro,
sendo que o Plano de Gestão do Gab Cmt Ex deverá estar alinhado ao mesmo. O Plano de Gestão
deve visualizar um cenário de 4 anos, acompanhando o PPA, podendo ser atualizado nas substitui-
ções de Cmt/Ch/Dir ou quando julgado necessário por este Comando. Desta forma o ciclo de Pla-
nejamento Estratégico Organizacional será revisado no segundo semestre de 2015, portanto, no
presente os objetivos organizacionais, estratégias e indicadores de desempenho estratégico, compo-
nentes do Sistema de Medição do Desempenho Organizacional, juntamente com os indicadores de
nível operacional e gerencial, estão em processos de definição.

4.1.1. Plano Estratégico, Tático e Operacional

Atuar junto ao Ministério da Defesa e Ministério das Relações Exteriores e representar
junto à Organização das Nações Unidas e outras representações internacionais brasileiras para que
se  obtenha  a  ocupação  de  cargos  de  relevância  para  o  Brasil,  junto  a  esses  organismos
internacionais.

Buscar permanentemente apoio para obtenção de recursos para todos os projetos do
Exército  Brasileiro,  por  intermédio  do contato  direto  com os  parlamentares  nos  três  níveis  da
federação.

Promover seminários e simpósios que congreguem civis e militares das áreas dessa
estratégia.



Realizar campanhas institucionais de comunicação social.

Aperfeiçoamento do Sistema de Comunicação Social do Exército.

Missão: assistir  direta  e  indiretamente  o  Comandante  do Exército  nos  assuntos  de
interesse da Força, assegurar as suas ligações internas e externas, preparar os documentos relativos
às suas decisões e executar outras tarefas por ele atribuídas.

                   Visão de Futuro: ser o órgão de assistência direta e imediata do Comandante do
Exército,  com  elevado  padrão  de  excelência,  atuando  proativamente  de  modo  a  assegurar  as
melhores condições para o exercício do Comando e o relacionamento com as demais autoridades,
contando com o reconhecimento dos demais órgãos da Força.

Princípios, crenças e valores:

- presteza: característica do integrante do Gabinete de agir com rapidez na execução de
suas funções;

- excelência: busca permanente pela perfeição;

-  discrição:  capacidade  de  manter  reserva sobre  assuntos  internos,  tratando-os  com
sensatez e ponderação;

-  lealdade:  atitude de  fidelidade às  pessoas,  aos chefes,  à  Instituição em função da
importância que o Gabinete possui para o Comandante do Exército.

Estratégia tema: valorização, excelência gerencial e projeção institucional.

A UJ possui processos internos que coincidem com os objetivos estratégicos, para que
o objetivo amplo de aprimorar o assessoramento o Comandante do Exército seja cumprido.

O mapa estratégico da UJ está inserido no mapa estratégico do Comando do Exército,
disponível na página da instituição (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

Para atender aos objetivos e prioridades organizacionais, a gestão da unidade, ao longo
do exercício, continuamente analisou suas alternativas de direção e atuação, conforme abaixo:

- Otimizar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Gabinete do Comandante
do Exército;

- Aperfeiçoar o relacionamento com os Órgãos do Exército;



-  Consolidar  a  cultura  da  Excelência  Gerencial  no  Gabinete  do  Comandante  do
Exército;

- Intensificar a atuação do pessoal do Exército Brasileiro fora da Força no País;

-  Minimizar  os  efeitos  da  rotatividade  do  pessoal  do  Gabinete  do  Comandante  do
Exército;

- Aperfeiçoar a gestão dos processos no Gabinete do Comandante do Exército;

-  Aprimorar  o  relacionamento  com os  órgãos  dos  poderes  Legislativo,  Judiciário  e
Executivo;

- Modernizar o sistema de TI no Gabinete do Comandante do Exército; e

- Aprimorar a gestão de pessoal do Gabinete do Comandante do Exército.

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

a)  Avaliação  dos  riscos  que  poderiam  impedir  ou  prejudicar  o  cumprimento  dos
objetivos estratégicos  do exercício de referência  das contas:  a  avaliação dos riscos é realizada
utilizando a metodologia dos fatores críticos de sucesso (FCS), ou seja, aquelas características,
condições ou variáveis que, quando adequadamente sustentadas, mantidas ou gerenciadas, podem
ter impacto significativo sobre o sucesso de uma OM na consecução dos objetivos organizacionais.
Em síntese, são os aspectos condicionantes do sucesso da OM no cumprimento de sua missão e na
consecução dos objetivos organizacionais.

Os  Fatores  Críticos  de  Sucesso  do  Gab  Cmt  Ex  foram levantados  por  ocasião  da
elaboração do Planejamento Estratégico Organizacional, cujo produto é o Plano de Gestão.

b) Revisão de macroprocessos internos da unidade, caso tenha sido necessária: não foi
necessária a revisão;

c) Adequações nas estruturas de pessoal, tecnológica, imobiliária etc, caso tenham sido
necessárias ao desenvolvimento dos objetivos estratégicos: não foram necessárias as adequações; e

d)  Outras  estratégias  consideradas  relevantes  pelos  gestores  da  unidade  para  o
atingimento dos objetivos estratégicos:

-  produção  e  disseminação  das  campanhas  e  produtos  da  Força  aos  diferentes  públicos,  com
objetivo de participar na construção de imagem favorável à instituição na forma de opinião, bem
como fortalecer as convicções e a auto-estima do público interno; e

- uso dos meios de divulgação por meio da radiodifusão (Rádio Verde-Oliva), Revista Verde-Oliva
e Noticiário do Exército.



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: foi demonstrada a vinculação do plano estratégico com as competências da
UJ.

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 identificados no âmbito do PPA e contextualizando, quando for o caso, a atuação de outras
entidades descentralizadas em relação ao planejamento central:  foi demonstrada a vinculação do
plano estratégico da UJ com o PPA.

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

Esta  UJ  não é  responsável  por  objetivos  relacionados  no  Plano  Plurianual,  apenas

executou  os  Programas  e  Projetos/Atividade  contida  no  PPA  de  outras  Unidades  Gestoras

Responsável:

Identificação dos Programas e Projetos/Atividades contida no PPA
Programa Projeto/Atividade UGR

2057 – Política Externa  20X1 – Participação Brasileira em Missões de Paz

EMCFA

2058 – Política Nacional de
Defesa

 14SY – Apoio a Realização de Grandes Eventos
14VV – Apoio Logístico as Forças de Segurança Pública do Estado do 
Rio de Janeiro
20X7 – Emprego Conjunto ou Combinado das Forças Armadas
 14T6 - Sistema Integrado de Proteção de Estruturas Estratégicas Ter-
restres (PROTEGER)

EME
20PY – Adequação de Organizações Militares do Exército
4450 - Aprestamento do Exército
212O – Movimentação de Militares DGP
20XK - Logística Militar Terrestre

COLOG2865 - Manutenção e Suprimento de Fardamento
2919 – Registro e Fiscalização de Produtos Controlados
8965 - Capacitação Profissional Militar do Exército Brasileiro DECEx

4.3. INFORMAÇÕES SOBRE OUTROS RESULTADOS DA GESTÃO

O Plano de Gestão,  produto do Planejamento  Estratégico  Organizacional,  conforme

apresentado no Item 4.1, deverá ser elaborado após a Autoavaliação e apresentar uma visão sistê-

mica do Gab Cmt Ex, conforme preconizado o Sistema de Excelência – Exército Brasileiro. O Pla-

no Estratégico do Exército (PEEx), confeccionado pelo EME, é o documento que norteia o proces-

so de PEO no Exército Brasileiro, sendo que o Plano de Gestão do Gab Cmt Ex deverá estar alinha-

do ao mesmo. O Plano de Gestão deve visualizar um cenário de 4 anos, acompanhando o PAA, po-

dendo ser atualizado nas substituições de Cmt/Ch/Dir ou quando julgado necessário por este Co-



mando. Desta forma o ciclo de Planejamento Estratégico Organizacional será revisado no segundo

semestre de 2015, portanto no presente momento os indicadores de desempenho estratégico, com-

ponentes do Sistema de Medição do Desempenho Organizacional, juntamente com os indicadores

de nível operacional e gerencial, estão em processos de definição.

O sistema de Medição do Desempenho Organizacional, última fase do ciclo de gestão,

compreende a definição de um sistema que possua indicadores que permitam avaliar o desempenho

do Gab Cmt Ex em relação às suas estratégias e aos seus processos, considerando todas as partes

interessadas e será estruturado após o Mapeamento dos Macroprocessos Finalísticos e de Apoio e

da revisão do Planejamento Estratégico Organizacional, no segundo semestre de 2015.

4.4. INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL

Como informado no item 4.3, o ciclo de Planejamento Estratégico Organizacional será

revisado no segundo semestre de 2015, portanto no presente momento os indicadores de desempe-

nho estratégico, componentes do Sistema de Medição do Desempenho Organizacional, juntamente

com os indicadores de nível operacional e gerencial, estão em processos de definição.



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

No quadro 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.

Quadro A.5.5 – Variações de Custos OM (exceto OM de Saúde)
OM:  GAB CMT Ex e CCOMSEx

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

20122014 2013 2012 2014/2013 2014/2012

Alta Administração

Ajuda Custo e 
Indenização 
bagagem/passagem

1.324.404,37 1.491.400,89 3.341.274,80 (11,20) (159,21) (166.996,52) (2.016.870,43)

Alocação direta ao 
Centro de Custo

21.568.594,29 0,00 25.881.579,25 200,00 (37,33) 21.568.594,29 (4.312.984,96)

Outros Sv Rateáveis da 
Própria OM

6.726.992,32 6.529.945,87 3.056.057,64 3,02 120,12 197.046,45 3.670.934,68

Pessoal 63.762.699,73 36.968.476,26 31.172.495,21 140,86 205,00 26.794.223,47 32.590.204,52

Rateio Contrato de 
limpeza/conservação

791.969,52 518.305,54 0,00 52,80 100,00 273.663,98 791.969,52

Rateio de Água 287.972,96 224.848,76 402.427,32 28,07 (126,97) 63.124,20 (114.454,36)

Rateio de Energia 
Elétrica

344.408,85 213.269,27 535.257,59 61,49 (135,17) 131.139,58 (190.848,74)

SIMATEX 971.851,04 3.119.681,39 3.830.109,46 (143,45) (155,26) (2.147.830,35) (2.858.258,42)

Telefone 67.728,55 64.781,88 99.211,30 (16,46) (67,88) 2.946,67 (31.482,75)

TOTAL 95.846.621,63 49.130.709,86 68.318.412,57 315,13 (256,70) 46.715.911,77 27.528.209,06

Fonte: Flexvision



Quadro A.5.5 – Variações de Custos OM (exceto OM de Saúde)

OM:  GAB CMT Ex e CCOMSEx

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

Ensino

Alocação direta ao 
Centro de Custo

239.160,33 0,00 465.668,57 100,00 (48,64) 239.160,33 (226.508,24)

Pessoal 5.096.009,24 3.117.749,63 2.587.030,45 63,45 96,98 1.978.259,61 2.508.978,79

SIMATEX 37.173,33 123.312,79 180.275,40 (69,85) (79,38) (86.139,46) (143.102,07)

Telefone 7.071,03 6.207,92 22.489,67 13,90 (68,56) 863,11 (15.418,64)

TOTAL 5.379.413,93 3.247.270,34 3.255.464,09 107,50 (99,60) 2.132.143,59 2.123.949,84
Fonte: Flexvision



Quadro A.5.5 – Variações de Custos OM (exceto OM de Saúde)

OM:  CIE

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 20122014 2013 2012

2014/201
3

2014/201
2

Preparo e Emprego

Ajuda Custo e 
Indenização 
bagagem/passagem

748.150,49  800.159,44  548.955,56 (6,50) 36,29 (52.008,95)  199.194,93

Alocação direta ao 
Centro de Custo

9.235.234,24 0,00  16.952.623,31  100,00 (45,52)   9.235.234,24 (7.717.389,07)

Pessoal  36.072.645,98  24.577.801,14  22.740.016,30 46,77   58,63  11.494.844,84  13.332.629,68

SIMATEX  1.410.155,86  3.179.404,58  2.812.502,57 (55,65) (49,86) (1.769.248,72) (1.402.346,71)

Telefone  107.896,24  88.247,07  85.383,37   22,27   26,37   19.649,17  22.512,87

TOTAL 47.574.082,81 28.645.612,23 43.139.481,11 84,62 (59,09) 9.673.587,17 4.434.601,70
Fonte: Flexvision



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

5.1.3. 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 311.649,17 287.248,21 311.649,17 287.248,21
a) Convite 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Tomada de Preços 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Concorrência 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Pregão 311.649,17 287.248,21 300.949,19 287.248,21
e) Concurso 0,00 0,00 0,00 0,00
f) Consulta 0,00 0,00 0,00 0,00
g)  Regime  Diferenciado  de
Contratações Públicas

0,00 0,00 0,00 0,00

2. Contratações Diretas 0,00 0,00 0,00 0,00
g) Dispensa 0,00 0,00 0,00 0,00
h) Inexigibilidade 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Regime de Execução 
Especial

0,00 0,00 0,00 0,00

i) Suprimento de Fundos 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Pagamento de Pessoal 148.701,85 90.750,65 143.788,90 90.750,65
j) Pagamento em Folha 0,00 0,00 0,00 0,00
k) Diárias 148.701,85 90.750,65 143.788,90 90.750,65
5. Outros 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Total (1+2+3+4+5) 460.351,02 377.998,86 444.738,09 377.998,86

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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Outras Despesas Correntes 460.351,02 417.848,86 460.351,02 377.998,86 0,00 39.850,00   444.738,09 377.998,86

39 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica

163.699,77 254.265,25 163.699,77 214.415,25 0,00 39.850,00 152.999,79 214.415,25

15 – Pagamento de diárias 
militar e no país e exterior

148.701,85 90.750,65 148.701,85 90.750,65 0,00 0,00 143.788,90 90.750,65

33- passagens e despesas com 
locomoção

147.949,40 62.832,96 147.949,40 62.832,96 0,00 0,00 147.949,40 62.832,96

Demais elementos do grupo 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Fonte: Siafi



5.2. INFORMAÇÕES SOBRE DESPESAS COM AÇÕES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

5.2.1. Despesas com Publicidade

Quadro A.6.2 – Despesas com Publicidade

Publicidade Programa/Ação orçamentária Valores empenhados Valores pagos

Institucional - 0,00 0,00

Legal - 0,00 0,00

Mercadológica - 0,00 0,00

Utilidade pública 4641 2.099.992,28 1.784.472,44

5.2.2. Informações  sobre  Contratos Firmados com Agências Prestadoras de  Serviços de
Publicidade e Propaganda

                   

Não se aplica. Nenhum contrato do gênero firmado em 2014.

5.2.3. Análise Circunstanciada

O CCOMSEx tem como missão:

a) planejar, supervisionar,  orientar,  coordenar, controlar e promover as atividades de
Comunicação Social do Exército, atuando como órgão central do Sistema de Comunicação Social
do Exército (SISCOMSEx);

b)  assessorar  o  Comandante  do  Exército  (Cmt  Ex)  nos  assuntos  referentes  à
Comunicação Social; e

c)  apoiar  o  planejamento  e  a  execução  das  atividades  de  comunicação  social  no
preparo e no emprego da Força Terrestre nas operações singulares, conjuntas, interagências e
combinadas.

O principal  objetivo  organizacional  diz  respeito  a  contribuir  para  a  preservação  e  o
fortalecimento da imagem do Exército.

Desta forma, todas as ações de publicidade de utilidade pública visam ao cumprimento
da missão e  ao alcance daquele objetivo.  A medição dos resultados  destas ações constitui  um
desafio e se mostra de difícil mensuração, visto que o produto da ação do Exército é a segurança da
Nação e a garantia das instituições, da lei e da ordem, conforme a Constituição Federal.

Entretanto, as ações de publicidade que objetivam mostrar as ações do Exército, tanto
para o público interno como externo, são monitoradas e podem ser concretizadas por meio dos
seguintes indicadores:

a) Pesquisas de opinião sobre campanhas institucionais:

Amostra Contato com os Produtos de Divulgação Institucional

3511 pesquisados 66,93%



b) Manutenção ou incremento de recursos orçamentários para os projetos estratégicos,
em 2015, particularmente aqueles voltados para atender demandas diretas da sociedade, como é
exemplo o Projeto Estratégico SISFROM (proteção das fronteiras).

c) Incremento das mídias sociais do Exército:

Dados Comparativos 2014

Mídia Interações 01/01/2014 31/12/2014

Youtube Total de Visualizações 4.325.280 7.008.825

Facebook Total de Fãs 26.321 47.981

Twiter Total de Seguidores 483.258 1.975.474

d) Pesquisas nacionais de opinião pública sobre a confiança da população no Exército:
Pesquisas de Opinião - Exército / Forças Armadas

Ano Índice de Confiabilidade
(%)

Instituto / Empresa Observações

2012
71 IBOPE Índice de Confiança Social – Forças Armadas

72
FGV Confiança  nas  Instituições  –  Forças  Armadas  (base  4º

Trim 2011)

2013
75

FGV Confiança  nas  Instituições – Forças Armadas (refere-se
ao 3º trimestre 2012)

64
IBOPE Índice  de  Confiança  Social  –  Forças  Armadas  (Julho

2013)

2014

72 FGV
Confiança nas Instituições (no bojo da pesquisa do Indice
de Percepção do Cumprimento da Lei - IPCL) – 2º e 3º
Trim 2013.

64 FGV
 Confiança nas Instituições (no bojo da pesquisa do Índi-
ce de Percepção do Cumprimento da Lei -  IPCL) – 4º
Trim 2013 e 1º trim 2014.

e) Atingimento de segmentos da população de interesse para ingresso na Força:

Escola
Escola Preparatória de
Cadetes do Exército

(EsPCEx)

Escola de Saúde
do

Exército (EsSEx)

Escola de Formação
Complementar do Exército

(EsFCEx)

Escola de Sargentos das
Armas (EsSA)

Curso

Preparatório de
Cadetes

(até CA 2010)

Curso de Formação de
Oficiais das Armas,

QMB e
Sv Int

Formação de
Oficiais

de Saúde (CFO/
Sau)

(Médicos,
Dentistas e

Farmacêuticos

Formação de
Oficiais do

Quadro
Complementar
(CFO/QC) +
Dentistas e

Farmacêuticos

Estágio de
Instrução e

Adaptação ao
Quadro de
Capelães
Militares

(EIA/QCM)

Formação de
Sargentos

(CFS)
Combatente,

Técnico,
Logístico,
Aviação e
Músico

Formação
de

Sargentos
de

Saúde
(CFS/S

Sau)

ANO 2014

Vagas 500 110 + 10 + 5 65 4 1220 + 80
80

Inscritos 16.604 358+520+657 11.255 277 42103 + 2255
3785

Por fim, pela análise dos números apresentados,  podemos concluir  que as ações de
publicidade  que visam mostrar as ações do Exército, tanto para o público interno como externo,
têm atingido plenamente seu objetivo.



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 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 2012 0,00 0,00 0,00 0,00

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 916.990,92 912.764,27 4.226,65 0,00
Dez 2012 0,00 0,00 0,00 0,00

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 impactos na gestão
financeira desta UJ;

b) As razões e/ou circunstâncias que fundamentam a permanência de RP Processados e
Não Processados por mais de um exercício financeiro sem pagamento: não houve permanência de
saldo por mais de um exercício financeiro nesta UJ;

c)  A existência  de  registro  no  Sistema  Integrado  de  Administração  Financeira  do
Governo Federal – 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 prorrogação de valores referentes a restos a pagar de exercícios anteriores
nesta UJ.

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
DE REFERÊNCIA.

As informações solicitadas neste tópico não se aplicam a esta UJ.



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

5.5.1.1. 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.6.5.1 – Declaração de Inserção e Atualização de dados no SIASG

DECLARAÇÃO

Eu, ALAN DA SILVA DINIS, CPF n° 034193297-33, Fiscal Administrativo, exercido no Gabinete do
Comandante 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.

Brasília, 25 de Fevereiro de 2015.

ALAN DA SILVA DINIS - Maj
CPF: 034193297-33

Fiscal Administrativo do Gabinete do Comandante do Exército

5.5.1.2. 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

Não houve concessão de Suprimento de Fundos no exercício.



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

6.1. INFORMAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA DE PESSOAL DA UNIDADE

Os itens 6.1.1. Demonstração e Distribuição da Força de Trabalho à Disposição da UJ e
6.1.2. Qualificação e Capacitação da Força de Trabalho são informações consolidadas no Órgão
de  Direção  Setorial  (ODS)  responsável  pela  Gestão  de  Recursos  Humanos  do  Comando  do
Exército (UG 160070 – Departamento-Geral do Pessoal).

6.1.3. Custos de Pessoal da Unidade Jurisdiciona

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.

Os itens 6.1.4.2. Terceirização Irregular de Cargos, 6.1.5. Riscos Identificados na Gestão
de  Pessoase  6.1.6.  Indicadores  Gerenciais  sobre  Recursos  Humanos  são  informações
consolidadas no Órgão de Direção Setorial (ODS) responsável pela Gestão de Recursos Humanos
do Comando do Exército (UG 160070 – Departamento-Geral do Pessoal).



6.2.  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: Gabinete do Comandante do Exército
UG/Gestão: 160086 CNPJ: 00.394.452/0001-03

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

2011 (L) (O)
Termo Aditivo 04/2013

09.508.282/0001-07
21/02/2013 20/02/2014 34 - 4 - - - P

Termo Aditivo 05/2014 21/02/2014 20/02/2015 31 - 7 - - - P
Observação: Não há exigência de nível de escolaridade.

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: Setor de Aquisições



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: Gabinete do Comandante do Exército
UG/Gestão: 160086 CNPJ: 00.394.452/0001-03

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

2013 (3) (O)
02/2013

04.759.978/0001-92
02/08/2013 01/08/2014 1 - 2 - 5 - A

Termo Aditivo 01/2014 02/08/2014 01/08/2015 1 - 3 - 4 - P
Observação: Não há exigência de nível de escolaridade.

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.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

Fonte: Setor de Aquisições



6.2.3. Análise Crítica

Os  contratos  firmados  por  esta  UJ  estão  vigentes.  Não  existem  dificuldades  na
condução, pois os mesmos possuem fiscal designado para verificar os procedimentos de execução
dos serviços prestados, bem como a documentação referente ao pagamento das verbas trabalhistas
por parte das empresas contratadas.

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

Esta  UJ  não  possui  contratos  decorrentes  da  desoneração  da  folha  de  pagamento
propiciada pelo art. 7º da Lei 12.546/2011 e pelo art. 2º do Decreto 7.828/2012.



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 06 34.218 4 R$ 15.449,00

Veículos de representação 30 309.478 6 R$ 128.608,20

Veículos de serviço 28 697.401 12 R$ 95.716,60

   Total 64 R$ 239.773,80

Informações Complementares

a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos:
Quadro de Dotação de Material (QDM) para o Gabinete do Ministro do Exército, para o Centro de
Comunicação Social do Exército e para o Centro de Inteligência do Exército – Portaria nº 48 – Res.
de 23 de junho de 1997, do Estado Maior do Exército (EME); Normas para Classificação, Registro
e  Identificação  de  Viaturas  do  Exército  (NORCRIVE)  –  Portaria  Nº  023  –  DMB,  de  20  de
novembro de 1998 e Normas Administrativas Relativas à Manutenção (NARMNT) - Separata n° 2
ao BE 27/02, de 5 de julho de 2002;

b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ:  a frota se
destina  a  apoiar  as  atividades  da  UJ,  no  transporte  de  pessoal  e  material,  com o  objetivo  de
possibilitar e agilizar os trabalhos de assessoramento ao Comandante do Exército nas suas diversas
assessorias, divisões e seções;

c) Plano de substituição da frota:  a OM está iniciando estudos, através da Seção de
Manutenção e Transporte, para a elaboração de um Plano de Substituição da Frota com o objetivo
de sugerir a substituição dos veículos com base na sua vida útil econômica, a fim de determinar um
ponto de substituição para cada tipo de veículo;

d)  Razões  de  escolha  da  aquisição  em  detrimento  da  locação:  as  atividades  de
segurança do Comandante do Exército, os deslocamentos do comandante e dos seus assessores
necessitam de veículos e motoristas sempre à disposição, pois, muitas das vezes é realizado fora do
horário do expediente.

e) Estrutura de controles de que a UJ dispõe para assegurar uma prestação eficiente e
econômica do serviço de transporte: Existe um planejamento interno a fim de otimizar os serviços
de transportes de militares desta UJ.



7.1.2. Frota de Veículos Automotores a Serviço da UJ, mas Contratada de Terceiros

As informações solicitadas neste tópico não se aplicam a esta 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  160065-
Comando da 11ª Região Militar.

7.3. IMÓVEIS LOCADOS DE TERCEIROS

As informações solicitadas neste tópico não se aplicam a esta UJ.



8. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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

Sistema de Seleção de Pessoal Apoiar o Comandante do Exército na decisão de selecionar militares nos diversos processos de seleção
do Gabinete do Comandante, como por exemplo, seleção para missão no exterior.

Sistema Plamogex (Plano de movimentação a
cargo  do  Gabinete  do  Comandante  do
Exército)

Apoiar o Comandante do Exército na decisão de selecionar militares para órgãos fora da Força.

Sistema  Procap  (Protocolo  e  Cadastramento
de Processo)

Acompanhar processos judiciais de interesse do Exército.

Sistema Bolweb (Boletins) Produzir boletins e alterações de militares.

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

Sistema de Controle de Férias Necessidade de implementar uma rotina mais eficiente
no  cadastro  e  controle  das  férias  dos  integrantes  do
Gabinete.

Será  desenvolvido  por  equipe  interna,  não
havendo  necessidade  de  nenhuma  medida
diferente das de rotina.



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

T.A. 02/2013

Serviços  técnicos  especializados  na
área  de  tecnologia  da  informação,
seguindo  as  melhores  práticas
descritas na biblioteca ITIL

02/08/2014 até
01/08/2015

04.759.978/0001-92 AZ TECNOLCOGIA LTDA 813.079,92 740.263,87

001/2014

Serviço  de  telecomunicações  de
dados para fornecimento de serviços
de comunicação de dados para acesso
IP  com  tecnologia  MPLS
(Multiprotocol Label Switching) com
a manutenção de 10 (dez) canais de
voz,  que  ficará  responsável  pela
implantação,  configuração,
manutenção, gerenciamento pró-ativo
on-site  e  remoto  de  uma  Rede  de
Dados  Corporativa  Nacional  e
Internacional.

05/02/2014 até
04/02/2015

00.545.482/0001-65
NETWORLD PROVEDOR E
SERVICOS DE INTERNET

LTDA
48.333,30 48.333,30



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?

X

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

X

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)?

X

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

Considerações Gerais

               Apesar de não participar da A3P, esta UJ desenvolve, no seu dia a dia, a prática de atividade voltadas para o
uso sustentável e racional dos recursos e bens públicos.



10. ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE

10.1. TRATAMENTO DE DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃOS DO TCU

Esta UJ  não recebeu determinações  e/ou recomendações  do Tribunal  de Contas  da
União.

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

Esta UJ não recebeu recomendações do Controle Interno.

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 10 10 24

Entregaram a DBR 10 10 24

Não cumpriram a obrigação - - -

Fonte: Ajudância-Geral

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: não há providências, pois nenhuma pessoa deixou de cumprir a obrigação de
entregar a DBR;



b) Identificação  da  unidade  interna  (departamento,  gerência,  etc.)  incumbida  de
gerenciar a recepção das DBR; a seção responsável por receber as DBR é a Ajudância-Geral;

c) Existência ou não de sistema informatizado para esse gerenciamento: não há sistema
informatizado para o gerenciamento;

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: as DBR são recebidas em papel;

e) Realização ou não de algum tipo de análise, pela a UJ, das DBR com o intuito do
identificar eventuais incompatibilidades de patrimônio com a remuneração recebida; as declarações
foram apresentadas pelos responsáveis e entregues na Ajudância-Geral; e

f) Forma de guarda das DBR diante da necessidade de preservação do sigilo fiscal das
informações: as DBR são guardas em envelope lacrado, no cofre.

10.4. MEDIDAS ADOTADAS EM CASO DE DANO AO ERÁRIO

Esta UJ  não recebeu determinações  e/ou recomendações  do Tribunal  de Contas  da
União.



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 está aplicando 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 se integrando 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: 160054
11ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército

Unidades Gestoras Executoras (UGE): 160086 – Gabinete do Comandante do Exército
167087 – Gabinete do Comandante do Exército

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

Não houve ocorrência de alerta ou ressalva durante o exercício financeiro de 2014.

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

Não houve ocorrência não sanada até o final do exercício de referência do relatório de
gestão.

11.4. DECLARAÇÃO DO CONTADOR

DECLARAÇÃO DO CONTADOR

DECLARAÇÃO PLENA
Denominação completa (UJ): Código das UG:

Gabinete do Comandante do Exército 160086

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 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
NBC T 16.6  aprovada  pela  Resolução  CFC nº  1.133/2008,  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 Brasília - DF Data 25/03/15
Contador

Responsável
Pollyane Cunha R. da Costa - 2º Ten CRC nº DF 017120/O-3 -DF

 



12. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO

A gestão dos recursos orçamentários, financeiros e patrimoniais foi alcançada pela UJ
de modo eficiente e  eficaz,  pelo alto grau de comprometimento do pessoal e do planejamento
condizente com a realidade do Gabinete do Comandante do Exército.

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

Os recursos financeiros recebidos por  esta UJ foram impactados a partir  do quarto
trimestre,  gerando  um  saldo  de  restos  a  pagar  no  valor  de  R$  2.531.413,99  (dois  milhões,
quinhentos e trinta e um mil, quatrocentos e treze reais e noventa e nove centavos).



CONSIDERAÇÕES FINAIS

A gestão dos recursos orçamentários e patrimoniais  foi alcançada pela UJ de modo
eficiente e eficaz, pelo alto grau de comprometimento do pessoal e do planejamento condizente
com a realidade do Gabinete do Comandante do Exército.

Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2015.

_____________________________________
Gen Div MAURO CESAR LOURENA CID

Chefe do Gabinete do Comandante do Exército
 (Dirigente Máximo da Unidade)



ANEXOS E APÊNDICES

Não há anexos e/ou apêndices a serem apresentados por esta unidade.
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MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 
11ª INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRC ITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2014

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO: 11ª ICFEx

Identificação da Unidade Jurisdicionada Auditada

Denominação completa Sigla Código SIAFI Cidade-UF

Gabinete do Comandante do Exército Gab Cmt Ex 160086 e 167087 Brasília-DF

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

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

As peças contemplam os formatos e os conteúdos obrigatórios nos termos da 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.

1.2. Análise  da compatibilidade entre as informações  do relatório  de gestão  e as contidas nos
sistemas informatizados da Administração Pública Federal

As informações declaradas no relatório de gestão da UJ correspondem de fato à realidade.

2.  AVALIAÇÃO  DOS  RESULTADOS  QUANTITATIVOS  E  QUALITA TIVOS  DA
GESTÃO

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  e metas,  contudo a UJ ainda não implantou
indicadores de gestão para o exercício de referência do relatório de gestão;
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c) Foi verificada a existência de metodologia de gestão de mapeamento dos processos de
trabalho  e  dos  riscos  a  eles associados.  Observa-se que  foram  implementados  os  controles
necessários para tratar esses riscos, havendo análise crítica sobre os resultados alcançados; e

d) Foi  verificado  que  as 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,  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.

3. AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DA GESTÃ O

Foi verificado os principais objetivos e metas, contudo indicadores de nível operacional e
gerencial, estão em processos de definição pela UJ para o exercício de referência do relatório de
gestão.

Sendo assim a UJ foi orientada a implantar, no mais curto prazo, indicadores finalísticos
para todos os objetivos estratégicos, visando medir resultados alcançados pela gestão.

4. AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

Esta avaliação consta no Relatório de Auditoria de Gestão da UJ Departamento-Geral do
Pessoal.

5. AVALIAÇÃO DA GESTÃO DAS TRANSFERÊNCIAS

 Esta UJ não firmou convênios ou outros instrumentos congêneres.

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

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

Sobre os processos da amostra:

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



Relatório de Auditoria de Gestão do Gab Cmt Ex NUP:64609.004732/2015-05 ............................ 5

II. Motivo da contratação: assinatura de periódico técnico;                              
III.  Modalidade, objeto e valor da contratação: Dispensa 6/2014; valor de R$ 4.660,00

(quatro mil seiscentos e sessenta reais);
IV.  Fundamentação da  dispensa ou inexigibilidade: Artigo  24, Inciso  II, da  Lei  nº

8.666, de 21 de junho de 1993;
V. Conclusão sobre a regularidade dos processos avaliados: o processo de dispensa foi

analisado por amostragem, sendo elaborado em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993. Não foram constatados indícios de irregularidade administrativa na presente amostra.

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

A avaliação  acerca  da aderência  da UJ  aos  critérios de sustentabilidade  ambiental  na
aquisição de bens, contratação de serviços ou obras, bem como sobre informações relacionadas à
separação  de  resíduos  recicláveis  descartados,  encontra-se  em  fase  de  adaptação  à  Instrução
Normativa nº 1/2010 e à Portaria nº 2/2010, ambas da Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação do Ministério  do Planejamento,  Orçamento e Gestão,  e ao Decreto  nº  5.940/2006.
Entretanto, verifica-se que os óbices encontrados para adoção de práticas sustentáveis estão sendo
superados gradativamente pela UJ de acordo com as afirmativas que compõem o Quadro A.10.1, do
Relatório de Gestão.

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

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

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

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

Observa-se, na Unidade Auditada, haver planejamento institucional na área de tecnologia
da informação (TI).  Há esforços  quanto ao desenvolvimento e melhorias nessa área,  fruto das
demandas decorrentes  dos objetivos institucionais e,  também, de medidas que visam implantar
Governança de TI, conforme descrito no próprio Relatório de Gestão.

 
O Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) do Exército, aprovado em 2014

orienta o alinhamento aos Objetivos Estratégicos de Tecnologia da Informação (OETI) definidos na
Concepção Estratégica  de Tecnologia  da Informação (CETI),  por  meio do estabelecimento das
Estratégias de Tecnologia da Informação (TI),  Ações Estratégicas de TI, atividades planejadas e
metas para as Organizações Militares do Exército Brasileiro (EB).

A  UJ definiu  requisitos  atinentes  à  segurança  da  informação,  de  maneira  a  permitir
razoável controle de dados e informações que tramitam interna e externamente.



Relatório de Auditoria de Gestão do Gab Cmt Ex NUP:64609.004732/2015-05 ............................ 6

8. AVALIAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

Esta Avaliação consta no Relatório de Auditoria de Gestão da SEF.

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

9.1. AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS
AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

a) Ambiente de controle
Observa-se, com base nas auditorias realizadas em 2014, que a UJ dispõe de definida

cultura de controle, na forma do que normatiza e recomenda o Exército, alinhado pelos dispositivos
legais  em vigor.  A Unidade demonstrou que propicia o necessário  incentivo à conduta ética e
íntegra  de  seus  servidores,  à  luz  dos  regulamentos  e  legislações.  Observa-se  o  interesse  da
Organização Militar em reforçar, no ambiente interno da UJ, a prática da conduta honesta e balizada
por normas internas de controle administrativo, eliminando ou reduzindo oportunidades de atos
desonestos ou ilegais.

b) Avaliação de risco
Os  procedimentos  atinentes  à  avaliação  de  riscos  permitem  observar  o  dispêndio  de

atenção a essa área, na medida das possibilidades da Unidade, no sentido de que seja possível
constatar  os riscos eventuais  e potenciais,  inerentes  às atividades administrativas da UJ,  tendo
tratamento  específico  por  determinados  setores.  São consideradas  todas  as  consequências
decorrentes  de  determinados  riscos,  traçando-se  planos  e  metas  para  cada  caso,  inclusive
considerando  sua aceitação para  que sejam possíveis medidas de controle  e  gerenciamento  de
riscos. As ações administrativas consideradas suscetíveis a risco têm tratamento em nível de sua
importância, sem perder o foco no custo-benefício de cada medida a ser adotada.

c) Procedimentos de controle
A Unidade  Jurisdicionada possui  normas e  diretrizes internas  que atribuem funções  e

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

d) Informação e comunicação
As informações são tratadas na Unidade conforme suas normas internas, somadas às de

conteúdo público e geral. O tratamento das informações tem por base procedimentos bem definidos
e  responsabilidades  dos  envolvidos,  de  maneira  a  bem  conduzir  esse  sistema  informacional,
mediante adequada condução dos dados pelos agentes envolvidos no controle.

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

e) Monitoramento
Cabe ressaltar que, apesar dos controles internos estarem bem definidos através de normas

internas e legislações específicas, eventuais falhas são passíveis de ocorrerem.  Portanto, a UJ deve
manter uma análise constante de seus controles internos, a fim de mitigar riscos que possam causar
impropriedades e/ou irregularidades decorrentes de falhas em seus processos.

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

Esta Avaliação consta no Relatório de Auditoria de Gestão da SEF.

11. AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE ACESSIBILIDADE DA UNID ADE

Foi verificado que no âmbito do Comando do Exército são cumpridas as medidas relativas
as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida,
conforme estabelece a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, da Casa Civil da Presidência da
República e Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. 

12. OUTRAS INFORMAÇÕES

12.1.  AVALIAÇÃO SOBRE FALHAS E IRREGULARIDADES

Na gestão da UJ, relativa ao exercício de 2014, não foram encontrados fatos acoimados de
irregularidades, passíveis de apuração.

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

As determinações foram cumpridas.

12.3. AVALIAÇÃO DE PASSIVOS ASSUMIDOS PELAS UNIDADES

Não é o caso da UJ.

12.4. AVALIAÇÃO DA GESTÃO SOBRE AS RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS

Não é o caso da UJ.

12.5. OUTROS ESCLARECIMENTOS OU INFORMAÇÕES.

No ano de 2014, a 11ª ICFEx realizou diversas recomendações à UJ Gab Cmt Ex, por meio
de msg SIAFI, de Boletins Informativos, da Página da Inspetoria (www.11icfex.eb.mil.br) e dos



Relatório de Auditoria de Gestão do Gab Cmt Ex NUP:64609.004732/2015-05 ............................ 8

Relatórios das Visitas de Auditoria, assim como por meio de diversos treinamentos e capacitações,
além de respostas às consultas formuladas.

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

13. CONCLUSÃO

13.1 Cabe esclarecer que nenhuma restrição foi imposta quanto ao método ou extensão
dos  trabalhos.  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 condicionados à disponibilidade de
tempo, ao volume de recursos geridos pela UJ e à documentação apresentada.

13.2 Os trabalhos de auditoria  foram desenvolvidos na sede das 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.

13.3. Em face do exame realizado sobre o conteúdo apresentado referente às peças deste
processo de contas e considerando não terem sido evidenciadas irregularidades ou impropriedades
que comprometessem a probidade da gestão na utilização dos recursos públicos alocados à unidade,
no período a que se refere o presente processo, propor a certificação pela regularidade da Gestão
dos (demais) responsáveis arrolados.

Brasília-DF, 24 de junho de 2015.

Auditor

______________________________
BRUNO DA SILVA SUHETT - Maj
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2014

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 2/2015

NUP: 64609.004732/2015-05 

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO: 11ª ICFEx 

Identificação das Unidades Jurisdicionadas Auditadas

Denominação completa Sigla
Código
SIAFI

Dirigente Máximo

Cidade-UF
Nome

Período de
Gestão

Gabinete do Comandante do 
Exército

Gab Cmt
Ex

160086
167087

Mauro Cesar Lourena Cid 01 Jan-31 Dez Brasília-DF

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

2.  As atividades de auditoria  desenvolvidas pela ICFEx cujos resultados encontram-se
consubstanciados no Relatório de Auditoria de Gestão constante desta Prestação de Contas, foram
realizadas por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no item 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.

Brasília-DF,  8 de julho de 2015

_________________________________
RENATO CALDEIRA IGREJA- Ten Cel

Chefe da 11ª ICFEx
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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: 02/2015
EXERCÍCIO: 2014
PROCESSO Nº: 64609.004732/2015-05
UNIDADE AUDITADA: GABINETE DO COMANDANTE DO EXÉRCITO
CÓDIGO SIAFI: 160086
CIDADE/UF DA UNIDADE: BRASÍLIA/DF

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 Gabinete do Co-
mandante do Exército (Gab Cmt Ex).

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 pela 11ª Inspetoria de Contabilidade e
Finanças do Exército (11ª 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 regis-
tros  efetuados pela equipe de auditoria, em decorrência dos trabalhos conduzidos sobre os atos de ges-
tão 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 e metas. Contudo, a UJ ainda não implantou indica-
dores de gestão para o exercício de referência do relatório de gestão.

c) Foi verificada a existência de metodologia de gestão de mapeamento dos processos de traba-
lho e dos riscos a eles associados. Observou-se que foram implementados os controles necessários para
tratar esses riscos, havendo análise crítica sobre os resultados alcançados.

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



(Parecer do Dirigente de Controle Interno – PCA/2014-Gab Cmt Ex...........................................................................................................2/2)

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, do 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
imediatamente 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: 64409.004732/2015-05 

UNIDADE JURISDICIONADA: Gabinete do Comandante do Exército (Gab Cmt Ex) 

CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA:  160086 e 167086 

CIDADE:  Brasília – DF 

 

 

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 Gabinete do 

Comandante 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 

 

  


