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INTRODUÇÃO

O Comando  de  Operações  Terrestres  (COTER)  apresenta  o  Relatório  de  Gestão  2014,
buscando a perfeita, lícita e transparente utilização dos recursos públicos, dentro das normas que
regem a Administração Pública.

Este  Relatório  de  Gestão  seguiu  as  orientações  expedidas  pela  11ª  Inspetoria  de
Contabilidade  e  Finanças  do  Exército  –  11ª  ICFEx,  em complemento  à  IN  TCU nº  63/2010,
Portaria TCU nº 814/2012, Decisão Normativa TCU nº 134/2013, Portaria TCU nº 90/2014,  e das
orientações do órgão de controle interno.

 Alguns tópicos da norma DN TCU nº 127/2013 não foram abordados pelos motivos a seguir
descritos:  não houve reconhecimento de passivos por  insuficiência de créditos ou de recursos;
todos os créditos autorizados foram aplicados; a UJ não possui  patrimônio imobiliário sob sua
jurisdição; não foi utilizado cartão de pagamento do governo federal; não houve renúncia tributária
por esta UJ; e não houve projetos e programas financiados com recursos externos.

Como realizações desta UJ em 2014 pode-se citar:  criação da 4ª  Subchefia; ampliação,
aprimoramento e atualização dos programas e equipamentos de TI; aquisição de equipamentos de
simulação para treinamento e aperfeiçoamento do preparo e emprego da Força Terrestre para a
defesa do território nacional; a contratação de serviços e materiais com o objetivo de manutenir o
patrimônio  já  existente,  bem  como  aprimorar  os  equipamentos  e  recursos  humanos  para  o
cumprimento das missões institucionais do COTER; a reestruturação das instalações do COTER no
1º Piso, 2º Piso, 4º Piso e Garagem. 

Como dificuldades, a elaboração de especificações técnicas das contratações e aquisições
nos Termos de Referência, que atrasam os processos licitatórios.

Durante  o  ano de  2014 esta  UJ  empenhou-se na  boa  e  regular  aplicação/execução dos
recursos oriundos das Ações pertencentes a este ODS e do Programa de Apoio Administrativo.

O recurso previsto na LOA foi  totalmente descontingenciado e empenhado; de forma a
permitir o controle e equilíbrio contábil e patrimonial de contas no SIAFI e demais sistemas.

Ao final do exercício, a UJ considera sua gestão aprimorada sem a identificação de óbices
que pudessem comprometer a concretização de seus objetivos traçados, ressaltando-se, ainda, a
participação responsável de todos os agentes da administração com a conscientização dos usuários
no aperfeiçoamento dos processos administrativos.



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES

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: COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES
Denominação abreviada: COTER
Código SIORG: 2209 Código LOA: Não é o caso desta UJ. Código SIAFI: 160548 / 167548

Natureza Jurídica: Órgão Público CNPJ:  00.394.452/0091-51  /    00.394.452/0418-02

Principal Atividade: Defesa Código CNAE: 8422-1
Telefones/Fax de contato (061) 3415-5662 (061) 3415-6098 (061) 3415-4260
Endereço Eletrônico: financeiro@coter.eb.mil.br 
Página da Internet: www.coter.eb.mil.br
Endereço Postal: Quartel General do Exército – Bloco H – 2º Piso – CEP 70.630-901 – SMU – Brasília - DF 

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

Dec. Pres. Nº 99.669, de 06 de novembro de 1990.
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada

- Decreto nº 98.820, de 12 de janeiro de 1990 - Aprova o Regulamento de Administração do Exército (RAE)-(R-3);
- Portaria nº 816, de 19 de dezembro de 2003 - Aprova o Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (R-1);
- Portaria nº 691, de 14 de julho de 2014 – Aprova o Regulamento do Comando de Operações Terrestres (EB10-R-
06-001) e dá outras providências.

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
Não há conteúdo a apresentar

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

Código SIAFI Nome
160548 COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES.
167548 COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES.

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
160548 00001
167548 00001

Unidades Orçamentárias Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Código SIAFI Nome

52121 Comando do Exército



1.2. FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE JURISDICIONADA

1.2.1. Finalidade

Orientar e coordenar o preparo e o emprego da Força Terrestre (F Ter)

1.2.2. Competência Institucional

O Comando de  Operações  Terrestres  (COTER),  Órgão  de  Direção  Setorial  diretamente
subordinado ao Comandante do Exército, tem por finalidade orientar e coordenar o preparo e o
emprego  da  Força  Terrestre  (F  Ter),  em  conformidade  com  as  diretrizes  estratégicas  do
Comandante do Exército e do Estado-Maior do Exército. (Decreto nº 6.281, de 3 de dezembro de
2007)

1.3. ORGANOGRAMA FUNCIONAL

COMANDO

Competências:

- Orientar e coordenar o preparo e o emprego da F Ter;

- Avaliar a instrução militar e a capacidade operacional da F Ter;

- Homologar o preparo de tropa destinada ao cumprimento de missão de paz;

- Gerenciar o Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Exército;

-  Coordenar  as  atividades  da  competência  e  do  interesse  do  Exército  em  relação  às
PolíciasMilitares (PM) e aos Corpos de Bombeiros Militares (CBM);

- Gerenciar as informações operacionais; e

-Atuar como Órgão Central dos diferentes sistemas a cargo do COTER, definidos pelo Comando
do Exército e pelo Estado-Maior do Exército.



SUBCOMANDO 

Competências:

- Assessorar o Comandante de Operações Terrestres em assuntos administrativos e operacionais;

- Orientar, coordenar e integrar as atividades do Gabinete e das Subchefias do COTER; e

- Representar o COTER na Comissão Permanente de Orçamento do Exército(CPOEx).

GABINETE:

Competências:

- Planejar, coordenar e executar as atividades-meio do COTER como OM;

- Planejar, coordenar e executar as atividades de cerimonial e administração de pessoal e material
do COTER como OM; 

-  Consolidar  e  elaborar  a  proposta  orçamentária  anual  do  Plano  de  Apoio  Administrativo  do
COTER como OM;

- Planejar, coordenar e executar os procedimentos de administração orçamentária e financeira das
atividades-meio da OM; e

- Orientar, coordenar e supervisionar as atividades de inteligência do COTER como OM.

 1ª SUBCHEFIA: 

Competências:

- Orientar e coordenar o preparo, bem como avaliar a capacitação operacional da F Ter, exceto as
ações de competência da 3ª Subchefia;

- Realizar o acompanhamento doutrinário para o preparo da F Ter;

- Gerenciar o Sistema de Simulação do Exército Brasileiro (SSEB);

-  Gerenciar  os  recursos  financeiros,  combustíveis  e  ração  operacional  afetos  à  capacitação
operacional da Força Terrestre; e

- Acompanhar e supervisionar a capacidade operacional das OM vinculadas. 

 

2ª SUBCHEFIA

Competência:

- Orientar e coordenar o emprego da F Ter, exceto as ações de competência da 3ª Subchefia;

- Operar o Centro de Comando e Controle da F Ter; 

- Manter o Centro de Operações Conjuntas Alternativo do Ministério da Defesa em condições de
ser guarnecido e operado; e

-  Coordenar o  apoio da  Força Terrestre  nas atividades subsidiárias,  excetuando-se as  obras  de
Engenharia e Construção.

3ª SUBCHEFIA

Competências:

-  Orientar,  acompanhar  e  supervisionar  o  preparo,  o  emprego,  a  desmobilização,  bem  como
conduzir  a  avaliação de  tropa  do Exército  destinada ao cumprimento  de  missões de  paz e  de
militares designados para cumprirem missões de paz de caráter individual, sob a égide das Nações
Unidas e de outros Organismos de Segurança Internacional;

-  Coordenar o Grupo de Acompanhamento e Apoio às Missões de Paz no Âmbito do Exército
Brasileiro (GAAPAZ);



-  Normatizar  e  gerenciar  as  atividades  do  Sistema  de  Investigação  e  Prevenção  de  Acidentes
Aeronáuticos do Exército (SIPAAerEx);

- Coordenar as Solicitações de Missão Conjuntas (SMC) para a Força Aérea Brasileira e para a
Marinha do Brasil no Plano de Missões Conjuntas (PMC);

- Coordenar as atividades da competência e do interesse do EB em relação às PM e aos CBM; 

-  Orientar,  acompanhar  e  supervisionar  o  preparo,  o  emprego,  a  desmobilização,  bem  como
conduzir a avaliação de tropa do Exército destinada ao cumprimento de missões de segurança de
embaixadas brasileiras creditadas em nações amigas;

- Elaborar diretrizes para orientar a mobilização, a seleção e o preparo de tropa para o cumprimento
de missões de paz; 

- Exercer o efetivo controle sobre a tropa integrante da missão de paz, respeitada a subordinação ao
Organismo Internacional e ao Ministério da Defesa, para fins de emprego operacional;

- Realizar, em coordenação com os diversos Órgãos de Direção Setorial, a avaliação do preparo e
do desempenho da tropa durante o cumprimento da missão de paz;

- Elaborar diretrizes, planejar, coordenar e controlar as atividades inerentes à desmobilização da
tropa em cumprimento de missão de paz; 

- Propor a indicação para matrícula em cursos referentes a operações de paz a serem realizados nos
Centros de Instrução e Estabelecimentos de Ensino do Exército Brasileiro, orientar e supervisionar
o preparo de militares selecionados para missão de paz de caráter individual; 

- Coordenar as atividades da competência e do interesse do EB em relação às PM e aos CBM;

- Realizar  o acompanhamento das Missões de Paz de caráter  Individual conforme previsto em
Portaria expedida pelo Estado-Maior do Exército;

- Consolidar e manter as informações relativas às missões de paz (tropa e individuais) em um
Sistema Unificado de Acompanhamento de Missões de Paz (SISMIPAZ), incluindo as informações
para  o  controle  de  pessoal  selecionado,  preparodo  para  as  missões,  emprego,  rodízio  de
contingentes, desmobilização e lições aprendidas;

- Apresentar subsídios às 1ª, 2ª e 4ª Subchefias, a fim de compatibilizar o preparo e o emprego da
Força Terrestre; 

- Cooperar com os governos dos Estados e do Distrito Federal nos assuntos relativos à organização,
efetivo, garantias, convocação, mobilização e emprego das PM e dos CBM; 

-  Coordenar  a  distribuição  de  vagas  em  cursos  e  estágios  para  as  PM  e  os  CBM  em
estabelecimentos de ensino das FA; 

- Selecionar e indicar integrantes das forças auxiliares voluntários para participar de missões de paz
da sob a égide da ONU;

- Estabelecer, acompanhar e controlar as dotações de Armamentos, Munições, Capacetes, Coletes e
Escudos das PM e dos CBM, em coordenação com a DFPC/COLOG;

-  Estabelecer  diretrizes  para  orientar  os  Comandos  Militares  de  Área  (C  Mil  A)  quanto  aos
procedimentos de coordenação, controle e orientação técnica das PM e dos CBM;

-  Estabelecer  condições  gerais  de  convocação  e  de  mobilização,  apreciando  os  quadros
demobilização para as PM e os CBM de cada Unidade da Federação, com vistas ao emprego como
participantes da defesa territorial, respeitando as especificidades de cada Corporação; 

- Proceder Visitas de Orientação Técnica regulares com o objetivo de verificar as atividades e os
meios das PM e dos CBM, para fins de controle e coordenação;

- Controlar os efetivos das PM e dos CBM;

- Acompanhar a organização e a articulação das PM e dos CBM;

- Realizar o acompanhamento da legislação das PM e dos CBM;

- Estabelecer diretrizes a fim de regular, orientar, coordenar e acompanhar o preparo e o emprego
como órgão central dos seguintes Sistemas:



- Sistema de Aviação do Exército (SisAvEx); e

- Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Exército (SIPAAerEx).

- Coordenar e controlar as solicitações de pedidos de missões de apoio aéreo e naval junto à FAB,
MB e EB; 

-  Consolidar  os  estudos,  planejamento  e  projetos  relacionados  à  Av  Ex  que  afetem  a
operacionalidade da Aviação do Exército oriundos dos demais órgãos de direção setorial;

-  Consolidar  as  necessidades de recursos orçamentários para as  fases  de  mobilização,  preparo,
emprego e desmobilização de tropa e de missões de paz de caráter individual com os Órgãos de
Direção Setorial e Comandos Militares de Área envolvidos na missão de paz, informando-as para o
Estado-Maior do Exército; e

-  Gerenciar  os  recursos  orçamentários  distribuídos  ao  COTER,  destinados  à  mobilização,  ao
preparo, ao emprego e à desmobilização de tropa e de militares em missões de paz de caráter
individual  em  cumprimento  de  missão  de  paz  sob  a  égide  das  Nações  Unidas  e  de  outros
Organismos de Segurança Internacional.

4ª SUBCHEFIA

Competência:

- Realizar a gestão das informações operacionais; 

-  Integrar  dados,  informações e conhecimentos de diversas fontes,  em benefício das operações
militares da F Ter; e

- Orientar o planejamento e coordenar as operações de informação no âmbito da F Ter.



Quadro A.1.3 – Informações sobre Áreas ou Subunidades Estratégicas
Áreas/  Subunidades
Estratégicas

Competências Titular Cargo Período de atuação

1ª Subchefia Orientar  e  coordenar  o  preparo,  bem  como  avaliar  a
capacitação operacional da F Ter

Gen Bda JOSÉ EDUARDO Pereira Subchefe 08/09 – 31/12

2ª Subchefia Orientar e coordenar o emprego da F Ter Gen  Bda  Estevam  Cals  THEOPHILO  Gaspar  de
Oliveira

Subchefe 30/01 – 31/12

3ª Subchefia Orientar,  acompanhar  e  supervisionar  o  preparo,  o
emprego,  a  desmobilização,  bem  como  conduzir  a
avaliação  de  tropa  do  Exército  destinada  ao
cumprimento  de  missões  de  paz  e  de  militares
designados para cumprirem missões de paz  de  caráter
individual,  sob a égide das Nações Unidas e de outros
Organismos  de  Segurança  Internacional.  Normatizar  e
gerenciar  as  atividades  do  Sistema  de  Investigação  e
Prevenção  de  Acidentes  Aeronáuticos  do  EB
e; normatizar e estabelecer diretrizes para orientar os C
Mil quanto aos procedimentos de coordenação, controle
e orientação técnica das PM e dos CBM.

Gen Bda GLAUCIO Lucas Alves Subchefe 30/01 – 31/12

4ª Subchefia Realizar a gestão das informações operacionais; Gen Bda Antônio Leite dos SANTOS FILHO Subchefe 08/09 – 31/12



1.4. MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS DA UNIDADE JURISDICIONADA

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

Preparo da Força Terrestre
Preparar a F Ter para o cumprimento de missões de Defesa da Pátria,
da  garantia  dos  poderes  constitucionais  e  lei  e  da  ordem  e  para
missões internacionais. 

Ministério da Defesa, Marinha do Brasil
e Força Aérea Brasileira, 

Insumos Fornecedores Produtos e Serviços Principais Clientes
Subunidades 
Responsáveis

Diretrizes,  Planejamentos,
Planos  Operacionais,
Informações  e  Legislações,
Estudos e Ordens

Comandante  do  Exército,
Comando  Militar  de  Área,
Órgãos de  Direção  Setorial  e
Órgão de Direção Geral

Planejamento  do Preparo da F
Ter,  Sistema  de  Instrução
Militar, Programas de Instrução
Militar e Avaliação operacional
das Organizações Militares

Ministério  da  Defesa,  Comandos
Militares  de  Área  e  Órgãos
governamentais. 

1ª Subchefia

Macroprocessos Descrição Principais Parceiros Externos

Emprego da Força Terrestre
Procedimentos  de  acompanhamento  do  emprego  da  F  Ter  para  o
cumprimento de missões de Defesa da Pátria. 

Ministério  da  Defesa,  Ministério  da
Integração  Nacional,  Ministério  da
Justiça e Ministério da Saúde.

Insumos Fornecedores Produtos e Serviços Principais Clientes
Subunidades 
Responsáveis

Diretrizes,  Planejamentos,
Planos  Operacionais,
Informações  e  Legislações,
Estudos e Ordens

Comandante  do  Exército,
Comando  Militar  de  Área,
Órgãos de  Direção  Setorial  e
Órgão de Direção Geral

Planejamento do Emprego da F
Ter,  Planejamento  das
Hipóteses de Emprego da F Ter
e  Diretrizes  de  Planejamento
das Operações Militares. 

Ministério  da  Defesa,  Comandos
Militares  de  Área  e  Órgãos
governamentais.

2ª Subchefia



2. INFORMAÇÕES SOBRE A GOVERNANÇA

2.1. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA DA UJ

Este subitem não se aplica a esta UJ.

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

O Quadro de Pessoal do Comando do Exército é composto por Militares e por Servidores
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 pra se justificar e se defederem,
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 intermédio

do Órgão de Direção Setorial de Pessoal do Exército (Departamento-Geral do Pessoal) por intermé-
dio da Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social (DCIPAS), que tem as atribui-
ções, 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 Co-
mando do Exército (UG 160070 – Departamento-Geral do Pessoal).

2.3. INFORMAÇÕES  SOBRE  OS  CONTROLES  INTERNOS  ADMINISTRATIVOS  DA
UNIDADE

Quadro A.2.4 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos
da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.

x

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

x

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. x

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. x

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos
formais.

x

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

x

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

x

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ. x

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ. x

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. x

11. Há  clara  identificação  dos  processos  críticos  para  a  consecução  dos  objetivos  e  metas  da

unidade.

x

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus

processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e

a consequente adoção de medidas para mitigá-los.

x

13. É  prática  da  unidade  a  definição  de  níveis  de  riscos  operacionais,  de  informações  e  de

conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão. 

x

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de

risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.

x

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala

de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.

x

16. Não há  ocorrência  de  fraudes e  perdas  que sejam decorrentes  de fragilidades nos processos

internos da unidade.

x

17. Na  ocorrência  de  fraudes  e  desvios,  é  prática  da  unidade  instaurar  sindicância  para  apurar x



responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. 

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:

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: 

Além desses agentes, participaram dos trabalhos...
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:
Escala de valores da Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ,
porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida:  Significa que o conteúdo da afirmativa é  parcialmente observado no contexto da UJ,
porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.



3. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

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

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



4. PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS

4.1. INFORMAÇÕES SOBRE O PLANEJAMENTO DA UNIDADE
O Planejamento Estratégico da Organização apresenta-se como uma valiosa ferramenta que 

busca o alinhamento Organizacional com o Sistema de Planejamento Estratégico do Exército- SI
PLEx, possibilitando um desdobramento tático e operacional e contribuindo, desta forma, para a 
consecução da Missão e Visão. 

Essa  ferramenta  auxilia  sobremaneira  a  Administração,  pois  permite  nortear  as  ações 
gerenciais do Órgão dentro de um plano previamente determinado, melhorando assim a qualidade 
do processo de tomada de decisão e influenciando, desta forma, nos resultados esperados para o 
alcance de sua Missão e Visão (Gestão Organizacional).

Seção de Planejamento e Execução Orçamentária - SPEO

Em uma primeira fase (ano A-1), as Subchefias do COTER realizam seus planejamentos 
sem se preocuparem com limites orçamentários e, após finalizá-los, encaminham os dados para a 
SPEO, que os consolida e realiza o lançamento no SIGA.

Após a definição dos limites pelo Estado-Maior do Exército, as Subchefias readequam seus 
planejamentos de acordo com as prioridades em termos de Preparo e Emprego e os valores são 
reajustados no SIGA, para que o EME possa compor o limite total da Ação 4450 (Aprestamento do 
Exército) que comporá o Projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA).

Após  a  aprovação  da  Lei  Orçamentária  Anual,  a  SPEO  realiza  no  ano  A+1  as 
descentralizações, redistribuições, alterações de QDD e recolhimentos demandados pelas subchefias 
e  acompanha  a  execução orçamentária  por  intermédio  do SIAFI  Operacional  e  da extração  de 
relatórios no SIAFI Gerencial, provendo as Subchefias/Subcomando/Comando do COTER com as 
informações necessárias à gestão eficiente e eficaz dos créditos descentralizados.

PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação do COTER vigente em 2014 foi encerrado. O 
exercício foi destinado basicamente ao recebimento e ajuste do executado em 2013, de modo a ter 
sido adquirida pequena quantidade de ativos de Tecnologia da Informação em 2014. O trabalho 
atual é o de avaliação dos resultados e preparação do Plano 2015, a partir do levantamento das 
necessidades,  notadamente  de  expansão  do  parque  e  implementações  efetivas  de  segurança, 
detecção e resposta a intrusão e integração de sistemas legados. A criação da 4ª Subchefia, em 
adição às três existentes, seguramente causará  correções no Planejamento, visto que está ocorrendo 
de forma incipiente.

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), em que o COTER se insere, 
como Órgão de Direção Setorial.



4.1.1. Plano Estratégico, Tático e Operacional

O Plano Estratégico deste ODS é resultante do processo de Planejamento envolvendo o 
Comando, Subcomando, Gabinete e Subchefias.

O processo é composto pelas seguintes fases:

- Fase 01 – Diagnóstico Estratégico, onde são analisados o Ambiente Interno (Pontos Fortes 
e Pontos Fracos) e Ambiente Externo (Oportunidades e Ameaças).

- Fase 02 – Com base no Diagnóstico Estratégico do ODS, Diretriz do Cmt EB, Sistema de 
Planejamento  do  Exército  –  SIPLEx e  Diretriz  do  Cmt  COTER,  são  elaborados  os  Objetivos 
Organizacionais.

-  Fase  03  –  Posteriormente,  o  Plano  Estratégico  é  desdobrado  em  Planos  Tático  e 
Operacional por intermédio de Programas, Planos, Projetos e iniciativas.

A  vinculação  do  Plano  Estratégico  da  unidade  com  o  PPA  se  faz  através  da  Ação 
Orçamentária  4450  (Aprestamento  do  Exército),  da  qual  este  ODS  é  cotista,  vinculada  aos 
seguintes Programa, Objetivos e Iniciativas:

- Programa 2058: Política Nacional de Defesa;

- Objetivo 0542: Elevar a capacidade operativa do Exército, para o cumprimento de sua 
destinação constitucional, por meio da sua capacitação, adestramento e prontidão logística;

-  Iniciativa  0217:  Instrução  Militar  e  Adestramento  para  a  capacidade  de  prontidão  do 
Exército;

Análise do mapa estratégico da unidade.

- Mapa Estratégico: O mapa estratégico mostra como a organização planeja converter seus 
vários  ativos  em  resultados  almejados.  É  a  representação  gráfica  da  Hipótese  Estratégica  da 
organização.

-  Missão:  “Orientar  e  coordenar  o  Preparo  e  o  Emprego  da  Força  Terrestre,  em 
conformidade com as políticas e diretrizes estratégicas do Exército.”

-  Visão.  “Até  2022,  orientar  e  coordenar  o  Preparo  e  o  Emprego  da  Força  Terrestre 
alinhados a uma nova doutrina, capacitando o Exército para enfrentar os desafios do século XXI”

- Perspectivas:  São grandes  vetores  de desempenho e a  sua definição  se dá a partir  da 
análise da visão e missão vinculada ao modelo. As perspectivas devem ser obtidas com a resposta a 
seguintes  perguntas:  para  alcançar  a  visão,  quais  Objetivos  dentro  da  perspectiva  devem  ser 
alcançados?

O  COTER  possui  as  seguintes  perspectivas:  Operacional,  Estrutura/Processos,  e 
Orçamentário e Financeiro.





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

- Implantar um Novo e Efetivo Sistema Operacional Militar Terrestre; 
- Aperfeiçoar o Preparo da Força Terrestre; 
- Aperfeiçoar o Emprego da Força Terrestre; 
- Aperfeiçoar a Governança de TI;
- Aperfeiçoar a Gestão Administrativa do COTER; 
- Valorizar os Integrantes do COTER; e
- Otimizar a gestão dos recursos orçamentários.

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

- Aumento da capacidade de pronta resposta da F Ter. 
- Adestramento da F Ter.
- Aumento da capacidade de projeção de poder 
-  Apoiar os Campos/Áreas  de Instrução, por meio de orientação doutrinária  e aporte  de 

recursos físicos e financeiros compatíveis para o preparo da Força Terrestre.
- Valorização e capacitação de recursos humanos com participações em visitas, palestras, 

cursos e seminários, militares e civis, para fins de atualização doutrinária.
- Contribuir com o aperfeiçoamento doutrinário. 
- Atualizar e/ou criar a documentação de instrução militar necessária ao preparo.
- Implementar a execução da nova Sistemática de Acompanhamento Doutrinário e Lições 

Aprendidas (SADLA). 
- Aperfeiçoar os Sistemas de Medição do Desempenho na Instrução.
- Aperfeiçoar os processos críticos do Preparo da Força Terrestre.
- Realizar gestões para a integração de esforços dos ODS/OADI, de forma a potencializar os 

elementos do poder de combate da Força Terrestre.
- Mapear,  analisar  e  melhorar  os  processos  críticos  relacionados  ao  emprego  da  Força 

Terrestre.
- Normatizar os procedimentos institucionais relativos ao emprego da Força Terrestre. 
- Realizar gestões para a obtenção de recursos financeiros específicos para o emprego da 

tropa.
- Prover recursos para a constante modernização do parque de TIC;
- Aperfeiçoar os sistemas, em coordenação com o DCT;
- Integrar os Sistemas Corporativos de interesse do COTER, entre si, e com o Sistema de 

Informações Gerenciais (SIG) EB;
- Capacitar pessoal na área de TI para apoio às demandas do ODS;
- Elaborar e manter atualizados os documentos referentes à TIC;
- Analisar e mapear os processos de TIC, em consonância com as diretrizes do DCT, dos 

órgãos de controle interno e a legislação em vigor;
- Formalizar estrutura organizacional para coordenação da gestão, segurança e política de 

acesso à informação no COTER;
- Implantar sistemas corporativos de interesse do COTER; e
- Projetar Banco de dados do COTER. 
- Aperfeiçoar a estrutura organizacional do COTER.
- Aperfeiçoar a gestão do conhecimento no COTER.
- Aperfeiçoar a Comunicação Social no Órgão.
- Adotar um Sistema Informatizado de Gerenciamento de Recursos.
- Aperfeiçoar a execução orçamentária.



4.1.3. Avaliação sobre os Estágios de Implementação do Planejamento Estratégico

O Planejamento Estratégico do Comando de Operações Terrestres, para o período 2011 à 
2012 contempla  os  componentes  consagrados do planejamento  estratégico  alinhado  ao modelo 
preconizado pela metodologia Balanced Scorecard (BSC).

Nele  pode-se  evidenciar  a  importância  das  estratégias  que  orientam  o  Órgão  para  o 
atingimento de seus objetivos e consequentemente o cumprimento de sua missão.

Diante deste cenário o planejamento estratégico surge como uma valiosa ferramenta que 
auxilia sobremaneira a Administração, pois permite nortear as ações gerenciais do COTER dentro 
de um plano previamente determinado, melhorando assim, a qualidade do processo de tomada de 
decisões e influenciando desta forma nos resultados esperados para alcançar a sua visão de futuro. 

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:

- Orientar e coordenar o preparo e o emprego da F Ter;
- Avaliar a instrução militar e a capacidade operacional da F Ter;
- Homologar o preparo de tropa destinada ao cumprimento de missão de paz;
- Gerenciar o Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Exército; 

e
- Coordenar as atividades da competência e do interesse do Exército em relação às Polícias 

Militares (PM) e aos Corpos de Bombeiros Militares (CBM). (Portaria nº 028, DE 23 DE 
JANEIRO DE 2013. Aprova o Regimento Interno do Comando do Exército)

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:

A  vinculação  do  plano  estratégico  da  unidade  com  o  PPA  se  faz  através  da  Ação 
Orçamentária  4450  (Aprestamento  do  Exército),  da  qual  este  ODS  é  cotista,  vinculada  aos 
seguintes Programa, Objetivos e Iniciativas:

- Programa 2058: Política Nacional de Defesa;

- Objetivo 0542: Elevar a capacidade operativa do Exército, para o cumprimento de sua 
destinação constitucional, por meio da sua capacitação, adestramento e prontidão logística;

-  Iniciativa  0217:  Instrução  militar  e  adestramento  para  a  capacidade  de  prontidão  do 
Exército.



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, não possuindo 
ações orçamentárias próprias, uma vez que é um Órgão de Direção Setorial (ODS)  cotista do 
Estado-Maior do Exército na Ação 4450 (Aprestamento do Exército).  Dessa forma, o COTER 
poderá ter responsabilidade parcial sobre o seguinte Objetivo do Plano Plurianual, uma vez que foi 
provisionado com crédito da ação supracitada vinculada  à iniciativa  0217 (Instrução Militar  e 
Adestramento para a Capacidade de Prontidão do Exército) do mesmo:

Quadro A.5.2.2 – Objetivo fixado pelo PPA

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

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

Código      0542 Órgão     Comando do Exército

Programa    Política de Defesa Nacional Código 2058 

METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS

Sequencial Descrição da Meta
Unidade 
medida

a)Prevista 
2015

b)Realizada 
em 2014

c)Realizada 
até 2014

d)% Realização 
(c/a)

Não há previsão no PPA 

METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS

Sequencial Descrição da Meta
Unidade 
medida

a)Prevista 
2015

b)Realizada 
em 2014

c)Realizada 
até 2014

d)% Realização 
(c/a)

Regionalização da Meta Unidade 
medida

a)Prevista 
2015

b)Realizada 
em 2014

c)Realizada 
até 2014

d)% Realização 
(c/a)

Não há previsão no PPA 

METAS QUALITATIVAS

Sequencial Descrição da Meta
1 Manter a capacidade de prontidão da Força Terrestre 

2
Preparar uma força de valor Brigada para atuar em missões de paz ou como força expedicionária, fora do 
território nacional 

3
Ampliar  a  prontidão  da  Força  Terrestre,  por  meio  da  instrução  e  do  adestramento  das  organizações  
militares, a fim de empregar tropas de valor Batalhão para atender até três crises simultâneas 

4.2.1.1. Resultados alcançados em cada Objetivo

Tendo  como  objetivo  o  cumprimento  das  metas  definidas  no  PPA  e  possibilitando  a 
capacidade operacional do Exército, as atividades de instrução previstas para o ano de 2014 foram 
executadas, sendo que no 1º semestre as principais atividades de Preparo foram voltadas para a 
execução dos Estágios de Área, da Instrução Individual Básica, da Capacitação Técnica e Tática 
do Efetivo Profissional e dos exercícios com tropa no terreno. O Exército ainda atuou em ações 
nas faixas de fronteira,  a fim de coibir e reprimir ilícitos transfronteiriços,  bem como realizou 
ações cívico sociais, intensificando a presença do Estado Brasileiro nas regiões da operação.



Já no segundo semestre foram executadas as atividades relativas à Instrução Individual de 
Qualificação, período este desenvolvido em doze semanas de instrução, sendo as três primeiras 
destinadas a capacitar o Efetivo Variável (EV), incorporado no início de 2014, para o emprego em 
Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO).

Concluíram-se também os Períodos de Adestramento Básico e Avançado de Instrução, nos 
quais foram desenvolvidos exercícios táticos sem tropa no terreno, apoiados ou não, com meios 
informatizados (Exercício de Posto de Comando, Exercício Tático de Adestramento de Sistema de 
Simulação e Manobra na Carta – Sistema COMBATER), visando ao adestramento dos Estados-
Maiores, bem como os Exercícios de Adestramento com tropa no terreno. 

O Exército  ampliou  o  estado  de  pronto  emprego  da  Força  Terrestre  para  a  defesa  do 
território nacional e da soberania nacional, mediante a implementação dos instrumentos existentes 
que orientam o Preparo e o Emprego dos Grandes Comandos, Grandes Unidades e Unidades da 
Força Terrestre. 

4.2.1.2. Iniciativas vinculadas ao Objetivo de responsabilidade da UJ.

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

Código 0217

Descrição
Instrução Militar e Adestramento para a Capacidade de Prontidão do Exército 

Objetivo
0542 - Elevar a capacidade operacional do Exército, para o cumprimento de sua 
destinação constitucional, por meio da sua capacitação, adestramento e prontidão 
logística 

Órgão / Unidade Responsável 6ª SCH/EME e COTER 
Execução Orçamentária e Financeira da Iniciativa (em R$ 1,00)    

Dotação Despesa Restos a Pagar
Valores Pagos

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados
38.022.275,81 38.022.275,81 37.852.093,73 32.544.379,68 2.384.646,61 5.307.714,05 30.159.733,07

Metas do Exercício Para a Iniciativa

Ordem Descrição
Unidade de 

Medida
Meta Física Meta Financeira

Prevista Realizada Prevista Realizada
Não há previsão no PPA de 
metas para a Iniciativa

No caso do COTER, por ser cotista da Ação 4450, adotou-se como dotação inicial e final o 
total do crédito recebido do Estado-Maior do Exército (EME) (cota).

Todo  o  crédito  recebido  foi  descentralizado  às  Unidades  Gestoras  Executoras  para  a 
execução da despesa, representando os valores acima o montante consolidado da execução.

4.2.1.3. Resultados Alcançados - Análise Situacional

O  Exército  executou  diversas  simulações  de  emprego  da  Força  Terrestre,  elevando  a 
capacidade  operacional  do seu  efetivo,  por  intermédio  do  emprego  de  simuladores  e  jogos de 
guerra  informatizados,  bem  como  mediante  exercícios  com  tropa  no  terreno  e  manobras  de 
campanha.



a) Execução das metas:

Os resultados foram alcançados, pois a execução da Instrução Militar tem transcorrido em 
conformidade com os objetivos propostos, os quais proporcionam a manutenção da capacidade de 
prontidão da Força Terrestre e, consequentemente, disponibilizam uma força de reação de valor 
Batalhão capaz de ser empregada nas situações na qual, eventualmente, seja necessária. 

As metas propostas para 2014 foram alcançadas em sua plenitude o que possibilitou ao 
Exército elevar sua capacidade operacional para o cumprimento de sua destinação constitucional, 
bem como desenvolver e avaliar a doutrina e estratégia militar em face das Hipóteses de Emprego 
da Força Terrestre. 

b) Fatores intervenientes:

Os créditos foram descentralizados tempestivamente,  de maneira a possibilitar  o alcance 
dos objetivos propostos. 

A elaboração de um Contrato de Objetivos anual entre o COTER e os Comandos Militares 
de Área, bem como a realização de uma Reunião de Coordenação e Preparo da Força Terrestre, 
com todos os Chefes de 3ª Seções dos Comandos Militares de Área facilitaram a consecução dos 
objetivos propostos. O Contrato de Objetivos é fundamentado nas reais possibilidades do Exército 
e constitui  uma garantia  de sucesso na instrução individual  e no adestramento,  não tendo sido 
observados  fatores  intervenientes  que  tivessem prejudicado  as  atividades  realizadas  dentro  do 
Contrato de objetivos.

4.2.2. Relação das Ações da Lei Orçamentária Anual
Esta UJ não é responsável por Ações ou subtítulos da Lei Orçamentária Anual.

4.2.2.1. Programação e Execução Orçamentária e Financeira

4.2.2.1.1. Ações - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS)
Esta UJ não é responsável por Ações ou subtítulos da Lei Orçamentária Anual.

4.2.2.1.2. Ações/Subtítulos - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS)

Quadro A.5.2.3.2 – Ação/Subtítulos – OFSS

Identificação da Ação

Código 4450                                                          Tipo: Atividade

Descrição Aprestamento do Exército 

Iniciativa Instrução Militar e Adestramento para a capacidade de prontidão do Exército 

Objetivo Elevar a Capacidade Operacional do Exército              Código: 0542 

Programa Política Nacional de Defesa              Código: 2058       Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária

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

Lei Orçamentária Anual - 2014

Execução Orçamentária e Financeira

Nº do subtítulo/ 
Localizador

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 
2014

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados
Não 

Processados

001 -Nacional 38.022.275,81 38.022.275,81 37.852.093,73 32.544.379,68 30.159.733,07 2.384.646,61 5.307.714,05



Execução Física da Ação - Metas

Nº do subtítulo/ 
Localizador Descrição da meta

Unidade 
de 

medida

Montante

Previsto Reprogramado Realizado

001 -Nacional Militar instruído/Adestrado Unidade 100% - 100%

  Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores

Nº do subtítulo/ 
Localizador

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas

 Valor em 
01/01/2014

 Valor 
Liquidado

 Valor 
Cancelado Descrição da Meta Unidade de 

medida Realizada

0001- Nacional 6.522.614,67 5.617.250,70 - - - -

4.2.2.1.3. Ações não Previstas na LOA 2013 – Restos a Pagar não Processados (OFSS) 

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

Identificação da Ação

Código 2904                                                                             Tipo: Atividade

Título

Capacitação Operacional da Força Terrestre (LOA 2011) 

Iniciativa

Não é o caso (Ação era do PPA antigo) (LOA 2011) 

Objetivo Código:

Programa

Preparo e Emprego da Força Terrestre Código: 0620  Tipo: Finalístico (LOA 2011) 

Unidade Orçamentária

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

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta

 Valor em 
01/01/2014

 Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizado

18.288,60 - 18.288,60 - - -

4.2.2.1.4. Ações – Orçamento de Investimentos - OI 
O  COTER  não  recebeu  créditos  de  ações  do  Orçamento  de  Investimento.  Apenas  do 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. (OFSS)

4.2.2.2. Resultados Alcançados – Análise Situacional

Com a realização de simulações de emprego da Força Terrestre o Exército ampliou seu 
preparo operacional, assegurando o seu estado de pronto emprego, basicamente cumprindo todas 
as metas  físicas e financeiras  projetadas no planejamento estratégico.  Os fatores intervenientes 
surgidos  ao  longo  do  ano  foram  superados  mediante  ações  alternativas  que  permitiram  o 
atendimento em boas condições das atividades planejadas.

d) Ações Prioritárias na LDO:

Não é o caso do COTER.



4.3. INFORMAÇÕES SOBRE OUTROS RESULTADOS DA GESTÃO

4.4. INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL

No  ano  de  2014,  em  face  da  complexidade  dos  Projetos  de  transformação  afetos  ao 
COTER, inseridos no contexto dos Projetos Estratégicos e Estruturantes em implementação na 
Força  Terrestre,  os  quais  alterarão  substancialmente  o  Preparo  e  Emprego  da  Força,  não  foi 
possível  a  inclusão  dos  indicadores  de  desempenho  operacional,  pelos  sucessivos  ajustes  e 
modificações realizadas pelos Gerentes de Projetos. 

É prevista  a  implementação dos indicadores  operacionais  no próximo ano,  haja vista  a 
segmentação  doutrinária  ocorrida,  fruto  dos  exaustivos  trabalhos  realizados  pelas  equipes  de 
projetos.



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 

Produtos / Serviços 
(Operacionalidade da OM)

Insumos

Custo Total Variação % Custo Total Variação $ 
Total em 2014 
com bases em 

2013

Variação $ 
Total em 2014 
com bases em 

2012
2014 2013 2012 2014/2013 2014/2012

Alta Administração

Água 0,00 0,00 10.650,32 0,00 (100) 0,00 (10.650,32)

Telefone 135.331,54 95.072,44 96.064,12 42 40 40.259,10 39.267,42

SIMATEX 652.206,83 648.653,51 625.349,08 0,54 4,29 3.553,32 26.857,75

Energia 0,00 0,00 12.708,75 (100) (100) 0,00 (12.708,75)

Outros Serv. Rateáveis - - - - - - -

Ajuda Custo/ Bag./ Pass. 1.303.270,07 1.477.132,48 1.535.042,44 (11,77) (15,09) (173.862,41) (231.772,37)

Pessoal 21.437.398,2 15.804.580,1 9.972.671,9 35,64 114,96 5.632.818,1 11.464.726,3

Alocação Direta 13.984.016,2 0,00 641.861,63 100 2.078,6 13.984.016,2 13.342.154,6

TOTAL 37.512.222,9 18.025.438,5 12.894.348,2 108,1 190,9 19.486.784,3 24.617.874,6

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
 
5.1.1. Programação de Despesa

Informação a cargo da Unidade Orçamentária (UO) do Comando do Exército (160509 –
Secretaria de Economia e Finanças)

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 2.673.778,39 855.688,50 1.302.625,75 806.087,77
a) Convite
b) Tomada de Preços
c) Concorrência
d) Pregão 2.673.778,39 855.688,50 1.302.625,75 806.087,77
e) Concurso
f) Consulta
g)  Regime  Diferenciado  de
Contratações Públicas
2. Contratações Diretas 184.917,08 105.593,08 2.308,90 105.593,08
g) Dispensa 11.845,82 17.638,08 2.308,90 17.638,08
h) Inexigibilidade 173.071,26 87.955,00 87.955,00
3. Regime de Execução 
Especial

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

i) Suprimento de Fundos
4. Pagamento de Pessoal 567.134,67 479.206,10 520.860,69 479.206,10
j) Pagamento em Folha
k) Diárias 479.206,10 520.860,69 479.206,10
5. Outros 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Total (1+2+3+4+5) 3.425.830,14 1.440,487,68 1.825.795,34 1.390.886,95

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 3.086.778,35 4.700.306,71 2.900.909,39 1.425.230,68 185.868,96 3.275.076,03 1.708.561,34 1.375.629,95
33- passagens e despesas com 
locomoção

1.037.693,65 647.771,15 1.019.912,42 641.739,26 17.781,23 6.031,89 834.312,58 630.093,68

39 – outros serviços de terceiros – 
pessoa jurídica

812.843,25 3.320.572,45 715.770,55 303.285,32 97.072,70 3.017.287,13 248.777,30 265.330,17

30 – Material de Consumo 669.106,78 0,00 598.091,75 0,00 71.015,03 0,00 104.610,77 0,00

Demais elementos do grupo 567.134,67 731.963,11 567.134,67 480.206,10 0,00 251.757,01 520.860,69 480.206,10
DESPESAS DE CAPITAL

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

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
4 - Investimentos 740.528,26 6.022.072,12 524.920,75 15.257,00 215.607,51 6.006.815,12 117.234,00 15.257,00
52 - Equip e  material permanente –
Op Intra-Orç

662.418,51 5.972.033,08 446.811,00 13.577,96 0,00 5.958.455,12 0,00 13.577,96

39 – Outros serviços de terceiros - 
PJ

78.109,75 27.679,04 78.109,75 1.679,04 0,00 26.000,00 0,00 1.679,04

51 -  Obras e instalações 0,00 22.360,00 0,00 0,00 215.607,51 22.360,00 117.234,00 0,00
Demais elementos do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 - Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonte:SIAFI



5.1.3.3. Análise Crítica da Realização da Despesa.

Não é o caso desta UJ.

5.2.  INFORMAÇÕES  SOBRE  DESPESAS  COM  AÇÕES  DE  PUBLICIDADE  E
PROPAGANDA.

Informação consolidada no Órgão de Assessoramento Direto e Imediato do Comandante do
Exército (UG 160086 - Gabinete do Comandante do Exército), cuja estrutura contempla o Centro
de  Comunicação  Social  do  Exército  (CComSEx),  unidade  responsável  pelas  informações
solicitadas neste tópico.

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

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

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

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

Restos a Pagar Processados

Ano de
Inscrição

Montante
vigente em

1º JAN 2014
Pagamentos em 2014 Cancelamentos em 2014

Saldo a pagar em
31/12/2014

Dez 2013 105.376,46 105.376,46 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 15.558.738,26 15.414.309,70 -83.627,94 60.800,62
Dez 2012 145.228,44 42.981,03 -102.247,41 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 impacto na gestão financeiro da UJ em decorrência do pagamento de RP de excí-

cios anteriores

b) As razões e/ou circunstâncias que fundamentam a permanência de RP Processados e Não

Processados por mais de um exercício financeiro sem pagamento. 

Foram reinscritos pelo fato de que uma das empresas teve bloqueio judicial determinado pela

Justiça Trabalhista. As demais por não entregarem material contratado.

c) A existência de registro no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Fe-

deral – SIAFI como “vigentes” de valores referentes a restos a pagar de exercícios anteriores ao

exercício de referência do relatório de gestão sem que sua vigência tenha sido prorrogada.

Não é o caso desta 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.5.5.5.1 – Declaração de Inserção e Atualização de dados no SIASG

DECLARAÇÃO

Eu,  ROLEMBERG  Bezerra  Lira,  CPF  n°  007.619.857-00,  Fiscal  Administrativo,  exercido  no
Comando de Operações Terrestres, 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.

ROLEMBERG Bezerra Lira
CPF n° 007.619.857-00

Fiscal Administrativo/Comando de Operações Terrestres

5.5.1.2. Declaração de Atualização de Dados no SICONV

Esta UJ não possui informações referentes a convênios ou outros instrumentos congê-
neres firmados, passíveis de registro no SICONV.

5.6. SUPRIMENTO DE FUNDOS

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



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

6.1. INFORMAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA DE PESSOAL DA UNIDADE

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

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

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

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

6.1.3. 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.



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

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

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

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

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

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

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

Esta UJ não possui contratos de terceirização de mão de obra. 



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:Comando de Operações Terrestres - COTER
UG/Gestão: 160548 CNPJ: 00.394.452/0091-51

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 L

O

Prestação de serviço e conservação 
com  fornecimento  de  material  e 
equipamento  necessários,  na 
dependências do COTER

Exact Clean Comercio e Serviço 
LTDA – ME

CNPJ: 11.818.593/0001/14 01/01/15 31/12/15 14 P
Observação: Quanto ao nível de escolaridade dos funcionários, não está previsto no contrato.

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

Fonte: Fiscal de Contrato

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

Esta UJ não possui contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra

6.2.4. Composição do Quadro de Estagiários

Esta UJ não possui quadro de estagiários.

6.3. INFORMAÇÕES SOBRE A REVISÃO DE CONTRATOS DECORRENTES DA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO.
As informações solicitadas neste tópico não se aplicam a esta UJ.



7. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO

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

7.1.1. Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada

Grupos
Informações sobre a Frota

Qtd. Média anual de
Km 

Idade Média 
(anos)

Custos de
Manutenção

Veículos de representação pessoal - - - -

Veículos de representação 10 15.000 3 1.300,00

Veículos de serviço 7 11.500 4 2.100,00

Veículos de tranporte 6 6900 5,3 8.000,00

Total 23

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

Esta UJ não possui veículos contratados de terceiros.

7.2. GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 

7.2.1. Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial
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
Esta UJ não possui imóveis locados de terceiros.



8. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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

SISTEMAS FUNÇÃO

Sistema  de  Protocolo  Eletrônico  de  Documentos 
(SPED)

Gerenciador eletrônico de documentos

Sistema de Missões de Paz (SISPAZ) Acompanhar efetivos em missões de paz

Sistema  de  Acompanhamento  e  Validação  da 
Operacionalidade  das  Organizações  Militares 
(SISTAVOP)

Verificar e avaliar o nível de operacionalidade da força terrestre

Sistema de Apresentações (SISTAPMIL) Controle de chegadas e saídas de militares da sua Organização Militar

Controle de Diárias e Passagens Cadastro e controle de diárias e passagens

Sistema de Boletins (SISBOL) Cadastramento e controle de boletins internos

Sistema de Apoio ao Planejamento (SAP), versão 1 Planejamento anual do contrato de objetivos

Portal do Preparo Realização de trabalhos colaborativos para elaboração de cadernos de instrução e programas padrão

Sistema de Lições Aprendidas (SISLA) Cadastramento de lições aprendidas no Exército Brasileiro

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 Apoio ao Planejamento  (SAP),  versão 2 Confecção de documentação de análise, modernização e criação de 
novas funcionalidades.

Treinamento da equipe de desenvolvimento; trabalhos 
de  confecção  de  documentação;  modernização  da 
linguagem  de  programação  e;  criação  de  novas 
funcionalidades.



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

Termo 
Aditivo  ao 
Contrato  Nº 
06/2013

Prestação  de  Serviços  de  Empresas  Especializada 
para  Fornecimento  de  Acesso  à  Rede  Internet 
Mundial de Computadores

15/07/2014 
a 

14/07/2015

03.420.926/0001-24 Global Village Telecom S/A R$ 61.200,00 
dividido em 12 

Parcelas

R$ 63.292,16

Contrato  Nº 
09/2011

Contratação  de  empresa  visando  a  aquisição  e 
renovação  do  serviço  de  solução  do  Antivírus 
Symantec

22/12/2011 
a 

22/12/2014

09.571.988/0001-13 Ata  Comércio  e  Serviços  de 
Informática LTDA (Blackbull)

R$ 115.800,00 R$ 115.800,00

Termo  de 
contrato  Nº 
25/2013

Serviços de telecomunicações de acesso à internet. 10/02/2014 
a 

09/02/2015

72.843.212/0001-41 Level 3 Comunicações do Brasil 
LTDA

R$ 198.317,24 
dividido em 12 

parcelas

R$ 53.517,10

Termo  de 
contrato  Nº 
12/2013

Fornecimento  de  Solução  de  Infraestrutura  de 
conectividade de Rede Local sem Fio (WLAN)

25/11/2013 
a 

24/11/2016

04.892.991/0001-15 Teltec Networks LTDA R$ 226.650,00 R$ 226.650,00

Termo  de 
contrato  Nº 
05/2013

Prestação de serviço de atualização de sistema de 
firewall  instalado  na  rede  do  COTER,  incluindo 
garantia  estendida  para  FIREWALL Box,  suporte 
técnico e plano de atualização de Firmware AKER 
Firewall Box.

16/09/2013 
a 

15/09/2016

01.919.316/0001-44 AKER  Consultoria  e 
Informática LTDA.

R$ 55.200,00 R$ 55.200,00

Contrato  Nº 
04/2013

Aquisição de um sistema de simulação construtivaAquisição de um sistema de simulação construtiva  
para simular ações de combate, apoio ao combate epara simular ações de combate, apoio ao combate e  
de não guerra, nos níveis Subunidade (companhia,de não guerra, nos níveis Subunidade (companhia,  
esquadrão e bateria) e Unidade(Batalhão, regimentoesquadrão e bateria) e Unidade(Batalhão, regimento  
e grupo de artilharia), que  permita a adaptação doe grupo de artilharia), que  permita a adaptação do  
sistema  de  acordo  com  a  doutrina  militar  dosistema  de  acordo  com  a  doutrina  militar  do  
Exército Brasileiro, a ser realizado por uma empresaExército Brasileiro, a ser realizado por uma empresa  
nacional, em território brasileiro, com transferêncianacional, em território brasileiro, com transferência  
de  tecnologia,  permitindo  a  realização  dede  tecnologia,  permitindo  a  realização  de  
manutenção e a evolução do sistema a ser adquirido,manutenção e a evolução do sistema a ser adquirido,   
para adestrar Comandantes e Estados Maiores nospara adestrar Comandantes e Estados Maiores nos  
escalões  Batalhão,  Brigada,  Divisão  de  exército  eescalões  Batalhão,  Brigada,  Divisão  de  exército  e  
Força  Terrestre  Componente  para  aplicações  emForça  Terrestre  Componente  para  aplicações  em  
cenários simulados de Defesa Externa e Segurançacenários simulados de Defesa Externa e Segurança  
Integrada  no  Território  Nacional  Brasileiro,  tipoIntegrada  no  Território  Nacional  Brasileiro,  tipo  
menor valor globalmenor valor global

23/04/13
 a

 31/12/14
 

00.205.354.0001-72 DECATRON  Automação  eDECATRON  Automação  e  
Tecnologia  de  InformaçãoTecnologia  de  Informação  
LTDALTDA

12.550.999,99 R$ 3.806.138,60



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 as-
sociações 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 no-
vembro de 2012?

X

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

X

7.

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

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 se-
mestralmente no sítio da unidade na Internet, apresentando as metas alcançadas e os resultados me-
didos 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



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 06 06 12

Entregaram a DBR 06 06 12

Não cumpriram a obrigação

Fonte: Setor de Pagamento de Pessoal

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 houve, pois todos os que constam do Rol dos Responsáveis, previstos no  Art 2, da Port
Nr 434, de 24 Ago 94 (IG 20-16) e Funcionária Civil exercendo função gratificada, entregaram as
suas respectivas declarações;

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

Após  publicação em BI, é feita orientação aos servidores relacionados que deverão entregar
as suas DBR na Ajudância Geral (Seção de Pessoal da UG), a quem cabe a análise e a transcrição
nas alterações dos interessados (Art. 12 das IG 20-16);



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

Não existe sistema informatizado para esse 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;

A DBR é entregue 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;

A UJ disponibiliza os  documentos para que os  controles  interno e/ou externo façam as
devidas análises, se for o caso.

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

Conforme previsto nos Art. 12 e 13 das IG 20-16, as declarações de bens e rendas deverão
ser  arquivadas  em  arquivo  próprio,  devidamente  organizadas  e  numeradas  sequencialmente,
recebendo o grau de sigilo “CONFIDENCIAL”, lacradas e guardadas em cofre. Para uma melhor
organização, acompanhamento e verificação das declarações, o arquivo é organizado em pastas por
agente (ex.: pasta do OD, pasta do Fisc. Adm., etc.).

 

10.4. MEDIDAS ADOTADAS EM CASO DE DANO AO ERÁRIO 

Não é o casa desta UJ.



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): 160548 – Comando de Operações Terrestres



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

Esta UJ não possui ocorrências durante o exercício.

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

Esta UJ não possui ocorrências não sanadas até o final do exercício.

11.4. DECLARAÇÃO DO CONTADOR

DECLARAÇÃO DO CONTADOR

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

Comando de Operações Terrestres 160548

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 24/02/14
Contador

Responsável
Marcus Alexandre da Cunha Silva – 1º Ten CRC nº DF 019261/O-0 DF



12. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO

12.1 PROJETOS E PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS

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

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

Esta UJ não celebrou termos de parceria. 

12.3 OUTRAS INFORMAÇÕES

Não há informações para acrescentar.



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não há.

Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2015.

___________________________________________
Gen Div - EDUARDO JOSÉ BARBOSA 

Comandante Interino de Operações Terrestres
Dirigente Máximo da Unidade



ANEXOS E APÊNDICES

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



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

ROL DE RESPONSÁVEIS

EXERCÍCIO DE 2014

UNIDADE JURISDICIONADA COMANDO DE OPERAÇÕES TERRRESTRES

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome: WILLIAMS JOSÉ SOARES CPF: 321.773.567-68

Endereço Residencial: SQN 102 BLOCO G APTO. 204

Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP:

Telefone: 61-9961-2685 Fax: e-mail: soares@coter.eb.mil.br

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade 
(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)

Dirigente Máximo da Unidade Jurisdicionada - Substituto

Nome do Cargo ou Função: 132 – COMANDANTE

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim

BE 001,002 14/01/2014 BE 003 08/04/2014 14/01/2014 08/04/2014

UNIDADE JURISDICIONADA COMANDO DE OPERAÇÕES TERRRESTRES

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome: EDUARDO DIAS DA COSTA VILLAS BÔAS CPF: 182.733.780-04

Endereço Residencial: QRG Casa 6 SMU

Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70630-100

Telefone: 3415-4080 Fax: 3415-5115 e-mail: evboas@gmail.com

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade
(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)

Dirigente Máximo da Unidade Jurisdicionada - Titular

Nome do Cargo ou Função: 132 - COMANDANTE

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim

BI 044 16/04/2014 16/04/2014 31/12/2014

mailto:soares@coter.eb.mil.br


MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

ROL DE RESPONSÁVEIS

EXERCÍCIO DE 2014

UNIDADE JURISDICIONADA COMANDO DE OPERAÇÕES TERRRESTRES

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome: WILLIAMS JOSÉ SOARES CPF: 321.773.567-68

Endereço Residencial: SQN 102 BLOCO G APTO. 204

Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP:

Telefone: 61-9961-2685 Fax: e-mail: soares@coter.eb.mil.br

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade 
(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)

Dirigente Máximo da Unidade Jurisdicionada - Substituto

Nome do Cargo ou Função: 132 – SUBCOMANDANTE

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim

BI 135 20/11/2012 BI Nº 44 16/04/2014 01/01/2014 09/05/2014

UNIDADE JURISDICIONADA COMANDO DE OPERAÇÕES TERRRESTRES

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome: EDUARDO JOSÉ BARBOSA CPF: 432.503.867-15

Endereço Residencial: SQN 102 BLOCO G APTO 504 – ASA NORTE

Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70722-070

Telefone: 3522-0451 Fax: 3415-6487 e-mail: eduardojbarbosa@hotmail.com

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade 
(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)

Dirigente Máximo da Unidade Jurisdicionada - Substituto

Nome do Cargo ou Função: 132 – SUBCOMANDANTE

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim

BI 044 16/04/2014 09/05/2014 31/12/2014

Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2015.

____________________________________________
JULIO CÉSAR BORGES MOREIRA LIMA - Maj
                   Encarregado da Seção de Pessoal

_______________________________________________
Gen Div EDUARDO JOSÉ BARBOSA 

            Comandante Interino de Operações Terrestres

mailto:soares@coter.eb.mil.br


MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

ROL DE RESPONSÁVEIS

EXERCÍCIO DE 2014

UNIDADE JURISDICIONADA COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome: MARCO ANTONIO FREIRE GOMES CPF: 499.135.067-00

Endereço Residencial: SQN 102 BLOCO H APTO. 404

Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70.722-070

Telefone: 3451-6990 Fax: 3415-4315 e-mail: freiregomes@hotmail.com

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade 
(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)

Ocupante de Cargo de Direção no Nível de Hierarquia 
Imediatamente Inferior e Sucessivo ao do Dirigente Máximo - 

Titular

Nome do Cargo ou Função: CHEFE DA 1ª SUBCHEFIA

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim

BI 043 16/04/2013 BI 093 19/08/2014 01/01/2014 08/09/2014

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome: JOSÉ EDUARDO PEREIRA CPF: 703.346.927-68

Endereço Residencial: SQN 103 BLOCO D APTO 401 – ASA NORTE

Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70.732-040

Telefone: 3415-6990 Fax: 3415-4315 e-mail: jose.eduardo7000@gmail.com

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade 
(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)

Ocupante de Cargo de Direção no Nível de Hierarquia 
Imediatamente Inferior e Sucessivo ao do Dirigente Máximo - 

Titular

Nome do Cargo ou Função: CHEFE DA 1ª SUBCHEFIA

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim

BI 093 19/08/2014 08/09/2014 31/12/2014



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

ROL DE RESPONSÁVEIS

EXERCÍCIO DE 2014

UNIDADE JURISDICIONADA
COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome: FERNANDO RODRIGUES GOULART CPF: 499.137.357-34

Endereço Residencial: SQN 102 BLOCO H APTO. 401 ASA NORTE

Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70.722-080

Telefone: 61-3415-6986 Fax: 3415-5178 e-mail: goulart@coter.eb.mil.br

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade 
(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)

Ocupante de Cargo de Direção no Nível de Hierarquia Imediatamente 
Inferior e Sucessivo ao do Dirigente Máximo - Substituto

Nome do Cargo ou Função: CHEFE DA 2ª SUBCHEFIA

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim

DOU 186 25/09/2013 BI 093 19/08/2014 01/01/2014 09/09/2014

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome: ESTEVAM CALS THEÓPHILO GASPAR DE 
OLIVEIRA

CPF: 654.393.767-04

Endereço Residencial: SQN 102 BLOCO H APTO 401 – ASA NORTE

Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70.722-080

Telefone: 61-3415-5526 Fax: e-mail: estevam1@yahoo.com

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade 
(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)

Ocupante de Cargo de Direção no Nível de Hierarquia Imediatamente 
Inferior e Sucessivo ao do Dirigente Máximo - Substituto

Nome do Cargo ou Função: CHEFE DA 2ª SUBCHEFIA

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim

BI 093 19/08/2014 08/09/2014 31/12/2014



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

ROL DE RESPONSÁVEIS

EXERCÍCIO DE 2014

UNIDADE JURISDICIONADA COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome: MAURO SINOTT LOPES CPF: 703.345.527-53

Endereço Residencial: SQN 102 BLOCO H APTO. 102 ASA NORTE

Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70.722-080

Telefone: 3415-4963 Fax: e-mail: cumaxiru@gmail.com

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade 
(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)

Ocupante de Cargo de Direção no Nível de Hierarquia 
Imediatamente Inferior e Sucessivo ao do Dirigente Máximo - 

Substituto

Nome do Cargo ou Função: CHEFE DA 3ª SUBCHEFIA

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim

DOU 60-A 28/03/2013 DOU 227 22/11/2013 01/01/2014 30/01/2014

UNIDADE JURISDICIONADA COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome: GLAUCIO LUCAS ALVES CPF: 569.179.617-87

Endereço Residencial: SQN 102 BLOCO H APTO 302 – ASA NORTE

Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70.722-060

Telefone: 61-9977-0602 Fax: 3415-0602 e-mail: genglaucio@gmail.com

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade 
(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)

Ocupante de Cargo de Direção no Nível de Hierarquia 
Imediatamente Inferior e Sucessivo ao do Dirigente Máximo - 

Titular

Nome do Cargo ou Função: CHEFE DA 3ª SUBCHEFIA

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim

DOU 227 22/11/2013 17/02/2014 31/12/2014



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

ROL DE RESPONSÁVEIS

EXERCÍCIO DE 2014

UNIDADE JURISDICIONADA COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome: FERNANDO RODRIGUES GOULART CPF: 499.137.357-34

Endereço Residencial: SQN 102 BLOCO H APTO. 401 ASA NORTE

Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70.722-080

Telefone: 61-3415-6986 Fax: 3415-5178 e-mail: Goulart@coter.eb.mil.br

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade 
(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)

Ocupante de Cargo de Direção no Nível de Hierarquia 
Imediatamente Inferior e Sucessivo ao do Dirigente Máximo - 

Substituto

Nome do Cargo ou Função: CHEFE DA 4ª SUBCHEFIA

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim

DOU 59 27/03/2013 DOU 186 25/09/2013 01/01/2014 08/09/2014

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome: ANTONIO LEITE DOS SANTOS FILHO CPF: 622.676.717-00

Endereço Residencial: SQN 103 BLOCO F APTO 304 – ASA NORTE

Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70.732-06

Telefone: 61- 9989-9335 Fax: 3297-4257 e-mail: alsantosfilho@yahoo.com.br

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade 
(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)

Ocupante de Cargo de Direção no Nível de Hierarquia 
Imediatamente Inferior e Sucessivo ao do Dirigente Máximo - 

Substituto

Nome do Cargo ou Função: CHEFE DA 4ª SUBCHEFIA

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim

BI 093 19/08/2014 08/09/2014 31/12/2014

Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2015.

____________________________________________
JULIO CÉSAR BORGES MOREIRA LIMA - Maj
            Encarregado da Seção de Pessoal

_______________________________________________
Gen Div EDUARDO JOSÉ BARBOSA 

             Comandante Interino de Operações Terrestres
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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

Comando de Operações Terrestres  COTEr 160548 e 167548 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 COTEr, 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

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.

Sendo assim a UJ foi orientada a implantar, no mais curto prazo, indicadores finalísticos
que meçam os 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:
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I.   Identificação  do  Contratado:  ZENITE  INFORMAÇÃO E  CONSULTORIA  S/A
(CNPJ 86781069/0001-15);

II.  Motivo da contratação:  capacitação de recursos  humanos,  treinamento na área de
recursos humanos para militares do quadro permanente;                              

III.  Modalidade,  objeto  e  valor  da  contratação:  Inexigibilidade;  R$  7.620,58 (sete
seiscentos e vinte mil cinquenta e oito centavos);

IV.  Fundamentação da  dispensa ou inexigibilidade: Artigo  25, Inciso  II,  da  Lei  nº
8.666, de 21 de junho de 1993;

V.  Conclusão  sobre  a  regularidade  dos  processos  avaliados: o  processo  de
inexigibilidade 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,  juntamente com o Estado-Maior do Exército,  conforme descrito no próprio
Relatório de Gestão.

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação do COTER vigente em 2014 foi encerrado.
O exercício foi destinado basicamente ao recebimento e ajuste do executado em 2013, de modo a
ter sido adquirida pequena quantidade de ativos de Tecnologia da Informação em 2014. O trabalho
atual é o de avaliação dos resultados e preparação do Plano 2015, a partir do levantamento das
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necessidades,  notadamente  de  expansão  do  parque  e  implementações  efetivas  de  segurança,
detecção e resposta  à intrusão e integração de sistemas legados. A criação da 4ª Subchefia, em
adição às três existentes, seguramente causará correções no planejamento, visto que está ocorrendo
de forma incipiente.

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), em que o COTER se insere,
como Órgão de Direção Setorial.

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

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;
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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
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

Esta Avaliação consta no Relatório de Auditoria de Gestão do Gab Cmt Ex.

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.
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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 COTer, por meio de
msg  SIAFI,  de  Boletins  Informativos,  da  Página  da  Inspetoria  (www.11icfex.eb.mil.br)  e  dos
Relatórios das Visitas de Auditoria, assim como por meio de diversos treinamentos e capacitações,
além de respostas às consultas formuladas.

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



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

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 07/2015

NUP: 64609.004730/2015-16 

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO: 11ª ICFEx 

Identificação das Unidades Jurisdicionadas Auditadas

Denominação completa Sigla
Código
SIAFI

Dirigente Máximo

Cidade-UF
Nome

Período de
Gestão

Comando de Operações 
Terrestres

COTEr
160548
167548

Willians José Soares 01 Jan – 15 abr

Brasília-DFEduardo Dias da Costa Villas 
Bôas

16 abr – 31 Dez

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



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO EXÉRCITO
CENTRO GENERAL SERZEDELLO CORRÊA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2014

PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO 

TIPO DE AUDITORIA: AVALIAÇÃO DA GESTÃO
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº: 07/2015
EXERCÍCIO: 2014
PROCESSO Nº: 64609.004730/2015-16
UNIDADE AUDITADA: COMANDO DE OPERACÕES TERRESTRES - COTER
CÓDIGO SIAFI: 160548
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 Comando de Operações Terrestres (COTER).

De  acordo  com o  Plano  Anual  de  Atividades  de  Auditoria/2014,  as  ações  de  auditoria
objetivaram 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 Inspetorias de Contabilidade
e Finanças do Exército (ICFEx) quanto ao processo de contas do exercício sob exame, da unidade
acima referida, expresso, a seguir, opinião conclusiva, de natureza gerencial, sobre os principais re-
gistros efetuados pela equipe de auditoria, em decorrência dos trabalhos conduzidos sobre os atos
de gestão do referido exercício. 

a)  Foi verificado que as informações declaradas no relatório de gestão no que tangem ao
planejamento,  à  execução  orçamentário-financeira  e  aos  resultados  alcançados  pela  UJ,  estão
alinhadas com os objetivos estabelecidos para a UJ no PPA, no Plano Estratégico da unidade e na
execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual. O COTER definiu requisitos ati-
nentes à segurança da informação de maneira a permitir razoável controle de dados e informações
que tramitam interna e externamente à UJ.
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b) Foram verificados os principais objetivos e metas, contudo a UJ ainda não implantou in-
dicadores 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
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.

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
inciso VI do art. 13 da IN/TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010, na Decisão Normativa/TCU n°
140, de 15 de   outubro de 2014, e fundamentado nos trabalhos de auditoria, consubstanciados no
Relatório  de  Auditoria  de  Gestão,  no  Certificado  de  Auditoria  e  nas  demais  peças  anexas  à
Prestação de Contas Anual do Comando do Exército, exercício de 2014, acolho a conclusão pela
REGULARIDADE dos atos de gestão dos dirigentes máximos e dos ocupantes de cargo de direção
no nível de hierarquia 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
Senhor Comandante do Exército e ao Ministro de Estado da Defesa, com vistas à obtenção do
Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e posterior encaminhamento
ao Tribunal de Contas da União.

Brasília-DF, 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: 64609.004730/2015-16 

UNIDADE JURISDICIONADA: Comando de Operações Terrestres do Exército 

(COTEr) 

CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA:  160548 e 167548 

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 Comando de 

Operações Terrestres 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 

 

  


