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Bem-vindos!

Este é o Relatório de Gestão do Exército Brasileiro – Ano de referência 2019.
O objetivo deste relatório é permitir aos cidadãos brasileiros compreenderem o 
que faz o Exército Brasileiro e como é empregado o dinheiro dos contribuintes 
para garantir a soberania nacional, os poderes constitucionais, a lei e a ordem 
e salvaguardar os interesses nacionais, cooperando com o desenvolvimento e 
o bem-estar social. Este relatório apresenta à sociedade, inclusive aos órgãos 
de controle, os valores e resultados que o seu Exército produz e entrega, além 
de demonstrar seu nível de governança, eicácia, eiciência, conformidade, 
economicidade e sustentabilidade econômica e ambiental. As informações 
aqui contidas referem-se ao ano de 2019.
 
O Relatório de Gestão do Exército Brasileiro está assim estruturado:

Capítulo 01 – VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO
Capítulo 02 – GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS
Capítulo 03 – RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS
Capítulo 04 – RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO
Capítulo 05 – INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Capítulo 06 – INFORMAÇÕES CONTÁBEIS  E FINANCEIRAS

Boa leitura!



Carro de Combate Leopard A5



Operação de apoio à Defesa Civil. Resgate em área acometida por enchentes
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General de Exército 
Edson Leal Pujol

O Exército Brasileiro, Instituição perma-
nente da República Federativa do Brasil, 

com mais de 370 anos de história em prol 
do desenvolvimento nacional, alicerçado em 
valores perenes como Patriotismo, Civismo, 
Espírito de Corpo e Fé na Missão do Exército, 
cada vez mais compreende e amadurece o 
entendimento de sua missão constitucional 
perante o Estado Brasileiro.
Nesse contexto, o Exército vem buscando, 
a cada ano, se aperfeiçoar, se modernizar 
e se alinhar às melhores e efetivas práticas 
em gestão, em perfeita sintonia com os 
mecanismos de governança no setor 
público. Para tanto, consubstanciado em 
seu Plano Estratégico 2020-2023, que 
contém 15 Objetivos Estratégicos (OEE), 
perfeitamente equilibrados e harmonizados 
ao seu Processo de Transformação e ao 
Plano Plurianual do Governo Federal, o 
Exército Brasileiro demonstra à sociedade 
como emprega judiciosamente os recursos 
destinados pelo Orçamento da União.
Um importante diferencial no exercício 
inanceiro de 2019 foi a criação do Escritório 
de Gestão de Riscos e Controles do Exército 
Brasileiro, no âmbito do Órgão de Direção 
Geral. A missão primordial dessa nova 
estrutura é o desenvolvimento da Política 
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de Gestão de Riscos, proporcionando a 
implementação de metodologia apropriada 
para o estabelecimento de controles internos 
da gestão, aumentando, com eicácia, 
o alcance dos objetivos estratégicos e 
organizacionais, bem como reduzindo os 
riscos a níveis aceitáveis. Dessa forma, a 
Gestão de Riscos, empregada não somente 
pelas gerências dos programas estratégicos 
(Guarani, Astros 2020 e Sistema Integrado de 
Monitoramento de Fronteiras – por exemplo), 
mas de todos os processos internos, em 
diversos níveis, confere respeito ao bem 
público, ressaltando a contribuição do 
Exército Brasileiro para adequada alocação 
dos limitados recursos orçamentários.
Alinhada às orientações da Decisão 
Normativa TCU 178/2019, a presente 
prestação de contas do Comando do 
Exército tem como foco a comunicação da 
geração de valor, de forma transparente 
e com qualidade e profundidade das 
informações para a sociedade brasileira, 
principal parte interessada nos assuntos 
relacionados à Defesa e Segurança 
Nacionais, adotando-se como premissa 
basilar o diálogo entre Ordem e Progresso.

General de Exército Edson Leal Pujol
Comandante do Exército
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Operação Ibicui 2019. Carro de Combate Leopard A5 – Campo de Instrução Barão de São Borja. 
Rosário do Sul/RS
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O Exército Brasileiro é 

uma instituição nacio-

nal permanente e regular, 

organizada com base na 

hierarquia e na disciplina, 

sob a autoridade suprema 

do Presidente da República, 

e se destina à defesa da Pá-

tria, à garantia dos poderes 

constitucionais e, por iniciati-

va de qualquer destes, da lei 

e da ordem.
 

(Art. 142 da Constituição Federal)
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O Contribuir para a garantia 
da soberania nacional, 

dos poderes constitucionais, 
da lei e da ordem, salva-
guardando os interesses  na-
cionais e cooperando com o 
desenvolvimento nacional e 
o bem-estar social. Para isso, 
preparar a Força Terrestre, 
mantendo-a em permanente 
estado de prontidão e sem-
pre ter em vista ser um Exérci-
to capaz de se fazer presente, 
moderno, dotado de meios 
adequados e proissionais al-
tamente preparados, composto 
por capacidades militares que 
superem os desaios do Século 
XXI e possam respaldar as 
decisões soberanas do Brasil.
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O Marco Legal, onde se 

fundamenta o emprego 

do Exército, tem abrigo na 

Constituição Federal, nas 

Leis Complementares Nº 

97, de 09 de junho de 1999, 

Nº 117, de 2 de setembro 

de 2004 e Nº 136, de 25 de 

agosto de 2010, e ainda, na 

Política Nacional de Defesa, 

na Política Militar de Defesa, 

na Estratégia Nacional de 

Defesa e na Estratégia Militar 

de Defesa.



17

Disparo do foguete do Sistema Astros. Campo de Instrução de Formosa/GO
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Órgãos de Direção Setorial   e   Órgãos de Direção Operacional

Secretaria de Economia
e Finanças ( )SEF

Departamento de Ciência
e Tecnologia ( )DCT

Comando de Operações
Terrestres ( er)COT

Departamento-Geral
do Pessoal ( )DGP

Departamento de Educação e
Cultura do Exército ( x)DECE

Comando Logístico
( )COLOG

Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Comandante

Gabinete do Comandante
do Exército (Gab Cmt Ex)

Centro de Inteligência
do Exército ( )CIE

Centro de Comunicação
Social do Exército ( x)CCOMSE

Secretaria-Geral
do Exército ( x)SGE

Centro de Controle
Interno do Exército ( x)CCIE
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COMANDANTE DO EXÉRCITO

Entidades

Vinculadas

Força Terrestre

Comando Militar da
Amazônia ( )CMA

Comando Militar do
Norte ( )CMN

Comando Militar do
Leste ( )CML

Comando Militar do
Nordeste ( )CMNE

Comando Militar do
Sudeste ( )CMSE

Comando Militar do
Oeste ( )CMO

Comando Militar do
Sul ( )CMS

Comando Militar do
Planalto ( )CMPSubordinação

Vinculação para preparo
e emprego
Vinculação administrativa

Departamento de Engenharia
e Construção ( )DEC

Indústria de Material
Bélico do Brasil

( )IMBEL

Fundação
Habitacional

do Exército ( )FHE

Fundação Os rioó

Órgão de Direção Geral

Estado-Maior do Exército (EME)

A estrutura organizacional do Exército, mais detalhadamente, pode ser acessada no endereço eletrônico http://

www.eb.mil.br/acesso-a-informacao/estrutura-organizacional.
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Manobra Escolar, Academia Militar das Agulhas Negras. Resende/RJ, 2019
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Atividades criminosas desenvolvidas 
em espaços transfronteriços, par-

ticularmente as ligadas ao tráico 
de pessoas, de drogas, de armas 
e munições, à mineração ilegal e 
à biopirataria têm apresentado um 
substancial incremento, cada vez mais 
bem armada e equipada levando risco 
às comunidades locais e à população 
brasileira em geral. Essa ameaça 
obriga à priorização das atividades de 
inteligência, de atuação em ambiente 
interagências, adequação do nível de 
proteção da tropa como a aquisição 
de equipamentos individuais, sensores, 
gerenciadores do campo de batalha 
e viaturas blindadas. Tais demandas 
conduzem à implantação do Sistema 
Integrado de Monitoramento de Fron-
teiras (SISFRON), em toda a faixa de 
fronteira, assim como à reavaliação da 

disposição, organização e ocupação 
dos pelotões de fronteira fornecendo 
melhores meios de proteção, e vigilância 
e alerta antecipado. São persistentes 
as causas de tensões sociais no Brasil, 
como violência, desigualdades, déicit 
habitacional, saúde pública deiciente, 
desemprego, entre outras, com evo-
lução para movimentos violentos, sen-
do missão constitucional das Forças 
Armadas a garantia da lei e da ordem, o 
que demanda maior preparo para atuar 
em ambiente urbano.
Persistem os conlitos em toda a África, 
apontando para a continuidade de 
missões de paz naquele continente. 

Operação de Garantia da Lei e da Ordem. 
Rio de Janeiro/RJ

Radar de Vigilância Terrestre SENTIR M20.
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Além de mobiliar postos de obser-
vadores militares naquela parte do 
mundo, Oiciais-Generais brasileiros 
vêm desempenhando a função de 
Force Commander na República De-
mocrática do Congo. Há interesse, 
ainda, de organismos como a OTAN, 
em que tropas brasileiras participem 
de outras iniciativas de força de paz 
em outras regiões. Desta forma, tem-
se exigido preparo para emprego em 
ambientes com conlitos de caráter 
étnico e religioso e em exercícios e 
operações com outros países, a im de 
estar apto a atender a solicitação de 

Demonstrativo das Operações de Intercâmbio

organismos internacionais e regionais 
referentes a missões de paz. No que 
se refere aos intercâmbios com Forças 
de nações amigas, o planejamento e a 
execução de exercícios com exércitos 
de nações amigas foram extremamente 

proveitosos, haja vista ter propiciado 
a atualização da Força Terrestre (F 
Ter) envolvida nos referidos eventos, 
a custos extremamente baixos e com 
alto aproveitamento para o Exército 
Brasileiro (EB).

Operação Felino, 2019
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A frequência de ataques às páginas 
corporativas do Exército atesta a ten-
dência de continuidade da ocorrência 
de ações hostis no campo cibernético. 
Até o presente momento, as estruturas 
de defesa conjuntas foram capazes 
de mitigar os efeitos de ciberataques. 
No entanto, prossegue a criação de 
estruturas táticas, na F Ter, com a 
inalidade de prover as capacidades 
de proteção, ataque e exploração 
cibernética, além da realização de 
exercícios, intercâmbios e operações, 
interagências e conjuntas, no campo 
da defesa cibernética.

Mantidas as tendências de baixo  
investimento e pouca disponibilidade 
de recursos, reduz-se a previsão 
de incremento das capacidades de 
mobilidade estratégica das Forças 
Armadas, levando à necessidade de 
rever a articulação da F Ter e o apoio 
logístico necessário para prover a sus-
tentação das operações, aprimorar a 
mobilidade estratégica e a necessi-
dade de mobilização de meios civis.
O Exército Brasileiro tem atuado para 
cumprir as atribuições previstas na 
Constituição Federal, bem como 
suas atribuições subsidiárias con-

tidas nas Leis Complementares cor-
respondentes, caracterizando, assim, 
as ações de “Braço Forte e Mão 
Amiga”.
As operações de emprego de tropa 
levadas a efeito no território nacional, 
ao longo de 2019, em que pese o 
grau de risco inerente a algumas 
delas, permitiram o rodízio contínuo 
dos efetivos e a experimentação das 
técnicas de emprego de tropa em 
situações de guerra e não guerra, 
agregando à F Ter substancial cabedal 
de experiência por parte do contingen-
te empregado nas referidas operações.

Operacão Felino
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Principais Operações de GLO, DQBRN e FAIXA DE FRONTEIRA realizadas em 2019
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Operação Acolhida
Outra atividade que merece destaque é 
o emprego das Organizações Militares 
(OM) do EB, integrantes do Comando 
Militar do Nordeste, no gerenciamento 
e execução da Operação Pipa. A 
Operação Pipa, que ocorre desde 1998, 
é uma operação de socorro e assistência 
à população do semiárido nordestino 
e norte de Minas Gerais, afetada por 
estiagens ou secas, a qual deveria 
ser eventual e episódica, conforme 
a doutrina de Defesa Civil brasileira. 
Entretanto, tornou-se atividade corrente 
e usual, acarretando o emprego da tropa 
durante os 365 dias do ano. Operação Pipa e Operações de Apoio à Defesa Civil



Obras de Cooperação do Exército em 2019

O gráico acima demonstra o 
trabalho do Exército em mais de 
253 km de estradas em um ano 
(Estradas Construídas/Manute-
nidas por Batalhões de Constru-
ção do Exército em 2019)

Ainda na vertente da 
mão amiga, outra grande 
atuação do EB, em 
2019, foi na execução 
de obras de cooperação, 
em apoio a órgãos da 
administração pública, 
nos níveis federal, es-
tadual e municipal, que 
resultaram na entrega à 
sociedade de rodovias, 
aeroportos, barragens, 
dentre outros serviços de 
Engenharia.

26

Localização das obras 
de cooperação e das 
OM atuantes, as quais 
empregaram cerca de 230 
milhões de reais em 2019.
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Recuperação de trechos da BR 163 pelo 8º Batalhão de Engenharia de Construção. Operação Xingu, Município de Moraes Almeida/PA, 2019
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reúne as atividades executadas pela 

Instituição, sendo composta por 01(um) 

macroprocesso inalístico, 01 (um) gerencial 
e 15 (quinze) de gestão interna, conforme a 
igura a seguir:
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Iniltração Aeromóvel de Forças Especiais pelo 4º Batalhão de Aviação do Exército. Manaus/AM
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processos com foco na sistemática 
de Racionalização Administrativa, visan-
do atender às demandas do Processo 
de Transformação, bem  como  implantar 
a cultura de inovação em todos os siste-
mas integrantes do Sistema Exército, 
contribuindo para melhorar a gestão do 
bem público em toda a Instituição.

Os diversos macroprocessos estão 
divididos por áreas de atuação, icando 
sob responsabilidade do Estado-
Maior do Exército, do Comando de 
Operações Terrestres, dos Órgãos de 
Direção Setorial (ODS), dos Comandos 
Militares de Área e dos Órgãos de 
Assessoramento Direto e Imediato ao 
Comandante do Exército (OADI).
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Macroprocesso Produtos e Serviços Principais Clientes Responsáveis

Operações Terrestres

Descrição

Preparo e o emprego da
Força Terrestre em suas
diversas missões.

Garantia da soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e
da ordem, salvaguardando os interesses nacionais e cooperando
com o desenvolvimento nacional e o bem estar social.

� Estado Brasileiro
� Sociedade Brasileira

� Comando de Operações
Terrestres (COTER)
� Comandos Militares de
Área (C Mil A)

Política e Estratégia Militar
Terrestre

Elaborar a Política Militar
Terrestre (PMT), o
planejamento estratégico e
emitir diretrizes que
orientem o preparo e o
emprego da Força
Terrestre.

� Exército Brasileiro
� Ministério da Defesa

Descrição

Descrição

Plano Estratégico do Exército (PEEx)
Estado Maior do Exército
(EME)

Tecnologia da Informação

Planejar, organizar, dirigir e
controlar as atividades
relacionadas aos sistemas

Estrutura de Governança de TI, alinhada à estratégia, por meio do
gerenciamento de recursos humanos, materiais e �nanceiros, do
gerenciamento dos riscos, garantindo, ainda a medição e o
monitoramento do desempenho, relacionados aos sistemas
corporativos de Tecnologia da Informação.

Exército Brasileiro
Departamento de Ciência e
Tecnologia (DCT)

Macroprocesso Produtos e Serviços Principais Clientes Responsáveis

Operações Terrestres

Descrição

Preparo e o emprego da
F Ter em suas diversas
missões.

Garantia da soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e
da ordem, salvaguardando os interesses nacionais e cooperando
com o desenvolvimento nacional e o bem estar social.

� Estado Brasileiro
� Sociedade Brasileira

� Comando de Operações
Terrestres
� Comandos Militares de
Área

Política e Estratégia Militar
Terrestre

Elaborar a Política Militar
Terrestre, o planejamento
estratégico e emitir
diretrizes que orientem o
preparo e o emprego
da F Ter

� EB
� Ministério da Defesa

Descrição

Descrição

Plano Estratégico do Exército (PEEx) Estado-Maior do Exército

Tecnologia da Informação

Planejar, organizar, dirigir e
controlar as atividades
relacionadas aos sistemas

Estrutura de Governança de TI, alinhada à estratégia, por meio do
gerenciamento de recursos humanos, materiais e �nanceiros, do
gerenciamento dos riscos, garantindo, ainda a medição e o
monitoramento do desempenho, relacionados aos sistemas
corporativos de Tecnologia da Informação.

EB
Departamento de Ciência e
Tecnologia
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Coordenar e controlar a
produção, a distribuição, o
armazenamento e o
acesso à informação em
quaisquer meios
disponíveis, no âmbito do
Exército Brasileiro.

Macroprocesso Produtos e Serviços Principais Clientes Responsáveis

Descrição

Descrição

Aquisições e Contratações

Planejar, executar e
controlar as aquisições e
as contratações de
materiais e serviços de
forma tempestiva e
vantajosa para a
Administração, de modo a
garantir o suprimento e a
disponibilização
adequados ao preparo e
ao emprego da Força
Terrestre.

Produtos e serviços contratados e disponibilizados aos usuários de
forma tempestiva e vantajosa para a Administração. Exército Brasileiro

� Comando Logístico
(COLOG)
� ODS
� C Mil A

Gestão da Informação

Políticas e procedimentos que orientem a produção, a distribuição,
o armazenamento e o acesso à informação. Exército Brasileiro EME

Coordenar e controlar a
produção, a distribuição, o
armazenamento e o
acesso à informação em
quaisquer meios
disponíveis, no âmbito do
EB.

Macroprocesso Produtos e Serviços Principais Clientes Responsáveis

Descrição

Descrição

Aquisições e Contratações

Planejar, executar e
controlar as aquisições e
as contratações de
materiais e serviços de
forma tempestiva e
vantajosa para a
Administração, de modo a
garantir o suprimento e a
disponibilização
adequados ao preparo e
ao emprego da F Ter.

Produtos e serviços contratados e disponibilizados aos usuários de
forma tempestiva e vantajosa para a Administração. EB

� Comando Logístico
� Demais Órgãos de Dire-
ção Setorial
� Comando Militar de Área

Gestão da Informação

Políticas e procedimentos que orientem a produção, a distribuição,
o armazenamento e o acesso à informação. EB Estado-Maior do Exército
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Macroprocesso Produtos e Serviços Principais Clientes Responsáveis

Descrição

Descrição

Contabilidade

Realizar as atividades de
planejamento,
acompanhamento e
execução contábil,
relativas aos recursos
�nanceiros e patrimoniais
de qualquer natureza, no
âmbito do Exército
Brasileiro.

Registro e controle contábil de todas as movimentações
�nanceiras e alterações patrimoniais do Exército Brasileiro.

Exército Brasileiro � EME

� SEF

Gestão Institucional

Planejar, dirigir e controlar
os programas e as
atividades necessárias à
administração do Exército
Brasileiro.

Políticas e diretrizes para a administração do Exército Brasileiro. Exército Brasileiro EME

Macroprocesso Produtos e Serviços Principais Clientes Responsáveis

Descrição

Descrição

Contabilidade

Realizar as atividades de
planejamento,
acompanhamento e
execução contábil,
relativas aos recursos
�nanceiros e patrimoniais
de qualquer natureza, no
âmbito do EB.

Registro e controle contábil de todas as movimentações
�nanceiras e alterações patrimoniais do EB.

EB
� Estado-Maior do Exército

� Secretaria de Economia e
Finanças

Gestão Institucional

Planejar, dirigir e controlar
os programas e as
atividades necessárias à
administração do EB

Políticas e diretrizes para a administração do EB. EB Estado-Maior do Exército
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Macroprocesso Produtos e Serviços Principais Clientes Responsáveis

Descrição

Descrição

Logística

Gestão de Pessoal

Planejar e coordenar a
execução das atividades
relacionadas ao
suprimento e manutenção
de material, transporte e
mobilização, além do
material de aviação do
exército e a �scalização de
produtos controlados.

� Fiscalização de produtos controlados

� Gestão de material de emprego militar

� Abastecimento

� Transporte
� Informações para a mobilização militar

Exército Brasileiro
� EME
� COLOG

Executar atividades de

administração de pessoal,

bem como realizar o

planejamento, a orientação,

a coordenação e o controle

das atividades relacionadas

com o recrutamento,

seleção, desenvolvimento,

aplicação e ao

desligamento dos recursos

humanos do Exército

Brasileiro.

� Recrutamento e seleção

� Avaliações e promoções

� Gestão de carreiras e remunerações

� Capacitação e desenvolvimento

� Gestão de efetivos e movimentações

� Assistência médica

� Assistência religiosa

� Gestão de inativos e pensionistas

Exército Brasileiro
� Departamento-Geral do
Pessoal (DGP)

� DECEx

Macroprocesso Produtos e Serviços Principais Clientes Responsáveis

Descrição

Descrição

Logística

Gestão de Pessoal

Planejar e coordenar a
execução das atividades
relacionadas ao
suprimento e manutenção
de material, transporte e
mobilização, além do
material de aviação do
exército e a �scalização de
produtos controlados.

� Fiscalização de produtos controlados

� Gestão de material de emprego militar

� Abastecimento

� Transporte
� Informações para a mobilização militar

EB
� Estado-Maior do Exército
� Comando Logístico

Executar atividades de

administração de pessoal,

bem como realizar o

planejamento, a orientação,

a coordenação e o controle

das atividades relacionadas

com o recrutamento,

seleção, desenvolvimento,

aplicação e ao

desligamento dos recursos

humanos do EB.

� Recrutamento e seleção

� Avaliações e promoções

� Gestão de carreiras e remunerações

� Capacitação e desenvolvimento

� Gestão de efetivos e movimentações

� Assistência médica

� Assistência religiosa

� Gestão de inativos e pensionistas

EB
� Departamento-Geral do
Pessoal

� Departamento de Educa-
ção e Cultura do Exército
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Macroprocesso Produtos e Serviços Principais Clientes Responsáveis

Descrição

Descrição

Aquartelamento

Gestão do Patrimônio

Garantir a disponibilidade
e a usabilidade da
infraestrutura, das
instalações e dos serviços
internos do Exército
Brasileiro, a qualquer
tempo.

� Administração de instalações prediais
� Gestão das rotinas internas das organizações militares

Exército Brasileiro

� Secretaria-Geral do
Exército

� Organizações Militares
� Departamento de
Engenharia e Construção
(DEC)

Realizar as atividades de
registro, movimentação,
cessão, alienação,
desfazimento e controle
patrimonial no âmbito do
Exército Brasileiro.

� Tombamento e registro patrimonial

� Controle patrimonial

� Movimentação de bens

� Cessões, alienações e desfazimento de bens

� Tombamento e registro
patrimonial

� Controle patrimonial

� Movimentação de bens
� Cessões, alienações e
desfazimento de bens.

� Secretaria de Economia
e Finanças (SEF) – Diretoria
de Contabilidade (D Cont)

� COLOG

� Departamento de
Engenharia e Construção
(DEC) – Diretoria de
Patrimônio Imobiliário e
Meio Ambiente (DPIMA)
� Organizações Militares

Macroprocesso Produtos e Serviços Principais Clientes Responsáveis

Descrição

Descrição

Aquartelamento

Gestão do Patrimônio

Garantir a disponibilidade
e a usabilidade da
infraestrutura, das
instalações e dos serviços
internos do EB, a qualquer
tempo.

� Administração de instalações prediais
� Gestão das rotinas internas das OM

EB

EB

� Secretaria-Geral do Exér-
cito

� OM
� Departamento de Enge-
nharia e Construção

Realizar as atividades de
registro, movimentação,
cessão, alienação,
desfazimento e controle
patrimonial no âmbito
do EB.

� Tombamento e registro patrimonial

� Controle patrimonial

� Movimentação de bens

� Cessões, alienações e desfazimento de bens

� Secretaria de Economia e
Finanças – Diretoria de Con-
tabilidade

� Comando Logístico

� Departamento de Enge-
nhar ia e Construção –
Diretoria de Patrimônio Imo-
biliário e Meio Ambiente

� OM
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Macroprocesso Produtos e Serviços Principais Clientes Responsáveis

Descrição

Descrição

Gestão do Conhecimento

Gestão Organizacional

Promover ações no
sentido de manter a
governança da
organização por meio de
suas estratégias, projetos
e processos, levando em
consideração os riscos
gerenciais envolvidos.

� Gestão de Processos

� Gestão de Projetos
� Planejamento Setorial

Exército Brasileiro EME

Coordenar a produção, a

pesquisa, o armazena-

mento, a disseminação, o

uso e a proteção de

conhecimento importante

para o Exército Brasileiro,

organizando de forma estra-

tégica os conhecimentos

dos colaboradores e os

conhecimentos externos,

considerados fundamentais

para o cumprimento de sua

missão.

� Gestão do Patrimônio Cultural do Exército
� Gestão dos sistemas educacionais do Exército Exército Brasileiro

� Departamento de Ensino
e Cultura do Exército
(DECEx);

� DCT

Macroprocesso Produtos e Serviços Principais Clientes Responsáveis

Descrição

Descrição

Gestão do Conhecimento

Gestão Organizacional

Promover ações no
sentido de manter a
governança da
organização por meio de
suas estratégias, projetos
e processos, levando em
consideração os riscos
gerenciais envolvidos.

� Gestão de Processos

� Gestão de Projetos
� Planejamento Setorial

EB Estado-Maior do Exército

Coordenar a produção, a

pesquisa, o armazena-

mento, a disseminação, o

uso e a proteção de

conhecimento importante

para o EB, organizando de

forma estratégica os

conhecimentos dos

colaboradores e os

conhecimentos externos,

considerados fundamentais

para o cumprimento de sua

missão.

� Gestão do Patrimônio Cultural do Exército
� Gestão dos sistemas educacionais do Exército EB

� Departamento de Ensino
e Cultura do Exército

� Departamento de Ciên-
cia e Tecnologia
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Macroprocesso Produtos e Serviços Principais Clientes Responsáveis

Descrição

Descrição

Engenharia e Construção

Planejar, orientar,
coordenar e controlar a
execução de obras e
serviços de engenharia do
Exército Brasileiro, bem
como a manutenção e a
conservação do
patrimônio imobiliário.

� Projetos de engenharia

� Coordenação de construções

� Obras de cooperação

� Gestão do patrimônio imobiliário
� Gestão ambiental

Exército Brasileiro DEC

Ciência, Tecnologia e Inovação

Planejar, organizar,
coordenar e controlar
atividades relacionadas à
pesquisa, à produção e à
inovação cientí�ca e
tecnológica voltadas para
o desenvolvimento e a
ampliação da capacidade
militar do Exército
Brasileiro.

� Serviços de informação e defesa cibernética

� Tecnologia militar

� Serviços de comunicação e Telemática

� Serviço geográ�co

� Sistemas para a guerra eletrônica

Exército Brasileiro DCT

Macroprocesso Produtos e Serviços Principais Clientes Responsáveis

Descrição

Descrição

Engenharia e Construção

Planejar, orientar,
coordenar e controlar a
execução de obras e
serviços de engenharia do
EB, bem como a
manutenção e a
conservação do
patrimônio imobiliário.

� Projetos de engenharia

� Coordenação de construções

� Obras de cooperação

� Gestão do patrimônio imobiliário
� Gestão ambiental

EB
Departamento de Enge-
nharia e Construção

Ciência, Tecnologia e Inovação

Planejar, organizar,
coordenar e controlar
atividades relacionadas à
pesquisa, à produção e à
inovação cientí�ca e
tecnológica voltadas para
o desenvolvimento e a
ampliação da capacidade
militar do EB.

� Serviços de informação e defesa cibernética

� Tecnologia militar

� Serviços de comunicação e Telemática

� Serviço geográ�co

� Sistemas para a guerra eletrônica

EB Departamento de Ciência e
Tecnologisa



Macroprocesso Produtos e Serviços Principais Clientes Responsáveis

Descrição

Descrição

Doutrina Militar Terrestre

Estudar, planejar e
estabelecer o conjunto
harmônico de ideias e de
entendimentos que de	ne,
ordena, distingue e
quali	ca as atividades de
organização, preparo e
emprego das Forças
Armadas.

� Planejamento da produção doutrinária

� Produto doutrinário

� Avaliação de produto

� Difusão de produto doutrinário

Exército Brasileiro
� Estado-Maior do Exército
(EME)

� COTER

Gestão Econômica,
Financeira e Orçamentária

Coordenar e executar
atividades de
planejamento,
acompanhamento e
execução orçamentária,
administração 	nanceira e
contabilidade relativas aos
recursos alocados ao EB.

� Gestão econômica

� Gestão 	nanceira
� Gestão orçamentária Exército Brasileiro SEF

Macroprocesso Produtos e Serviços Principais Clientes Responsáveis

Descrição

Descrição

Doutrina Militar Terrestre

Estudar, planejar e
estabelecer o conjunto
harmônico de ideias e de
entendimentos que de	ne,
ordena, distingue e
quali	ca as atividades de
organização, preparo e
emprego das Forças
Armadas.

� Planejamento da produção doutrinária

� Produto doutrinário

� Avaliação de produto

� Difusão de produto doutrinário

EB

� Estado-Maior do Exército

� Comando de Operações
Terrestres

Gestão Econômica,
Financeira e Orçamentária

Coordenar e executar
atividades de
planejamento,
acompanhamento e
execução orçamentária,
administração 	nanceira e
contabilidade relativas aos
recursos alocados ao EB.

� Gestão econômica

� Gestão 	nanceira
� Gestão orçamentária EB Secretaria de Economia e

Finanças
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PROJETO SOLDADO CIDADÃO (PSC)

Tem por inalidade fornecer uma 
qualiicação proissional aos militares 

das Forças Armadas, permitindo aos 
que serão licenciados, por término do 
tempo de Serviço Militar, concorrerem 
ao mercado de trabalho em melhores 
condições. Os recursos orçamentários 

para o desenvolvimento do PSC são 
os constantes da Lei Orçamentária 
na Ação 6557 – Formação Cívico-
proissional de Jovens em Serviço Militar 
– Soldado-Cidadão, do Programa 1383 
– Assistência e Cooperação das Forças 
Armadas à Sociedade Civil. O resumo 
do realizado no PSC em 2019 consta na 
tabela a seguir.

Formação de Condutores Eletricista Auto

GarçomCostura

Demonstrativo do Projeto Soldado Cidadão

Cursos realizados no âmbito do Projeto Soldado Cidadão:
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Eletricista Predial

Marceneiro Operação de Carga

Desde 2019 o PSC teve facilitada a sua 
execução com o emprego do software 
“Sistema de Assessoria de Programas 
de Governo” elaborado pelo Comando 
de Operações Terrestres. Contando 
com um operador cadastrado, as OM 
e as Coordenações Estaduais/PSC 
lançaram no sistema os seus dados 
de planejamento, sendo que as contra-
tações com as entidades do Sistema “S” 
foram facilitadas, em face da vigência, 
desde 2018, do novo dispositivo legal 
que prevê a dispensa de licitação.
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PROGRAMA FORÇAS NO ESPORTE (PROFESP)

Trata-se de uma parceria entre o 
Ministério da Defesa, Ministério da 

Cidadania, Ministério da Educação 
e Ministério da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos que tem por 
objetivo ajudar a melhorar a qualidade 
de vida de crianças e jovens carentes, 

promovendo a inclusão social por 
meio da prática de esportes. Em 2019, 
112 (cento e doze) OM participaram 
do PROFESP, acolhendo um total 
de 12.174 crianças. Também foram 
realizados os VII Jogos do PROFESP 
na guarnição de Campo Grande/MS, 
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Reforço alimentar Atendimento médico-odontológico

Reforço escolar

com a participação de mais de 500 
crianças de todo o Estado de Mato 
Grosso do Sul, tendo sido empregados 
cerca de R$ 141.000,00 (cento e 
quarenta e um mil reais) na aquisição 
de material desportivo, uniformes dos 
núcleos e serviços.
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Atividades esportivas

Resumo do realizado no PROFESP em 2019.
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Estrutura de Governança
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Iniltração Aeromóvel, 12ª Brigada de Infantaria Aeromóvel. Caçapava/SP, 2019
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O Modelo de Governança Corporativa do Comando do Exército é estruturado 
conforme as instâncias internas e externas a seguir e esquematizada na figura:

INSTÂNCIAS INTERNAS DE GOVERNANÇA

Alta Administração do Exército
Colegiado composto pelo Comandante 
do Exército, pelo Chefe do Estado-
Maior do Exército, pelo Comandante 

de Operações Terrestres, pelo 
Comandante Logístico, pelos Chefes 
do Departamento de Educação e 
Cultura do Exército, do Departamento-
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Geral do Pessoal, do Departamento de 
Ciência e Tecnologia, do Departamento 
de Engenharia e Construção e pelo 
Secretário de Economia e Finanças. 

Órgão de Direção Geral (ODG)
É o Estado-Maior do Exército, respon-
sável pela elaboração do Planejamento 
Estratégico do Exército e pela emissão 
de diretrizes estratégicas, que orientam 
o preparo e o emprego do Exército, 
visando ao cumprimento da destinação 
constitucional.

Órgãos de Assessoramento Superior
Alto Comando do Exército
Conselho permanente de asses-
soramento do Comandante do Exército, 
que se destina a analisar e equacionar a 
Política Militar Terrestre e as estratégias 
para a sua execução, além de tratar 
de temas especíicos que demandem 
decisão do Comandante da Força. É 
constituído pelos Generais-de-Exército 
da ativa, quando no exercício dos cargos 
privativos do posto de General-de-
Exército, sendo convocado e presidido 
pelo Comandante do Exército.

Conselho Superior de Racionalização e 
Transformação do Exército (CONSURT)
Assessora o Comandante do Exérci-
to na condução do processo de 
transformação do Exército; no pla-
nejamento, na direção e no controle 
das grandes aquisições de Produtos 
de Defesa  e dos Materiais de Emprego 
Militar complexos; na condução dos 
projetos estratégicos do Exército; 
e na condução dos processos de 
racionalização no âmbito do Exército.

Conselho Superior de Economia e 
Finanças (CONSEF)
Assessora o Comandante do Exército 
na formulação da política econômico-
inanceira do Comando do Exército, 
em conformidade com as diretrizes 
governamentais; nos assuntos admi-
nistrativo-inanceiros da Força; e na 
administração do Fundo do Exército.

Conselho Superior de Tecnologia da 
Informação do Exército (CONTIEx)
Assessora o Comandante do Exército 
na formulação da Política de Tecnologia 
da Informação  (TI) do Comando do 
Exército, em conformidade com as 
diretrizes governamentais; e no pla-

nejamento, na direção e no controle das 
ações de tecnologia da informação do 
Comando do Exército.

INSTÂNCIAS INTERNAS DE APOIO À 
GOVERNANÇA

Centro de Controle Interno do Exército 
(CCIEx)
Responsável por planejar, dirigir, 
coordenar e executar as atividades 
do Sistema de Controle Interno do 
Poder Executivo Federal no âmbito do 
Comando do Exército.

Comitê de Governança, Riscos e Controles 
do Exército (CGRiCEx)
Sua missão-síntese é emitir reco-
mendações para o aprimoramento e 
atualização da governança, gestão 
de riscos e dos controles internos da 
gestão.

Centro de Comunicação Social do Exército 
(CCOMSEX)
Órgão responsável por planejar, 
supervisionar, orientar, coordenar, 
controlar e promover as atividades 
de Comunicação Social no âmbito do 
Exército.



INSTÂNCIAS EXTERNAS DE GOVERNANÇA
As principais instâncias externas 
de governança, responsáveis pela 
regulação, iscalização e controle, a que 
está sujeita a governança do EB são as 
que se seguem:
•Poder Executivo;
•Ministério Público Militar;
•Tribunal de Contas da União (TCU);
•Controladoria Geral da União; e
•Conselho Superior de Governança do 
Ministério da Defesa.

Avaliação da estrutura de Governança
A estrutura de Governança acima 
descrita acompanha o cumprimento 
dos objetivos estratégicos através 
da análise dos macro processos 
inalísticos, de apoio e gerenciais dos 
Órgão de Direção Operacional (ODOp), 
ODS e OADI, sendo, posteriormente, 
feitas as devolutivas durante as visitas 
de orientação técnica, orientando e 
alinhando os padrões de modelagem e 
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a metodologia de gestão de processos.
De outra forma, foi publicado o Referen-
cial para a Gestão na OM, que apresenta 
aos gestores das OM, em todos os ní-
veis, um roteiro simpliicado e prático da 
supervisão da gestão, riscos, controles 
internos e relacionamento com a 
sociedade e partes interessadas. Assim, 
serve de subsídio para a maximização 
das ações e atividades implementadas, 
garantindo a legalidade, economicidade, 



eiciência, eicácia e legitimidade dos 

atos,  processos e procedimentos 

das OM. Indubitavelmente, a me-

lhoria da gestão nas OM merece 

especial atenção e constitui-se fator 

essencial para que o EB alcance seus 

objetivos estratégicos, cumpra a sua 

missão constitucional e contribua 

para a consecução dos anseios da 

nação brasileira.

A partir de 2020, como melhoria 

para a Governança do Exército, as 

estruturas de gestão de processos, 

excelência gerencial, gestão de 

riscos, medição do desempenho 

organizacional, racionalização ad-

ministrativa e capacitação nas 

áreas ains estarão reunidas em 

uma recém-criada Assessoria de 

Governança e Gestão, subordinada 

ao ODG.

O levantamento de Governança e 

Gestão Públicas, realizado em 2018 

pelo TCU permitiu ao Comando do 

Exército medir a capacidade de 

governança e gestão da instituição 

e aferir o nível de implementação 

de boas práticas de liderança, 

estratégia e controle, bem como das 

práticas de governança e gestão de 

TI, de pessoas e de contratações.

Os resultados apresentados no Re-

latório Individual da Autoavaliação 

auxiliaram a organização a focar 

seus esforços nas causas primárias 

e estimularam a adoção de práticas 

que visam a contribuir para a 

melhoria da governança institucional. 

Neste contexto, o ano de 2019 foi 

marcado pela revisão da Política 

Militar Terrestre, do Plano Estratégico 

do Exército (PEEx) e consequente 

atualização do Sistema de Medição 

de Desempenho Organizacional, me-

canismos estes fundamentais para a 

governança do EB. A partir de 2020, 

o Índice Integrado de Governança e 

Gestão Públicas será utilizado como 

Indicador de Tendência do Objetivo 

Estratégico do Exército Nr 10 – 

Aumentar a Efetividade na Gestão do 

Bem Público.
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Peril de Governança 
e Gestão Públicas – 
Comando do Exército
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Operação Ibicui 2019. Carro de Combate Leopard A5. Campo de Instrução Barão de São Borja/RS
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A confecção do Planejamento Es-

tratégico permite que o EB possa bem 

cumprir suas obrigações constantes 

dos principais diplomas legais.

Demonstração da vinculação do plano 
da unidade com suas competências 
constitucionais, legais ou normativas
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Demonstração da vinculação do plano 
estratégico com o Plano Plurianual – PPA

Quanto à vinculação do plano 
estratégico com o Plano Plurianual (PPA) 
do Governo Federal, o Planejamento 
Estratégico do Exército está alinhado 

com os conteúdos dos Programas 
Temáticos 2058 – Política Nacional 
de Defesa e 2055 – Desenvolvimento 
Produtivo. O Estado-Maior do Exército é 
responsável direto por alguns objetivos, 
metas e ações, exercendo diferentes 
papéis na execução orçamentária. Atua 

como executor de ações e também 
como Gestor Estratégico do Exército, 
realizando o acompanhamento de ou-
tras ações sob a responsabilidade 
de outros órgãos, por impactarem os 
objetivos estratégicos do EB, conforme 
quadro a seguir:
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O PPA é o instrumento de pla-
nejamento governamental que 
deine diretrizes, objetivos e metas 
da administração pública federal 
para o período de quatro anos, 
com o propósito de viabilizar a 
implementação e a gestão das 
políticas públicas. 
Em 31 de dezembro de 2019, 
encerrou-se a vigência do PPA 
2016-2019, em relação ao qual o 
Comando do Exército contribuiu 
signiicativamente para o alcance 
dos atributos do Programa Te-
mático 2058 – Defesa Nacional. 
Conforme evidencia o Quadro 
a seguir, a F Ter cooperou para 
o alcance de 8 Objetivos, foi 
responsável direta pela execução 
de 12 Metas e pela mensuração 
de 1 Indicador do Programa 2058. 
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Evolução dos atributos do PPA 2016-2019 a cargo do Comando do Exército - continuaFonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP)
https://www.siop.planejamento.gov.br
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 continuação - Evolução dos atributos do PPA 2016-2019 a cargo do Comando do Exército
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Fazendo um balanço dos números 
apresentados, constata-se que a atu-
ação do Comando do Exército no PPA 
em questão foi bastante satisfatória. 
Das 12 (doze) metas atribuídas à F Ter, 
6 (seis) foram plenamente atingidas 
(04FO, 04EW, 04F8, 04FC, 04FH e 04FI), 
voltadas às atividades de capacitação, 
aprestamento, adequação de OM e 
Defesa Química, Biológica, Radiológica 
e Nuclear (DQBRN); 01(uma) foi quase 
alcançada (04GD), relativa ao Programa 
de Defesa Antiaérea; 3 (três) tiveram 
boa evolução, apesar de abaixo do 
esperado (04FY, 04FZ e 04GB), relativas 
aos Programas Estratégicos do Exérci-
to SISFRON (no Mato Grosso do Sul), 
ASTROS 2020 e  GUARANI; e 2 (duas) 
apresentaram desfecho insatisfatório 
(04GC e 04GT), concernentes ao 
SISFRON (fora do Mato Grosso do Sul) 
e à construção do Polo de Ciência e 
Tecnologia no Rio de Janeiro. 
O planejamento do PPA 2016-2019 
foi realizado no ano de 2015, com um 
cenário econômico e do orçamento 
iscal da União positivo para o Brasil e 

para a Defesa Nacional, projetando-se o 
atendimento pleno dos objetivos ao inal 
do quadriênio. Nos anos de 2016 a 2019 
houve uma piora no cenário econômico 
nacional com fortes impactos negativos 
no orçamento iscal da União. Em 
virtude deste aspecto, ocorreu a in-
compatibilização entre a execução or-
çamentária e o dimensionamento da 
meta, cortes orçamentários e atrasos ou 
frustrações na assinatura de contratos. 
Cabe mencionar que a meta 04GT teve 
o pior resultado porque, em 2017, foi 
descontinuada a construção do Polo 
de Ciência e Tecnologia do Exército 
em Guaratiba, e o PPA não permitia 
a revisão/exclusão de metas nessa 
condição. 
O objetivo 1125 não possui meta de 
responsabilidade do Comando do 
Exército, todavia foram executadas, 
pela F Ter, numerosas atividades que 
contribuíram signiicativamente para o 
alcance desse objetivo do Ministério da 
Defesa, dentre as quais o asfaltamento 
de rodovias, a manutenção de estradas 
na Região Amazônica, a recuperação 

de margens do Rio São Francisco e a 
instalação emergencial de pontes de 
apoio logístico, além de outras. Mais 
especificamente no ano de 2019, no 
tocante às ações governamentais 
em benefício da sociedade, como 
por exemplo, a Operação Acolhida 
(Força-Tarefa Logística Humanitária 
em Roraima), que objetiva organizar 
a chegada dos venezuelanos ao 
Brasil e buscar sua inserção social e 
econômica no país. 
Por im, o Índice de Operacionalidade 
da F Ter é um dos indicadores do Pro-
grama 2058 - Defesa Nacional, a cargo 
de apuração do EB. O conceito de 
‘nível de operacionalidade’ envolve a 
avaliação interna à Força nas seguin-
tes vertentes: efetivo, adestramento 
e preparo logístico e é deinido como 
o “grau de aptidão ou treinamento 
atingido por uma OM ou unidade 
aérea, compreendendo seu pessoal e 
material para cumprir as missões a que 
se destina”.  Conforme demonstrado, 
as mensurações durante a vigência do 
PPA 2016-2019 foram muito positivas a 
partir de 2017, com valores acima de 70%. 
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O Estado-Maior do Exército, como 
ODG, é o responsável pelo Sistema 

de Planejamento do Exército (SIPLEx) e 
o consequente alinhamento com o PPA, 
por meio de uma metodologia própria. 
O planejamento parte de uma análise 
da missão institucional, dos valores e da 
visão de futuro pretendida.
Inicialmente, no contexto do diagnóstico 
dos ambientes interno e externo, assim 
como do estudo de cenários prospectivos, 

considera-se uma análise estratégica 
atualizada. Em seguida, determinam-se 
quais os objetivos estratégicos e quais 
os caminhos para atingi-los, por meio 
das estratégias e ações estratégicas.
Na sua fase conclusiva, o SIPLEx 
organiza os trabalhos, formalizando 
o planejamento no PEEx. Com base 
neste Plano é elaborada a proposta 
orçamentária, conforme a programação 
temática, os objetivos, as metas e as 
iniciativas previstas no PPA.
Com a aprovação da Lei Orçamentária 
Anual (LOA), o planejamento inicia 
sua fase de execução, sendo ava-
liado e controlado por meio do Sis-
tema de Medição de Desempenho 
Organizacional, que fornecerá as in-
formações necessárias ao processo de 
correção e realimentação do planejado. 
O SIPLEx orienta-se pelo Sistema de 
Planejamento Estratégico de Defesa, 
em especial no que tange ao ciclo de 
atividades. O Planejamento Estratégico 
do Exército está adaptado ao Ciclo de 
Atividades de Acompanhamento do 
Planejamento Estratégico do Ministério 
da Defesa e ao ciclo de produção dos 
Programas Plurianuais do Governo Fe-
deral, conforme quadro a seguir:
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Ciclo de Planejamento
Fonte: EME

Programa Plurianual do Governo Federal (PPA)
Estratégia Nacional de Defesa (END)
Estratégia Militar de Defesa (EMiD) 

Política Nacional de Defesa (PND) 
Política Militar de Defesa (PMD)
Planejamento Estratégico de Defesa (PED)

A Sistemática de Planejamento Estratégico do Exército 
percorre sete fases, assim nominadas e esquematizada:
 

1ª fase – Missão;
2ª fase – Análise Estratégica;
3ª fase – Objetivos Estratégicos do Exército;
4ª fase – Estratégias do Exército;
5ª fase – Plano Estratégico do Exército;
6ª fase – Orçamento e Contratação; e
7ª fase – Medição de Desempenho Organizacional.

Metodologia do Sistema de Planejamento Estratégivo do Exército - SIPLEx

MARCO LEGAL
CF / LC / LBDN / PND / END / PSD / ESD

Concepção de Transformação do Exército
Diretriz Geral do Comandante do Exército

Missão

Valores Diagnóstico
Estratégico

Proposta
Orçamentária

Objetivos
Estratégicos
do Exército

Mapa
Estratégico

Concepção Estratégica
do Exército

Mapa Estratégico
Estratégias

Ações Estratégicas
Indicadores e Metas E

X
E
C
U
Ç
Ã
O

Visão
de

Futuro
Cenários
EB-2030

Indicações

GESTÃO DE RISCO
(REALIMENTAÇÃO)

Medição do Desempenho Organizacional (Resultados)

Análise
Estratégica

Objetivos Estratégias Planos Orçamentação
e Contratação

Fase 1

Fase 7

Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6

Plano de Descentralização
de Recursos

Legenda:

Fonte: EME
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Para cumprir sua missão, o Exér-
cito elencou 15 (quinze) objetivos 

estratégicos, os quais estão des-
membrados em estratégias, ações 
estratégicas e atividades impostas 
no espaço temporal de 4 (quatro) 
anos, igual ao do PPA do Governo 
Federal, evidenciando  o  alinhamento  
de  esforços para atender à missão 
constitucional. As ações necessárias 
ao alcance dos objetivos estratégicos 
do Exército estão determinadas no 
PEEx. Foram estabelecidas metas e 
responsáveis em alcançá-las, e como 

forma de obter maior comprometimen-
to com a execução destas ações, cada 
ODOp/ODS envolvido assinou o Plano 
de Descentralização de Recursos, on-
de este assume o compromisso de 
repassar os recursos para as ações 
previstas, juntamente com o EME, 
assim como os órgãos o compromisso 
de as executarem.
Os Objetivos Estratégicos do Exército 
são construídos de modo a serem 
alcançados, no horizonte temporal do 
Planejamento Estratégico, nos curto, 
médio e longo prazos. Tais objetivos 

têm a inalidade de permitir o alcance 
da Visão de Futuro, de acordo com 
a Concepção de Transformação do 
Exército, e como respostas ao conjunto 
de indicações da 2ª Fase.  Os objetivos 
descritos na perspectiva Sociedade 
espelham a entrega inal do Exército 
ao Estado Brasileiro (Braço Forte) e à 
Sociedade (Mão Amiga). Os objetivos 
são executados por meio das diversas 
iniciativas que podem ser materializadas 
em programas, projetos, subprojetos e 
outras atividades desenvolvidas pelos 
diversos órgãos.
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O planejamento de recursos ne-

cessários para o alcance dos OEE é 

realizado no ano A-1 (2018) com base 

nas demandas oriundas do Plano 

Básico e dos Planos Setoriais, em que 

as Unidades Orçamentárias/Unidades 

Gestoras geram as Necessidades 

Gerais do Exército e inserem seus 

dados no Módulo de Planejamento do 

Sistema de Informações Gerenciais e 

Acompanhamento Orçamentário. De 

posse das necessidades gerais, o EME 

elabora o Planejamento Orçamentário 

do Exército e, após a remessa do 

Projeto de LOA ao Congresso Nacional 

pelo Executivo, celebra com os 

ODS e ODOp Setoriais os Planos de 

Descentralização de Recursos, os quais 

têm por inalidade a pactuação de metas 

físico-inanceiras a serem alcançadas no 

ano orçamentário 2019.

65



PR
IN

C
IP

AI
S 

PR
O

GR
AM

AS
 

IN
TE

GR
AN

TE
S 

DO
 P

O
RT

FÓ
LI

O
 

ES
TR

AT
ÉG

IC
O

 D
O

 E
XÉ

RC
IT

O

A estrutura de Gestão de Projetos no 
EB iniciou na Seção de Projetos 

da  2ª Subchefia do EME em 2005. 
Posteriormente, em 2007, a seção foi 
transformada na Assessoria Especial 
de Gestão de Projetos, a qual deu 
origem ao atual Escritório de Projetos 
do Exército (EPEx), em 2010. Esse 
processo de evolução se deu a partir 
da capacitação de pessoal, ganho de 
experiência e avanços metodológicos 
e práticos.
O Exército atribuiu a equipes especíicas 
a missão de gerenciar os atuais Pro-
gramas Estratégicos, as quais, sem 
referências anteriores e de forma inédi-
ta, passaram a executar o trabalho com 
base em normas aprovadas.
Posteriormente, com a experiência 
acumulada de cerca de quatro anos 
de gestão apoiada nas Normas para 
Elaboração, Gerenciamento e Acom-
panhamento de Projetos no EB e com o 
aprofundamento do conhecimento do 
referencial teórico existente, foi possível 
diagnosticar a necessidade de mudanças 
e aperfeiçoamento de metodologia de 
gerenciamento dos PEEx.
Com o diagnóstico dos PEEx cons-
tatou-se que, na realidade, no nível 
estratégico, o Exército conduz um 
portfólio integrado por subportfólios 

e programas. Verificou-se, portanto, 
a necessidade de mudanças nos 
processos de gestão e na classificação 
dessas iniciativas.
As mudanças não representaram a 
simples inserção de neologismos às 
normas da Força ou mera mudança 
semântica de termos utilizados no am-
biente corporativo. O que ocorre é que os 
escopos dos projetos caracterizam-se 
por elementos que sugerem a existência 
de Programas, ao invés de Projetos. 
Os resultados desses programas, ao 
gerarem novas capacidades, permitirão 
a transformação do Exército, conforme 
o planejamento estratégico, resultando 
em benefícios para a sociedade e pa-
ra a defesa do Estado. Os programas 
reunidos guardam estreita ligação com 
os objetivos estratégicos da Força, 
o que resulta na existência de um 
portfólio.
Foi realizado um extensivo estudo, que 
concluiu pela necessidade de deinir 
e desenhar o Portfólio Estratégico do 
Exército, com clara aderência ao Mapa 
Estratégico da Força e à metodologia 
de gestão. Diante disso, o EME, sob 
coordenação do EPEx e a participação 
dos ODS e ODOp, além dos Comandos 
Militares de Área, estruturou seu Portfólio 
Estatégico conforme a igura a seguir:
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Os Programas Estratégicos do Exército 
(Prg EE) têm alcançado os objetivos 

propostos com restrições. Tal limitação ad-
vém dos valores repassados aos programas 
aquém das necessidades planejadas, le-
vando à postergação do atingimento dos ob-
jetivos propostos no escopo do Programa. A 
seguir passaremos a resumir a atual situação 
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de alguns Programas elencados como 
principais, o que, no entanto, não exclui 
a importância dos demais constantes de 
todo o Portfólio, Subportfólios, Programas e 
Ações Complementares, disponíveis, para 
consulta na página do EPEx, no seguinte link 
http://www.epex.eb.mil.br/index.php/texto-
explicativo.

PROGRAMA ESTRATÉGICO DO EXÉRCITO ASTROS 2020 (Prg EE ASTROS 2020)

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL

O Prg EE ASTROS 2020, além de ser um 
dos indutores do Processo de Transforma-

ção do EB, participa do desenvolvimento 
nacional, na medida em que, alinhado 
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Viaturas do Sistema ASTROS. Forte de Santa Barbara, Formosa/GO, em 2019



com a Política Nacional de Defesa e 
com a Estratégia Nacional de Defesa, 
proporciona o fomento da Base 
Industrial de Defesa, que gera mais 
de 7.000 empregos diretos e indiretos 
nas áreas de ciência, tecnologia e 
construção civil, além de inserir o meio 
acadêmico nos assuntos de Defesa.  
Por meio dos Projetos que o 
compõem, está contribuindo para o 
aparelhamento da F Ter e para gerar 

capacidades que irão contribuir para 
a Dissuasão Extrarregional. Essas 
capacidades dissuasórias e de apoio 
de fogo terrestre serão adquiridas 
por meio de projetos de pesquisa 
e desenvolvimento, de aquisição e 
modernização de viaturas do Sis-
tema ASTROS e de construções de 
instalações de OM. 
Na área de  Pesquisa e Desenvolvi-
mento encontram-se os projetos de 

Entrega de Viaturas Astros na Empresa AVIBRAS. São José dos Campos/SP

PROJETOS E AÇÕES COMPLEMENTARES:

•Projeto Míssil Tático de Cruzeiro – 
MTC 300;
•Projeto Foguete Guiado SS-40G;
•Projeto Viaturas do Sistema ASTROS;
•Projeto Forte Santa Bárbara;
•Projeto Sistema Integrado de 
Simulação ASTROS; 
•Projeto Busca de Alvos;
•Projeto Instrumentação Técnica para 
Campo de Instrução;
•Projeto Centro de Planejamento e Co-
ordenação de Apoio de Fogo da F Ter;
•Ação Complementar de aquisição 
de Munição para experimentação 
doutrinária do Sistema ASTROS;
•Ação Complementar Logística para o 
Sistema de Mísseis e Foguetes.

desenvolvimento do Míssil Tático de 
Cruzeiro com alcance de até 300 Km 
e do Foguete Guiado SS-40G, ambos 
contratados junto à empresa brasileira 
AVIBRAS e executados em parceria 
com o EB, bem como o Sistema 
Integrado de Simulação ASTROS, de-
senvolvido pela Universidade Federal 
de Santa Maria. 
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INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – ANO 2019

PRINCIPAIS ENTREGAS EM 2019

•Instalações do 16º Grupo de Mísseis e 
Foguetes;
•Finalização de instalações do Forte 
Santa Bárbara;
•10  viaturas do sistema Astros, versão 
MK-6; 
•7 viaturas logísticas;
•mais uma etapa do desenvolvimento 
do foguete guiado;
•Instalações da Base de Administração 
e Apoio do Forte Santa Bárbara; 
•Continuação das Obras do Co-
mando de Artilharia do Exército; da 
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Viatura do Sistema ASTROS 2020

Viatura do Sistema ASTROS 2020



Bateria de Comando do Comando de 

Artilharia do Exército; do 16º Grupo 

de Mísseis e Foguetes e de 9 Próprios 

Nacionais Residenciais (PNR) (casas);

•Continuação do Projeto de Instru-

mentação de Campo de Instrução;

•Treinamentos Baseados em Compu-

tadores das viaturas ASTROS e da mesa 

tática com videowall; 

•Aquisição de munição para o Sistema 

ASTROS; e

•Infraestrutura de Paióis. Mesa Tática

Forte Santa Bárbara

IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS

A execução do Prg EE ASTROS 2020, 
por meio dos projetos integrantes e 
ações complementares, proporciona 
importantes impactos socioeconômicos 
positivos, a saber: 
•a aquisição e desenvolvimento de 
sistemas de armas complexos e mo-
dernos, promovendo a Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação junto à 
indústria nacional de defesa, aliada 
às instituições de ensino superior bra-
sileiras no conceito da tríplice hélice 
(Defesa – Indústria – Academia); e
•geração de empregos diretos e indire-
tos na construção civil, de mão de obra 
geral e especializada em diversos níveis.

Infraestrutura de paiol
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PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADA

Em 2019, a execução física do Programa 
foi de 7,16%, perfazendo um total acu-     
mulado de 42,64% do total previsto, 
veriicados a partir do total liquidado. 

Lançamento de foguetes pelo Sistema ASTROS, Campo de Instrução de 
Formosa/GO

Fig 37 –  Sistema - ASTROS

                 Percentual de Execução Acumulada
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Sistema ASTROS 2020



PROGRAMA ESTRATÉGICO DO EXÉRCITO GUARANI (Prg EE GUARANI )

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL

O Prg EE Guarani tem por objetivo 
transformar a Infantaria Motorizada 
em Mecanizada e, ainda, modernizar 
a Cavalaria Mecanizada, retomando 
a capacidade da Base Industrial de 
Defesa Brasileira com a fabricação, em 
território nacional, da maioria dos meios. 
Proporciona avanços tecnológicos e de 
qualidade, por meio de transferência 
de tecnologia e qualiicação técnica de 
mão de obra nacional, contribuindo para 

a geração de emprego e 
renda.
Nesse contexto, a im de 
integrar a Nova Família de 
Blindados Sobre Rodas, 
foi planejada uma família 
de meios mecanizados e 
seus sistemas, os quais 
devem possuir um índice 
de nacionalização superior 
a 60%, conforme previsto 
no escopo do Programa, 
e incrementar a dissuasão 
extrarregional e a defesa 
dos interesses nacionais. 
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Viatura   Guarani
O Programa é composto pelos Projetos 
Pesquisa e Desenvolvimento e Material, 
assim como as Ações Complementares 
Infraestrutura e Preparo.
O Guarani atua, também, na área de 
preparo e capacitação de pessoal, 
formando operadores e mecânicos 
para todas as funções a bordo e em 
todos os escalões de manutenção. 
Complementarmente, realiza a constru-
ção de infraestrutura mínima para que 
as OM possam receber esses meios, 
especialmente pavilhões de manuten-
ção e garagens de elevados padrões.
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PROJETOS E AÇÕES COMPLEMENTARES

•Projeto Viatura 6x6;
•Projeto Viatura 4x4;
•Projeto Viatura Blindada de Reconhe-
  cimento;
•Projeto Obuseiro Autopropulsado 
  sobre Rodas;

75

Viaturas 4X4 VBMT

Tropa Embarcada em Viatura Guarani

•Ação complementar Doutrina;
•Ação complementar Estrutura de Ensino;
•Ação complementar Efetivo, Pessoal e 
Material;
•Ação complementar Infraestrutura;
•Ação complementar Apoio à atuação 
  Projeto Gestão de Talentos; e
•Ação Complementar Capacitação.

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – ANO 2019

Viatura Guarani - sistema de armasViatura Guarani - deslocamento aquático
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PRINCIPAIS ENTREGAS EM 2019

•60 VBTP-MSR Guarani 6X6;
•11 Sistemas de Armas Automatizada 
REMAX;
•98 Sistemas de comando e controle 
completos;
•Continuidade das obras do pavilhão 
de manutenção no 15º Batalhão 
Logístico, Cascavel/PR;
•Início das obras do pavilhão de ma-
nutenção no 30º Batalhão de Infantaria 
Mecanizado, Apucarana/PR;
•Capacitação de pessoal: cursos de 
manutenção de chassis, de operador e 
de sistemas de armas;
•Suporte Logístico Integrado para as 
plataformas das VBTP-MR Guarani 6x6; e
•Suporte Logístico Integrado para o 
sistema de armas REMAX.

IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS

O Prg EE GUARANI propicia diversos 
impactos. Entre eles, destaca-se o in-
cremento à Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação, alcançado por meio do en-
volvimento dos institutos tecnológicos                   Percentual de Execução Acumulada

e entidades acadêmicas, com o for-
talecimento de um modelo sustentável 
de desenvolvimento tecnológico, mui-
tas vezes com o uso dual de tecnologia.
O Programa possibilita o incremento 
da independência tecnológica, 
contribuindo para o domínio de 
conhecimentos sensíveis; o estímulo 
ao desenvolvimento nacional, com 
a geração de emprego e renda; a 
capacitação da indústria e da mão  de 
obra brasileiras; e o fortalecimento da 
Base Industrial de Defesa.

Cumpre ressaltar, ainda, a possibilidade 

de reforço do poder econômico, como 

decorrência da exportação de bens 

com alto valor agregado, como é o 

caso da VBTP-MSR Guarani 6X6.

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADA

Em 2019, a execução física do Programa 

foi de 1,74% perfazendo um total 

acumulado de 9,21% do total previsto, 

veriicados a partir do total liquidado.
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Viatura Blindada para Transporte de Pessoal 6x6
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PROGRAMA ESTRATÉGICO DO EXÉRCITO SISTEMA INTEGRADO DE 
MONITORAMENTO DE FRONTEIRAS (PRG EE SISFRON)

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL

O SISFRON foi concebido com o intuito 
de permitir coletar, armazenar, organizar, 
processar e distribuir dados necessários 
à gestão das atividades governamentais 
que visam a manter monitoradas 
áreas de interesse do Território Na-
cional, particularmente da faixa de 
fronteira terrestre, servindo também 

para oferecer subsídios a 
iniciativas integradas de 
cunho socioeconômico que 
propiciem o desenvolvimento 
sustentável das regiões con-
tíguas. 
Em síntese, o SISFRON se 
destina ao sensoriamento, ao 
apoio à decisão e ao apoio às 
operações, a im de permitir o 
monitoramento e o controle 
de forma efetiva das áreas 
de fronteira da Amazônia, do 
Centro-Oeste e do Sul.
O Programa coopera, des-

sa maneira, para a segurança, a 
redução de ilícitos transfronteiriços, a 
preservação ambiental, a proteção de 
comunidades indígenas e a obtenção 
do efeito dissuasório, por meio da 
utilização da capacidade operacional 
do EB, na selva e em outros ambientes 
do País, isoladamente ou em conjunto 
com outros órgãos governamentais.

Visão Geral do SISFRON
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PROJETOS E AÇÕES COMPLEMENTARES

•Projetos de Sensoriamento e Apoio à 
Decisão (SAD);
•Ação Complementar Apoio à Operação;
•Ação Complementar Obras de Enge-
nharia; e
•Ações Complementares Indutoras.

Instalação Antena do SISFRON

Meios do SISFRON em operação Meios do SISFRON em operação

Equipamentos do SAD – Binóculo de Imagem 
Termal Multifuncional (BITM)

Equipamentos do SAD – Monitoramento e Re-
conhecimento – Radar Iguatemi
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PRINCIPAIS ENTREGAS EM 2019

•Implantação do Sistema de Senso-
riamento e Apoio à Decisão no Projeto 
Piloto do SISFRON (4ª Brigada de 
Cavalaria Mecanizada, Dourados/MS);
•Viaturas Táticas Leves de Reconhe-
cimento; 
•Equipamentos de Comunicações Tá-
ticas (Rd HF);
•Equipamentos de Comunicações e 
Guerra Eletrônica;
•Equipamentos de recepção de sinais 
eletrônicos (Sistema SENTINELA);
•Torres para a Infovia;
•Simulador de Guerra Eletrônica;
•Binóculos de Imagem Termal Multifun-
cional; 
•Viaturas operacionais para transporte 
dos sistemas; e
•Equipamentos de Sensoriamento, 
Vigilância, Monitoramento e Reco-
nhecimento.

Meios de apoio às operações do Programa
•03 Balsa Carga Geral de 800 Ton ;
•02 Trator de Esteiras ;
•11 Micro-ônibus; 
•02 Poitas de Atracação; 
•01 Empurrador Baixo Calado; 
•01 Ferry boat 350 Ton; 

•01 Vtr Guindauto (tipo Munck); e
•01 VTE Cisterna de Combustível

Infrestrutura (Conclusão da Obra)
•Centro de Coordenação de Operações 
da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada 
– Cascavel/PR;
•Pavilhão do Rancho do Pelotão Es-
pecial de Fronteira (PEF) de Corixa (2º 
Batalhão de Fronteira –  Cáceres/MS);
•Pavilhão Tipo “H” do PEF de Palmarito 
(2º Batalhão de Fronteira – Cáceres/MT);
•Centro de Comando e Controle Fixo do 
34º Batalhão de Infantaria Mecanizado – 
Foz do Iguaçu/PR;
•Pavilhão de Alojamento da 15ª Com-
pania de Comunicações Mecanizada – 
Cascavel/PR; e

Micro-ônibus

VTE Cisterna de Combustível

Balsa Carga Geral de 800 Ton

Trator de esteiras
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•Pavilhão do 1º Pelotão da 15ª 

Companhia de Comunicações Meca-

nizada – Cascavel/PR.

IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS

O Prg EE SISFRON, a par de suas 

entregas que geram capacidades 

militares terrestres, contribui para com a 

sociedade, com a preservação do meio 

ambiente e com a segurança pública, 

como especiicado a seguir:

Contribuições para a sociedade

•Benefícios diretos: vetor de melhoria 

na qualidade de vida;

•Ampliação da presença do Estado junto 

a populações de regiões desassistidas;

•Aumento da segurança; e

•Emprego dos recursos de TI e Co-

municações para atividades como 

telessaúde e ensino a distância.

Contribuições Socioambientais
•Preservação Ambiental;

•Proteção da Biodiversidade;

•Combate aos ilícitos ambientais; e

•Proteção das populações indígenas.

Contribuições para a Segurança Pública
•Combate ao narcotráico;
•Combate ao contrabando de armas;
•Combate aos ilícitos transfronteiriços;
•Combate ao crime organizado;
•Aumento da segurança dos centros 
urbanos; e

•Combate à imigração ilegal.

Pavilhão Rancho - 1º PEF. Corixa/MT

PEF de Palmarito. 2º Batalhão de Fronteira/MT

34º Batalhão de Infantaria Mecanizado. Foz do 
Iguaçu/PR
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PERCENTUAL DE EXECUÇÃO
ACUMULADA

O Projeto se encontra na fase 
de conclusão da implantação 
do Projeto Piloto na área da 4ª 
Brigada de Cavalaria Mecanizada, 
com sede em Dourados/MS.
Até o inal de 2019, foram im-
plantados 97,0% do Projeto Piloto 
e 12,97% do total previsto para o 
SISFRON.

                 Fronteiras BrasileirasMonitoramento de fronteiras em tempo real

Percentual de Execução Acumulada
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Radar de Vigilância Terrestre SENTIR M20. Programa Estratégico do Exército SISFRON, operado por militares do 
17º Regimento de Cavalaria Mecanizado. Amambai/MS



PROGRAMA ESTRATÉGICO DO EXÉRCITO DEFESA ANTIAÉREA
(Prg EE DAAe) 
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VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL

O Prg EE Defesa Antiaérea é um 
programa organizado com a 

inalidade de entregar módulos de 
artilharia antiaérea ao EB. 

O Programa tem o objetivo de recuperar 
e obter a capacidade de Defesa 
Antiaérea de Baixa e Média alturas, 
modernizando as OM que compõem a 
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Disparo de míssel IGLA-70, escola de fogo da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea. Campo de Instrução 
de Formosa/GO, 2019



Radar de Defesa Antiaérea SABER M60 em 
operação no Centro de Avaliações do Exército.
Rio de Janeiro/RJ, em 2019 Posto de Tiro do Míssel RBS-70,  Campo de Instrução de Gericinó. Rio de Janeiro/RJ, em 2019

Defesa Antiaérea da F Ter. 
Os benefícios para o Brasil são diversos, 
a saber: domínio de tecnologias críticas 
de defesa antiaérea; contribuição para 
estruturação da F Ter ao combate 
no amplo espectro; aumento da ca-
pacidade de defesa de estruturas 
estratégicas; contribuição para o 
monitoramento do espaço aéreo; au-
mento da interoperabilidade entre as 
Forças Singulares; contribuição para a 
ampliação do intercâmbio e parcerias 
com o setor cientíico-tecnológico 
nacional; e o fortalecimento da Base 

Industrial de Defesa.
O Programa foi estruturado para viabilizar 
a participação da indústria nacional de 
defesa, atribuindo grande importância 
para a transferência de tecnologia 
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daqueles produtos de defesa ainda não 
acessíveis no país, com a assimilação 
de novas capacidades, contribuindo 
para o incremento do número de postos 
de trabalho de alta qualiicação no Brasil. 



INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – ANO 2019

Centro de Operações de Artilharia Antiaérea de 
Seção

PROJETOS E AÇÕES COMPLEMENTARES 

•Projeto Sistema de Seção de Artilharia 
Antiaérea Míssil;
•Projeto Sistema de Bateria de Artilharia 
Antiaérea Míssil;
•Projeto Sistema de Bateria de Artilharia 
Antiaérea Canhão;
•Projeto Sistema de Artilharia Antiaérea 
de Média Altura;
•Projeto Sistema de Grupo Artilharia 
Antiaérea de Baixa Altura;
•Projeto Sistema de Brigada de Artilharia 
Antiaérea;
•Projeto Subsistema de Controle e Alerta;
•Projeto Logística Defesa Antiaérea; e

•Projeto Capacitação em Defesa 
Antiaérea.

Ações Complementares
•Avaliação das Unidades de Emprego 
de Artilharia Antiaérea;
•Aquisição de Viaturas Operacionais;
•Aquisição de Equipamentos de Comu-
nicações;
•Atualização de documentação de Arti-
lharia Antiaérea;
•Obras Militares; e
•Gestão de Pessoal de OM de Artilharia 
Anteaérea.
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Artilharia Antiaérea de Baixa Altura, disparo 
do míssil IGLA



PRINCIPAIS ENTREGAS EM 2019

Ações de gerenciamento do programa
Realização do 1º Seminário Inter-
nacional de Defesa Antiaérea, evento 
que contou com a participação de 
representantes do Ministério da Defesa, 
das três Forças Armadas, dos adidos 
militares estrangeiros e de empresas 
estrangeiras da Base Industrial de 
Defesa ligadas ao setor.

Infraestrutura
Adequações das Seções de Instrução 
e Centros de Simulação das OM de 
Defesa Antiaérea da F Ter.

para a redução da evasão do país de 
proissionais de elevada qualiicação; 
e de empregos indiretos, mitigando 
o desemprego em vários estados e 
municípios;
•a capacitação e a especialização da 
mão de obra empregada, colaborando 
com o crescimento proissional da 
população; e
•o desenvolvimento nacional de 
tecnologias críticas de uso dual, como 
a de radares (controle de tráfego aéreo, 
meteorologia e defesa civil) e a de 
simulação, incrementando a capacidade 
produtiva e a maturidade tecnológica da 
Base Industrial de Defesa.

MATERIAIS  E EQUIPAMENTOS

•05 Centros de Operações Antiaéreas 
Eletrônicos de Seção; e
•14 Simuladores (Mockup) do  Radar 
SABER M60. 

IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS

As entregas do Programa Defesa 
Antiaérea, voltadas à obtenção de 
capacidades militares, produzem uma 
série de impactos socioeconômicos, 
tais como:
•a geração de empregos diretos, 
altamente especializados, contribuindo 
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Simulador do Míssel RBS 70 em teste operacional durante Escola de Fogo da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea. Campo de Instrução de Formosa/GO, em 2019



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO 
ACUMULADA

Em 2019, a execução física do Projeto 

alcançou o total de 8,48% do total 

previsto, liquidando despesas no 

valor de mais de 350 milhões de reais 

acumulados ao longo do tempo. 

Destaca-se que as entregas do 

Programa são produtos complexos e 

dependem de desenvolvimento e/ou 

aquisição nas indústrias de defesa.
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Percentual de Execução Acumulada

Simulador do Radar de Defesa Antiaérea SABER M60 em teste operacional
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Míssil de Baixa Altura Telecomandado RBS 70 durante Escola de Fogo da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea. Campo de Instrução de Formosa/GO, em 2019
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PROGRAMA ESTRATÉGICO DO EXÉRCITO DEFESA CIBERNÉTICA 
(Prg EE Def Ciber )

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL

Nos dias atuais, os ataques cibernéticos 
constituem ameaças signiicativas 

à segurança da sociedade e do Estado. 
Desta forma, o espaço cibernético está 
se tornando essencial para a Defesa e 
Segurança Nacionais. A complexidade 
desse espaço requer a criação de es-
truturas e processos lexíveis e com 
visão estratégica capazes de realizar, de 
forma eicaz, a segurança da informação, 
por meio da consecução das atividades 
cibernéticas necessárias a se antepor a 
essas ameaças.

A implantação do Setor Cibernético 
no EB insere a Instituição no rol das 
organizações, nacionais e internacio-
nais, que tratam a segurança da 
informação e a capacidade de atuar em 
rede com recursos capazes de minimi-
zar despesas, aumentar a produtividade 
e otimizar as comunicações. O setor 
visa assegurar conidencialidade, dispo-
nibilidade, integridade e autenticidade 
aos dados que trafegam em suas redes, 
que são processados e armazenados 
em seus ativos de informação.
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PROJETOS E AÇÕES COMPLEMENTARES 

•Projeto Centro de Defesa Cibernética; 
•Projeto Força Cibernética; 
•Projeto Inteligência Cibernética; 

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – ANO 2019

Capacitação na Área Cibernética Posto de Monitoramento Cibernético

•Projeto Escudo Cibernético;
•Projeto Apoio Tecnológico; 
•Projeto Pesquisa Cibernética;

•Projeto Gestão de Talentos;
•Ação Complementar Capacitação; e
•Ação Complementar Doutrina.

Capacitação de Recursos Humanos para o 
Setor Cibernético
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PRINCIPAIS ENTREGAS EM 2019

•Capacitação de Recursos Humanos 
para o Setor Cibernético; 
•Aquisição de ferramentas de correlação 
de eventos (SIEM) e de forense digital 
para o Centro de Defesa Cibernética 
(CDCiber);
•Aquisição de computadores de alto 
desempenho para as operações ci-
bernéticas;
•Aquisição de hardware e software para 
a proteção cibernética dos ativos de 
rede da F Ter;
•Aquisição de materiais de comuni-
cações, com proteção cibernética, para 
as estruturas operacionais do Sistema 
de Comando e Controle da F Ter;
•Aquisição de material de TI e Comu-
nicações para a infraestrutura do 
CDCiber;
•Contratação de serviço de software 
para análise de código fonte; 
•Continuação das obras de construção 
da nova Escola de Comunicações e de 
ampliação do Centro de Instrução de 
Guerra Eletrônica; e
•Início das obras de adequação das 
instalações do CDCiber.

IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS

Segurança e Defesa Cibernética são 
essenciais não apenas às operações 
militares, mas a todas as atividades da 
sociedade.
As entregas do Prg EE  Defesa Cibernéti-
ca garantem a liberdade de atuação no 
espaço cibernético, proporcionando um 
ambiente seguro e estável para o de-
senvolvimento nacional.
O desenvolvimento das ferramentas 
necessárias também gera empregos, 
induz pesquisa cientíica e impulsiona o 
desenvolvimento tecnológico.

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADA

Em 2019, a execução física do Projeto 
alcançou 70,78% do total previsto, 
liquidando despesas no valor de mais 
de 303 milhões de reais acumulados ao 
longo do tempo. 

             Obra da Escola de Comunicações

                 Percentual de Execução Acumulada
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PROGRAMA ESTRATÉGICO DO EXÉRCITO PROTEÇÃO DA SOCIEDADE
(Prg EE Proteger )

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL

O Prg EE PROTEGER foi estabelecido 
com o objetivo de produzir impac-

tos estratégicos, cujos resultados irão se 
constituir em indutores do processo de 
transformação da F Ter. 
O Programa prioriza a atuação articulada 
do EB com a Sociedade Brasileira e suas 
Instituições, particularmente no emprego 

da F Ter em operações de Garantia da 
Lei e da Ordem, Garantia da Votação e 
Apuração, proteção de infraestruturas 
críticas, prevenção e combate ao ter-
rorismo, apoio à Defesa Civil e em áreas 
contaminadas por agentes Químicos, 
Biológicos, Radiológicos e Nucleares, 
dentre outras ações subsidiárias.
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PROJETOS

•Sistema Tecnologia de Informações e 
Comunicações;
•Centro de Coordenação de Operações; e
•Prevenção e Combate a Ações 
Terroristas.

 INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – ANO 2019

Projeto do protótipo do Centro de Coordenação 
de Operações Móveis

                Defesa de Estruturas EstratégicasCentro de Coordenação de Operações

Ações contra agentes Químicos, Biológicos, 
Radiológicos e Nucleares
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PRINCIPAIS ENTREGAS EM 2019

•Reestruturação de Centros de Coordenação de 
Operações Fixos;
•Continuação do desenvolvimento e im-
plantação do software integrador de sistemas 
denominado “INTEGRADOR”; 
•Projeto do protótipo do Centro de Coordena-
ção de Operações Móveis.

IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS

As entregas previstas no Programa geram 
signiicativos impactos em razão de sua 
atuação nos campos da Ciência, Tecnologia e 
Inovação.
O convênio com estabelecimento de ensino 
de nível superior para o desenvolvimento do 
Centro de Coordenação de Operações Mó-
veis envolve o trabalho de diversos pesquisa-
dores, em esquema de parceria, estimulando, 
assim, a pesquisa. 
A partir da conclusão do projeto, a indústria 
nacional terá condições de produzir o Centro de 
Coordenação de Operações Móveis, gerando 
empregos em diversos setores.

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADA

Em 2019, a execução física do Projeto alcançou 
o total de 5,42% do total previsto, liquidando 
despesas que somam mais de 254 milhões de 
reais acumulados ao longo do tempo.

Portfólio do Proteger

Percentual de Execução Acumulada
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PROGRAMA ESTRATÉGICO DO EXÉRCITO AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 
(PRG EE AV EX)

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL

O Prg EE Aviação do Exército teve sua 
origem a partir do ano de 2017, e 

surgiu com a inalidade de regular as 
medidas necessárias para manter a 
Aviação do Exército atualizada, face aos 
modernos meios e formas de combate 
hoje existentes.
Estabeleceu-se como premissa con-
tinuar na busca de capacidades 
que preencham as lacunas ainda 
existentes quanto à dissuasão e mo-
derna capacidade de Inteligência, 
Reconhecimento, Vigilância e Aqui-
sição de Alvos, sem perder de 

vista a ampliação da já conquistada 
capacidade de fazer o Exército estar 
presente, por intermédio de suas ae-
ronaves de combate, em qualquer ponto 
do território nacional, de dia ou de noite, 
onde quer que se faça necessário.
O Programa Aviação foi concebido e 
estruturado em três pilares básicos 
e norteadores de todas as ações e 
iniciativas que lhe são afetas, que são: 
•inalizar todas as fases iniciadas; 
•reduzir a dependência de um só 
fabricante; e
•adquirir a capacidade de ataque.
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IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS

O Prg EE Av Ex, a par de potencializar 
o emprego da Aviação do Exército 
em operações militares, favorece a 
assistência social, por meio da execução 
de missões de resgate e salvamento 
e de apoio em casos de calamidade 
pública. Ademais, proporciona o de-
senvolvimento de tecnologias ligadas 
à simulação de vôo de helicópteros e 
possibilita a obtenção de experiência na 
área de certiicação. 
O Programa, por intermédio de seus 
projetos, contribui para a geração de 
empregos – diretos e indiretos – e fomenta 

PROJETOS E AÇÕES COMPLEMENTARES

•Projeto Sistema de Armamento Axial e 
Imageamento para Helicópteros;
•Projeto Simulação;
•Projeto Preservação da Capacidade de 
Manobra;
•Projeto Ampliação da Capacidade de 
Transporte Logístico;
•Projeto Ampliação da Capacidade de 
Ataque;
•Ação complementar Infraestrutura; e
•Ação complementar Modernização 
das aeronaves Fennec e Pantera.

PRINCIPAIS ENTREGAS EM 2019

•05 Aeronaves FENNEC (modernização);
•04 Aeronaves Pantera K2 (moderni-
zação); e
•Aquisição de 36 (trinta e seis) motores 
para a Aeronave Pantera K2.

Infraestrutura:
•Recuperação Ambiental do Setor Sul 
da Base de Aviação de Taubaté; e
•Construção do pátio de viaturas do Ba-
talhão de Manutenção e Suprimento de 
Aviação do Exército.

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – ANO 2019

Missão de resgate e salvamento.

o desenvolvimento das indústrias de 
defesa que envolvem alta tecnologia, 
que, por sua vez, desencadeam a 
produção em diversas outras cadeias.
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PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADA

Em 2019, a execução física do Programa 
foi de 1,99% perfazendo um total 
acumulado de 5,54% do total previsto, 
veriicados a partir do total liquidado. 
O Prg EE Aviação tem atingido os 
objetivos propostos com restrições. Tal 
limitação advém dos valores repassados 
ao programa aquém das necessidades 
planejadas, podendo levar no futuro a 
postergação do atingimento dos objetivos 
propostos no escopo do Programa.

Aeronave Pantera  K2 (modernização)

Aeronave Pantera  K2 (modernização)

Sistema de armas

Aeronaves FENNEC (modernização) Aeronave Pantera  K2

Percentual de Execução Acumulada
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Operação Aeromóvel conduzida pela 12ª Brigada de Operações Aeromóveis e Comando de Aviação do Exército. Caçapava/SP, em 2019
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PROGRAMA ESTRATÉGICO DO EXÉRCITO OBTENÇÃO DA 
CAPACIDADE OPERACIONAL PLENA (Prg EE OCOP)

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL

O EB deve manter atualizados os 
meios de que dispõe para cumprir 

suas missões constitucionais. Neste 
sentido, identifica-se a necessidade 
de modernizar seus equipamentos e 
sistemas, agregando-lhes recentes 
inovações tecnológicas.
O Prg EE OCOP contempla todo o 
EB, possibilitando-lhe participar do 
desenvolvimento nacional, alinhado 

com a Política e a Estratégia 
Nacionais de Defesa. Contribuirá 
para o aumento da prontidão  ope-
racional da  F Ter, da capacidade 
dissuasória e da  proteção da so-
ciedade, além de proporcionar 
o fomento da Base Industrial de 
Defesa, gerando empregos diretos 
e indiretos nas áreas de ciência e  
tecnologia.
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PROJETOS E AÇÕES COMPLEMENTARES

•Subprograma Sistema de Artilharia de 
Campanha;
•Projeto Combatente Brasileiro;
•Projeto Material de Engenharia de 
Combate; e
•Ações Complementares.

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – ANO 2019

PRINCIPAIS ENTREGAS EM 2019

•32 Viaturas Blindadas de Combate 

Obuseiro Autopropulsado M109 A5+BR; 

•3010 Fuzis de Assalto IA2 5,56mm; 

•01 Sistema Improved Ribbon Bridge; e

•2004 itens de DQBRN.

Viaturas Blindadas de Combate Obus Autopro-
pulsado M109 A5+BR

Fuzil de Assalto IA2 5,56mm

Sistema Improved Ribbon Bridge (IRB)

Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear
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Portfólio do PEEx OCOP

IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS

Os créditos descentralizados 
em 2019 contribuíram para o 
aumento da capacidade ope-
rativa em defesa da sociedade 
brasileira, bem como para a 
efetiva sustentabilidade dos 
Sistemas e Materiais de Em-
prego Militar. Estas aquisições 
têm por objetivo equipar as 
unidades do Exército que 
vêm sendo empregadas: 
em operações militares; em 
patrulhamento de fronteiras; 
operações de Garantia da 

Lei e da Ordem; em apoio à 
Defesa Civil; e  em calamidades 
públicas, evidenciando o em-
prego dual do equipamento. 
Destaca-se a entrega de um 
Sistema Improved Ribbon Brid-
ge que amplia a capacidade 
militar e a participação do 
Exército nas Operações de Co-
operação e Coordenação com 
Agências, especialmente na 
atuação em apoio à Defesa Civil. 
Assim, as entregas realizadas 
contribuíram para a proteção de 
ativos nacionais, nos diversos 
campos de atividade, e para 
o desenvolvimento da base 
industrial de defesa, gerando 
divisas e empregos com alta 
qualificação técnica.

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO
ACUMULADA

Em 2019, a execução física do 
Projeto alcançou o total de 0,60% 
do total previsto, liquidando des-
pesas que montam a cerca de um 
bilhão de reais, acumulados ao 
longo do tempo.Percentual de Execução Acumulada
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PROGRAMA ESTRATÉGICO ESTRUTURANTE AMAZÔNIA PROTEGIDA

O Programa Estratégico Amazônia 
Protegida é o braço executivo 

que coordena um portfólio de projetos 
e de ações estratégicas orientadas 
para a preservação da soberania bra-
sileira sobre a sua região amazônica, 
reestruturando o EB na Amazônia, tendo 
a defesa, o desenvolvimento sustentável 
e a preservação ambiental como eixos 
estruturantes. 
Embora o desenvolvimento sustentável 
e a preservação ambiental não sejam 

ações próprias do Ministério da Defesa, 
as Forças Armadas incluem-se, pela 
sua capilaridade, entre os órgãos do 
Estado com relevante presença na 
Amazônia, onde, além de garantidoras 
da defesa, são também indutoras de 
desenvolvimento e de preservação do 
bioma. 
Assim, o Programa Amazônia Protegida 
é transversal a inúmeras ações da 
administração pública federal na 
Amazônia, às iniciativas dos governos 

106



estaduais e municipais da região, 
e, também, aos demais Programas 
Estratégicos do Exército.

São premissas do Programa Amazônia 
Protegida: 
•Todas as ações devem estar alinhadas 
com o planejamento estratégico, con-
soantes com a determinação contida na 
Diretriz Geral do Comandante de que “ O 
SIPLEx é o eicaz instrumento e a maior 
referência do planejamento estratégico 
da Força”;
•Os processos de construção, reorga-
nização, transformação e rearticulação 
de organizações militares e adequação 

da infraestrutura são iniciados após a 
disponibilização do crédito orçamentá-
rio e/ou recursos oriundos de outras 
fontes. Esta condicionante exige um 
planejamento e execução em fases/
tranches dos Projetos integrantes do 
Programa;
•Todos os projetos em andamento e 
os novos, nas áreas dos Comandos 
Militares de Área da Amazônia Legal 
são ou serão subprojetos do Programa 
Amazônia Protegida;e
•O Programa busca sinergia com as 
competências já existentes no EPEx/
EME, com outras iniciativas do Governo 

OBJETIVOS DO PROGRAMA

Objetivos Gerais
•Ampliar a Capacidade Militar Terrestre 
dos Comandos Militares da Amazônia e   
do Norte;
•Ampliar a capacidade operativa na fai-
xa de fronteira da Amazônia; e
•Implantar OM, adequar a infraestrutura 
e promover a revitalização das OM 
já existentes e também das Grandes 
Unidades e Grandes Comandos en-
quadrantes.

Objetivos Especíicos
•Construir, reorganizar, reestruturar, 
adequar e rearticular as OM;
•Construir, adequar, reestruturar e 
propor a manutenção dos PEF;
•Revitalizar e propor a manutenção dos 
sistemas de energia, de água tratada e 
de saneamento básico das OM;   
•Revitalizar e propor a manutenção da 
infraestrutura das OM, das vilas militares, 

Comboio Logístico Fluvial do Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia. 
Manaus/AM, 2018
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Federal existentes em sua área de 
abrangência e a integração com os 
demais Programas Estratégicos.



PRINCIPAIS ATIVIDADES DO PROGRAMA 

ATÉ 2035

•Implantação do 7º Batalhão de Polícia 

do Exército - Manaus/AM;

•Implantação do 1º Batalhão de Comu-

nicações de Selva - Manaus/AM;

•Implantação do 12º Grupo de Artilharia 

Antiaérea de Selva - Manaus/AM;

•Implantação do Comando Militar do 

Norte - Belém/PA;

•Implantação da 22ª Brigada de In-

fantaria de Selva (Brigada da Foz) e 

suas OM Diretamente Subordinadas - 

Macapá/AP;

•Restruturação e adequação (opera-

cional e logística) de OM na Amazônia;

•Restruturação e adequação da infra-

estrutura de saneamento e água nas 

OM da Amazônia, com ênfase nos PEF;

•Restruturação e adequação da in-

fraestrutura de transporte;

•Restruturação e adequação da in-

fraestrutura de comunicações e de TI;

•Implantação de Batalhões Logísticos 

de Selva;

•Construção, adequação e reestru-

turação de OM logísticas, na Amazônia;

•Instalação de Segurança Energética 

nas OM da Amazônia, com ênfase nos 

PEF de energia renovável;

•Construção, reestruturação e ade-

quação de Vilas Militares, hospitais, 

áreas de lazer, Hotéis de Trânsito e 

Colégios Militares;

•Infraestrutura de apoio à pesquisa 

cientíica civil e militar, na Amazônia 

(PRÓ-AMAZÔNIA); e

•Aquisição de equipamentos de 

interesse do EME e das OM da 

Amazônia, considerados não Material 

de Emprego Militar.

ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROGRAMA
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dos hotéis de trânsito, das escolas, 
dos hospitais e postos médicos, dos 
atracadouros e/ou portos luviais e das 
pistas de pouso;
•Construir e propor a manutenção dos 
PNR; e
•Implantar outras ações estruturantes 
que proporcionem o bem-estar social e 
qualidade de vida à família militar.



INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
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PRINCIPAIS ENTREGAS EM 2019

•Durante o ano de 2019, o Programa 
Amazônia Protegida, em coordenação 
com o Departamento de Engenharia 
e Construção, e de suas Diretorias, 
deu continuidade à implantação da 
22ª Brigada de Infantaria de Selva, em 
Macapá/AP;
•Foram adquiridos equipamentos e 
materiais para a instalação da Planta 
Solar do PEF de Tiriós/PA;
•Foi realizada a adequação da central 

e da rede elétrica e do 7º Batalhão de 
Polícia do Exército, Manaus/AM;
•Foi adquirido e instalado gerador 
ixo no 12º Batalhão de Suprimento, 
Manaus/AM;
•Foram concluídas as construções 
do pavilhão garagem, pórtico de 
entrada  e corpo da guarda do paiol  
do 3º Batalhão de Infantaria de Selva, 
Barcelos/AM;
•Foi concluída a construção do pa-
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vilhão do almoxarifado do Comando 
Militar da Amazônia, Manaus/AM;
•Foi concluída a construção de 
Estação de Tratamento de Esgoto da 
Vila Militar da 23ª Brigada de Infanta-
ria de Selva, Marabá/PA; e
•Foram realizadas adequações nas 
residências destinadas aos Sub-
tenentes e Sargentos do 7º Batalhão 
de Engenharia de Construção, Rio 
Branco/AC.
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Os recursos do Prg EE Amazônia 
Protegida são investidos em infraes-
truturas, conferindo particular atenção às 
demandas dos PEF, da família militar e 
das comunidades indígenas e ribeirinhas 
próximas.
Constata-se que todas as ações têm 
contribuído para o bom ambiente de 
trabalho das OM contempladas, va-
lorizando o Soldado da Amazônia e fa-
zendo com que a prioridade que o EB dá 
àquela região estratégica seja percebida 
pelos públicos interno e externo que lá 
se dedicam. O programa tem priorizado 
a construção de PNR e a adequação 
dos já existentes e a construção de 
áreas de lazer e de prática desportiva, 
gerando bem estar para familiares e para 
a população das localidades.
O Programa vem implantando estações 
de tratamento de esgoto em todas as 
OM da Amazônia, inclusive nas vilas 
militares, evitando danos ambientais 
e se antecipando às possíveis ações 
administrativas e judiciais contra a 
Instituição.

IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS E OPERACIONAIS 

Em sinergia com o Departamento de 
Ciência e Tecnologia o programa está 
investindo no Programa Amazônia 
Conectada, que pretende levar a 
tecnologia de TI, por intermédio de 
ibra ótica subluvial, para locais 
onde o serviço de internet é precário. 
Certamente, o Programa Amazônia 
Conectada contribuirá para o bem 
estar da população ribeirinha, que se 
beneiciará desses serviços.
O projeto Segurança Energética, em 
parceria com a Itaipu Binacional, vem 
perseguindo a mudança da matriz 
energética das OM da Amazônia. 
Esse Projeto entrega benefícios im-
prescindíveis, tais como: a segurança 
alimentar dos PEF, pela capacidade de 
estocar gêneros perecíveis com a utiliza-
ção de câmaras frigoríicas e geladeiras; 
cria condições para a educação dos ilhos 
dos militares destacados; permite o lazer 
com a utilização de rádio e televisores; 
aumenta a segurança dos PEF; e gera 
melhores condições de comunicação com 
os Comandos enquadrantes.
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PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADA

O percentual de execução atinge 

22,4% e indica que o Programa, 

uma vez preservado o luxo 

de recursos da série histórica 

estabelecida e preservados os 

objetivos previstos no escopo 

original, cumprirá a sua missão 

no prazo estabelecido.

Percentual de Execução Acumulada

7º PEF, Tunuí, distrito de São Gabriel da Cachoeira/AM.

O planejamento do Programa 

Estratégico Amazônia Prote-

gida estimou em 514 milhões 

os custos de suas atividades 

de 2015 a 2035. Desde a 

implantação do Programa até o 

inal de 2019, foram emprega-

dos 115,6 milhões de reais.
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Em janeiro de 2019, foi publicada 
a Política de Gestão de Riscos 

do EB (PGR-EB) (EB10-P-01.004), 2ª 
Edição, 2019, revogando a política 
anterior e determinando a elaboração 
de novas diretrizes de implantação e 
metodologia de gestão de riscos. Em 
julho, foi publicada a Diretriz Reguladora 
da Política de Gestão de Riscos do 
EB (EB20-D-02.010), 1ª Edição, 2019, 
e, em outubro, o Manual Técnico da 
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Metodologia de Gestão de Riscos do 
EB (EB20-MT02.001), 1ª Edição, 2019. 
Com a publicação destes documentos, 
alinhados com o Plano de Integridade 
do EB, foi melhorada a estrutura da 
gestão relativa ao tema. A gestão 
de riscos vem sendo continuamente 
aperfeiçoada em atendimento às bo-
as práticas de gestão na busca do 
alinhamento da gestão de riscos com o 
planejamento estratégico.
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Figura 1 - Estrutura das 3 linhas de defesa
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A figura 1 expõe o modelo das 
linhas de defesa adotado pelo EB. 
A forma apresentada, que aproveita 
a estrutura de comando, possibilita 
que o escalão superior verifique 

se o subordinado está cumprindo 
as ordens de acordo com as ori-
entações emitidas pelos órgãos 
competentes bem como permite a 
coordenação de esforços.

ª

ª

ª

Alto Comando do Exército

Comitê de Governança,

Riscos e Controles do

Exército

Escritório de Gestão

de Riscos e

Controles do

Exército

Assuntos de Gestão deRiscos e Integridadepara decisão do
Cmt Ex

Assessoriade Gestão deRiscos e Controles

Equipe de Gestão de Riscos
e Controle e Proprietário de Riscose Controle

V Ch EME,V Ch/S Cmt/S SectODS/ODOp, Ch OADIe S Ch EME

Órgão
Técnico-

Normativo

ODG,

ODOp, ODS,

OADI, O Ap,

C Mil A, RM, DE,

Gpt Log, Gpt E,

Bda e demais OM

Equipes temáticas organizadas

pelas OM, militares e servidores civis

responsáveis pelos processos

Em 2019, houve a participação de 46 milita-
res e servidores civis na Capacitação em 
Gestão de Riscos e Controles, coordenada 
pelo Ministério da Defesa, e duas visitas de 
orientação técnica em 2 (dois) Comandos 
Militares de Área (guarnições de Campo 
Grande/MS e Belém/PA), o que incluiu 
capacitações. 
Houve, ainda, o 1º Workshop de Riscos 
Estratégicos, durante o qual foram levantados 
os principais eventos que, ocorrendo, possam 
trazer algum impacto ao Exército. Desta forma, 
pode-se proporcionar, com relativa seguran-
ça, o atingimento dos OEE. Entende-se que 
tais medidas aperfeiçoam o entendimento a 
curto prazo e, em consequência, melhoraram 
a Gestão de Riscos da Instituição, sejam eles 
estratégicos, de processos ou de projetos.
Uma das principais fontes de riscos encontra-
da no exercício inanceiro está relacionada à 
redução dos recursos orçamentários previs-
tos na PLOA em relação aos autorizados na 
LOA 2019, aspecto decorrente da utilização, 
usualmente considerada pelo então Ministé-
rio do Planejamento, da série histórica anual. 
Atividades previstas, com destaque para as 
atinentes ao Preparo e ao Emprego do EB, 
foram afetadas, haja vista que o montante 
disponibilizado na LOA 2019 obrigou a 
expressivos ajustes na programação.
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Os principais riscos elencados foram:

Fonte: Escritório de Projetos do Exército
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Como visto no quadro anterior, o EB 
busca esclarecer e sensibilizar os 
órgãos públicos sobre a importância das 
atividades desempenhadas pela Força, 
estabelecer e atualizar normas, diretrizes 
e metodologias para regulamentar 
e padronizar as diversas atividades 
geridas pela Instituição bem como 
fortalecer as estruturas (pessoal, ma-
terial, capacitação e TI).
No que diz respeito às oportunidades 
surgidas, destacamos:
•Captação de recursos em órgãos de 
fomento, tais como o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico Social 
(BNDES), a Financiadora de Estudos e 
Projetos (FINEP), o Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Cientíico e Tec-
nológico (CNPq) e fundações de apoio 
à pesquisa, ao desenvolvimento e à 
produção dos produtos de defesa, 
ratiicada pela existência de projetos de 
sucesso desenvolvidos pelo EB;
•Atuação na coordenação da implan-
tação e desenvolvimento do Sistema 
Defesa, Indústria e Academia de 
Inovação;
•As oportunidades de aproveitamento 
de novas tecnologias de defesa poderão Indústria de defesa - AVIBRAS. São José dos Campos/SP, 2019
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levar à ampliação do volume de uso 
dual de produtos de defesa produzidos 
pela indústria nacional em outras 
áreas das cadeias produtivas, como 
redes de comunicações, segurança 
e equipamentos agrícolas pesados; 
com relexos em aumento da escala de 
produção da indústria nacional interna. 
Isto poderá levar à redução de custos 
de obtenção de materiais de defesa da 
indústria nacional;
•A capacitação cientíico-tecnológica 
dos recursos humanos do Sistema 
de Ciência, Tecnologia e Inovação do 
Exército, por intermédio de cursos 

de extensão e pós-graduação, parti-
cularmente, mestrado e doutorado, no 
Brasil e no exterior;
•No que diz respeito ao aumento da 
efetividade na gestão do bem público, 
são realizadas tratativas com os órgãos 
envolvidos com a gestão orçamentária 
e inanceira para a efetiva obtenção de 
recursos, de forma que o EB cumpra 
sua missão constitucional;
•Em relação à maximização da ob-
tenção de recursos do orçamento e de 
outras fontes, o Exército apresenta suas 
demandas às autoridades com poder 
de decisão visando obter a provisão 

de  recursos, mostrando a importância 
dos mesmos  no  desenvolvimento  de  
projetos. 
Tal iniciativa tem a inalidade de 
mostrar às mencionadas autoridades a 
importância no fomento das atividades 
que contribuirão de forma direta nas 
ações estratégicas, inluenciando no 
cumprimento das missões constitu-
cionais estipuladas para a F Ter. 
Algumas lacunas detectadas na LOA 
foram cobertas com recursos de 
destaques oriundos dos órgãos de 
governo, os quais solicitaram missões 
e atividades de emprego da F Ter, 



tendo para isso aportado os recursos 
orçamentário-inanceiros solicitados pa-
ra o atendimento das atribuições sub-
sidiárias requisitadas e autorizadas por 
quem de direito; e
•O EPEx elencou como oportunidades 
a ampliação do volume de exportação 
de produtos de defesa pela indústria 
nacional, com relexos no aumento 
da escala de produção interna e na 
ampliação do volume de uso dual em 
outras áreas das cadeias produtivas, 
como redes de comunicações, se-
gurança e equipamentos agrícolas 
pesados.
Com relação a fontes especíicas de 
riscos e oportunidades, foram levanta-
das as seguintes fontes pertencentes a 
fatores de riscos internos: pessoal (sem 
capacitação e em número insuiciente) 
e material (instalações inadequadas). 
Quanto a fontes dos fatores de riscos 
externos, considerou-se como principal 
a fonte econômica (corte, descontinuida-
de ou contingenciamento de recursos).
Após levantados os riscos estratégicos, 
foram levantadas a probabilidade, o 
impacto e, consequentemente, as mag-
nitudes relativas aos riscos inerentes, 

ou seja, sem levar em consideração 
os controles, mesmo sabendo-se que, 
atualmente, trabalha-se com riscos 
residuais. 
Entende-se que a inluência dos contro-
les internos nos riscos estratégicos não 
é tão signiicativa quanto nos riscos de 
processos. Mesmo assim, são tomadas 
medidas com o objetivo de mitigá-
los, de forma que os riscos residuais 
estimados migrem, no máximo, para a 
área dos riscos altos, conforme deini-
dos no artigo 22 da Política de Gestão 
de Riscos. 
As circunstâncias especíicas que le-
variam a ocorrência de riscos estão 
ligadas à falta ou contingenciamento 
de recursos, ao não cumprimento dos 
prazos para execução de programas, 
projetos e atividades, principalmente as 
que envolvem parcerias com empresas 
civis, e a falta de capacitação de pesso-
al. Em resposta aos riscos identiicados, 
são elaborados planos de ação e 
contingência com base em critérios 
deinidos. Já para as oportunidades, 
tais circunstâncias estariam ligadas à 
ampliação do volume de exportação 
de produtos de defesa pela indústria 
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nacional. Entende-se que os riscos 
levantados ainda requerem estudo e, 
ao inal, com o aumento do grau de 
maturidade, ocorrerá incremento na 
quantidade. 
A prontidão para aproveitar as 
oportunidades restou demonstrada pela 
pesquisa voltada para o desenvolvimen-
to e à produção dos produtos de 
defesa, pelo percentual de execução 
inanceira (98,93%) e pela disposição 
permanente no apoio aos outros órgãos 
governamentais. As oportunidades de 
maior destaque foram materializadas 
pelo emprego de tropa.
Torna-se premente que o EB prossiga 
nos esforços da racionalização adminis-
trativa, no controle e aprimoramento de 
seus gastos com o intuito de economi-
zar, em todos os níveis, e possibilitar 
efetividade no gasto público. É 
fundamental para a transformação 
do Exército que os planejamentos 
dos diversos níveis indiquem máxima 
prioridade na gestão dos recursos 
disponíveis, do corrente ano, para os 
Programas Estratégicos.
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Carro de Combate Leopard A5 ultrapassando obstáculo. Campo de Instrução de Cacequi/RS, 2019
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A execução do planejamento estra-
tégico é acompanhada pelo Sistema 
de Medição do Desempenho Or-
ganizacional que, por meio de 
indicadores e metas estabelecidos e 
da análise das informações obtidas 
pelo Sistema, habilita a instituição a 
gerenciar o desempenho dos objetivos 
estratégicos. O EB possui um modelo 
próprio, consolidado a partir de 2017, 
possibilitando o monitoramento contí-

nuo da Instituição, em que o foco das 
entregas de valor à sociedade está nos 
resultados para a soberania da Nação.
A seguir, estão apresentados os in-
dicadores de resultados alinhados aos 
OEE, com as respectivas metas, valor 
realizado e o desempenho de cada 
um deles, bem como a evolução dos 
desempenhos, por  perspectivas do 
Mapa Estratégico, ao longo dos últimos 
três anos.
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Fonte: SIPLEX - Web Fonte: SIPLEX - Web

Fonte: SIPLEX - Web Fonte: SIPLEX - Web
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Fonte: SIPLEX - Web Fonte: SIPLEX - Web

Fonte: SIPLEX - Web Fonte: SIPLEX - Web
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Fonte: SIPLEX - Web Fonte: SIPLEX - Web

Fonte: SIPLEX - Web Fonte: SIPLEX - Web
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Os Objetivos Estratégicos do Exército, contemplados na  Política 
Militar Terrestre, são avaliados por intermédio do desempenho 
de seus indicadores estratégicos, considerando-se a relação 
do percentual de alcance de cada indicador com sua respectiva 
meta, previamente estipulada. Com isso, cada desempenho 
dos objetivos é avaliado em uma escala gráica qualitativa, 
deinida em sua Ficha de Qualiicação do Indicador, a qual 
categoriza o desempenho atingido como “Excelente”, “Ótimo”, 
“Bom”, “Regular” e “Insuiciente” por meio da visualização em 
um esquema de cores na plataforma SIPLEx-Web, utilizada para 
gerenciar o Sistema de Medição. Os parâmetros de Avaliação 
seguem o apresentado na igura 02 - Parâmetros de Avaliação 
dos Indicadores, de tal forma que os desempenhos “Ótimo” 

Fonte: SIPLEX - Web Fonte: SIPLEX - Web

Fonte: SIPLEX - Web
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e “Excelente” implicam o alcance ou a 
extrapolação de desempenho desejado 
para o OEE no ano considerado, ou 
seja, as atividades e tarefas setoriais 
relacionadas ao PEEx foram realizadas 
conforme o desejado.
Já os desempenhos “Bom” e “Regular”, 
no ano avaliado, demandarão reajustes 
nos cronogramas das atividades 
relacionadas a esses indicadores, não 
signiicando que o objetivo em questão 
deixará de ser alcançado, contudo será 
necessária a extensão do prazo para a 
consecução do mesmo. 
Os indicadores de tendência repre-
sentam o desempenho de ações 
relacionadas aos fatores críticos de 
sucesso para a consecução dos OEE, 
de tal forma que a demonstração 
gráica de desempenho “Excelente” e 
“Ótimo” desses   indicadores traduzem 
a melhor perspectiva de que as ações 
relacionadas aos OEE levarão à 
consecução dos mesmos.
O gráico 01 - Desempenho dos 
Resultados dos OEE apresenta a 
quantidade de objetivos estratégicos 

Fonte: SIPLEx-WebFigura 02 - Parâmetro de Avaliação dos Indicadores

por categoria de desempenho, em que 
73% dos OEE estão com o resultado 
desejado no ano em questão, ou 
seja, acima de 80% de desempenho, 
contribuindo para que, ao inal do ciclo 
de planejamento (estendido para 2023, 
a im de estar alinhado com o PPA), o 
Processo de Transformação do Exército 

esteja concluído. Esse resultado se deu 
a partir do foco na ação gerencial para 
conciliar a estrutura matricial peculiar em 
projetos com a estrutura departamental 
do Exército; a transversalidade nos 
planejamentos setoriais e dos Coman-
dos Militares de Área com os pro-
gramas estratégicos; e o planejamento 

Gráico 01 - Desempenho dos Resultados dos OEE
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Gráico 02 - Desempenho dos Indicadores Estratégicos Fonte: EME

antecipado da aplicação dos créditos 
orçamentários, baseados em cenários 
de disponibilidade orçamentária. 
Dos Objetivos que demandam ajustes 
necessários no planejamento estratégico 
para a melhoria do desempenho estão: 
OEE 04 – Atuar no Espaço Cibernético 
com Liberdade de Ação; OEE 05 – 
Modernizar o Sistema Operacional 
Militar Terrestre - Preparo e Emprego 
da F Ter; OEE 07 – Aprimorar a Gestão 
Estratégica da Informação; e OEE 
13 – Fortalecer a Dimensão Humana. 
As restrições orçamentárias, devido 
ao quadro de diiculdade econômica 
vivenciado pelo País, continuam sendo 
o principal desaio para o atingimento 
dos objetivos propostos. O gráico 
02 - Desempenho dos Indicadores 

Estratégicos apresenta a distribuição 
dos indicadores estratégicos por ca-
tegoria de desempenho.  As atividades 
dos indicadores de composição dos 
indicadores de resultado com de-
sempenho insuiciente (12% do total) 
foram comprometidas principalmente 
pela indisponibilidade orçamentária, 
contingenciamento e atraso na libe-
ração dos recursos no exercício i-
nanceiro. Outras circunstâncias como 
especiicidades dos assuntos da Força 
Terrestre; representatividade junto a 
outros órgãos da esfera federal, no que 
diz respeito à disponibilidade de cargos 
militares diplomáticos; desenvolvimento 
de sistemas informatizados; não con-
cretização de convênios considera-
dos no planejamento anual; entraves 

alfandegários na importação de equi-
pamentos; e inexequibilidade de apura-
ção de resultados pela complexidade de 
critérios acarretaram o baixo desempe-
nho de indicadores. 
Com relação à evolução dos de-
sempenhos, considerando-se a série 
histórica, observa-se pelos gráicos 03, 
04, 05 e 06 - Evolução do Desempenho 
dos OEE por Perspectivas, que, nos 
últimos três anos, os resultados dos 
objetivos estratégicos vêm oscilando de 
maneira pouco signiicativa, tendendo 
ao desempenho ótimo de uma forma 
geral, e tendo alguns dos objetivos 
apresentado relativa melhora como o 
OEE 01 – Contribuir com a Dissuasão 
Extrarregional, o OEE 11 – Fortalecer os 
Valores, os Deveres e a Ética Militar e o 
OEE 15 – Maximizar a Obtenção de Recur-
sos do Orçamento e de Outras Fontes. 
Vê-se, também, que o OEE 06 – Manter 
atualizado o Sistema de Doutrina Militar 
Terrestre teve um salto de desempenho 
signiicativo, fruto da avaliação da 
necessidade de priorizar ações para dar 
andamento às atualizações reprimidas 
em anos anteriores, o que vai permitir o 
preparo da F Ter alinhado à Concepção 
da Transformação do Exército.
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Gráficos 04 - Evolução do Desempenho dos OEE por Perspectivas

Gráficos 03 - Evolução do Desempenho dos OEE por Perspectivas
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Gráficos 05 - Evolução do Desempenho dos OEE por Perspectivas

Gráficos 06 - Evolução do Desempenho dos OEE por Perspectivas
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Como as perspectivas para os exercícios 
futuros são de continuidade das res-
trições orçamentárias, assim como a 
baixa disponibilização de emendas par-
lamentares direcionadas ao Comando 
do Exército, o principal desaio para o 
atingimento das metas propostas para os 
objetivos estratégicos no planejamento 
do Exército é a ampliação do orçamento 
destinado, conjugada a uma gestão de 
recursos relacionada com a maximização 
do poder de combate. A postergação dos 
prazos propostos nos escopos  dos projetos 
estratégicos e adequação do Portfólio dos 
Programas Estratégicos permanecem co-
mo um viés de mitigação da conjuntura 
apresentada.
Por im, ao longo do ano de 2019, foi realiza-
da a revisão do PEEx para o quadriênio 
2020-2023, com a atualização da Visão 
de Futuro, da Política Militar Terrestre (em 
consequência a atualização da redação 
e descrição dos objetivos estratégicos 
do Exército, indicadores estratégicos e 
metas) e do Plano Estratégico do Exército. 
Esse procedimento implicará o reajuste 
do andamento das ações planejadas, 
em indicadores com melhor alcance das 
descrições dos objetivos estratégicos e 
uma nova métrica de acompanhamento 
do desempenho das ações voltadas à 
consecução do Mapa Estratégico. Aeronaves Jaguar do 1º Batalhão de Aviação do Exército. Taubaté/SP, 2019
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Viatura Blindada de Combate de Defesa Antiaérea Gepard 1A2. Escola de Fogo da 1ª Brigada de Defesa Antiaérea. Campo de 
Instrução de Formosa/GO, em 2019
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uma análise sintética da 

gestão orçamentária do 

Programa Defesa Na-

cional do Comando  do 

Exército  no ano  de 2019, 

relacionando esta análise 

com seu planejamento 

estratégico descrito no 

Capítulo 2 e com suas In-

formações Financeiras e 

Contábeis apresentadas 

no Capítulo 6.
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Dia da Independência. Brasília/DF, em 2019
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Quadro do Orçamento 2019

Fonte: SIOP -  Dados referentes à Base SIAFI de 8/4/2020
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Quadro do Orçamento 2019 - Continuação

(https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Orcamentaria.qvw&host=QVS%40pqlk04&anonymous=true)



Quadro do Orçamento 2018
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Quadro do Orçamento 2018 - Continuação
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Quadro e gráfico Comparativo Orçamento 2019 x 2018

Fonte: SIOP -  Dados referentes à Base SIAFI de 8/4/2020  
(https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Orcamentaria.qvw&host=QVS%40pqlk04&anonymous=true) 
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Fonte: SIOP -  Dados referentes à Base SIAFI de 8/4/2020
(https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Orcamentaria.qvw&host=QVS%40pqlk04&anonymous=true) 



Quadro e gráicos Comparativos - Orçamento 2019 x 2018 – Eiciência

Fonte: SIOP -  Dados referentes à Base SIAFI de 8/4/2020
(https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Orcamentaria.qvw&host=QVS%40pqlk04&anonymous=true

Fonte: SIOP -  Dados referentes à Base SIAFI de 8/4/2020
(https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?-
document=IAS%2FExecucao_Orcamentaria.qvw&host=QVS%40p-
qlk04&anonymous=true

Gráfico Eficiência orçamentária LOA 2018 Gráfico Eficiência orçamentária LOA 2019

Fonte: SIOP -  Dados referentes à Base SIAFI de 8/4/2020  
(https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?-
document=IAS%2FExecucao_Orcamentaria.qvw&host=QVS%40p-
qlk04&anonymous=true
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Da análise dos objetivos, metas e 
indicadores do EB no PPA e dos 
resultados de gestão estratégica 
apresentados no capítulo 2, pode-
se veriicar que a Instituição realizou 
sua gestão orçamentária voltada para 
o cumprimento de seus objetivos 
estratégicos e de sua missão cons-
titucional, apresentando excelente 
desempenho orçamentário ao executar 
a quase totalidade de sua LOA 2019.
Dos quadros, gráicos e tabelas com-
parativos da execução da LOA 2019 
veriica-se que houve um acréscimo 
de 13,43% na dotação da LOA 
atualizada em comparação com a LOA 
2018, o que demonstra um resultado 
positivo do trabalho do Exército junto 
ao Ministério da Economia e junto ao 
Congresso Nacional para o incremento 
do orçamento das ações inalísticas do 
Programa Defesa Nacional.
Com relação à análise da eiciência 
orçamentária, veriica-se o altíssimo 
nível de execução, com o percentual 
de 97,89% da LOA empenhado e 
percentuais muito bons de liquidação e 

pagamento, considerando-se que para 
estas ações, as aquisições de materiais 
e contratações de serviços são, em sua 
maioria, dos programas estratégicos 
do Exército e seguem os cronogramas 
de execução e entrega do Portfólio 
Estratégico explanados no capítulo 2, 
que extrapolam o ano inanceiro. 
O detalhamento e análise global do 
desempenho orçamentário, inanceiro 
e contábil estão apresentados no 
capítulo 6 e demonstram a correta 
execução orçamentária, inanceira e 
contábil do Comando do Exército. 
A partir da análise do desempenho 
do Exército no cumprimento de suas 
metas previstas no PPA 2016-2019, 
assim como a avaliação estratégica 
da realização de suas atividades e 
projetos, descritos no capítulo 2, e, 
relacionando-os com o desempenho 
orçamentário, pode-se concluir que 
a gestão do orçamento do Exército 
contribuiu positivamente para o 
atingimento dos seus objetivos es-
tratégicos e no cumprimento de sua 
missão constitucional.
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Tropa do 1º Regimento de Cavalaria de Guar-
das em adestramento para operações de GLO. 
Brasília/DF, 2019



GESTÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Contratações mais relevantes, sua associação aos objetivos estratégicos e justificativas para essas contratações
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Contratações mais relevantes, sua associação aos objetivos estratégicos e justificativas para essas contratações

Quase todos os contratos para o 
funcionamento administrativo, executa-
dos em grande parte com recursos da 
Ação 2000/Administração da Unidade 
e controlados pela Diretoria de Gestão 
Orçamentária (DGO), são relativos a 
Quartéis-Generais, Estabelecimentos 
de Ensino e OM de Saúde. As 

demais OM, por não contarem com 
recursos orçamentários para estas 
inalidades, obrigam-se a executar, 
com seu pessoal, atividades não 
afetas à sua destinação inalística. A 
DGO, por insuiciência de dotação 
orçamentária, não tem autorizado a 
celebração de novos contratos ou 

aumento de valores nas renovações. 
Não obstante os recursos da Ação 
2000 não atenderem adequadamente 
às despesas com contratações, tal 
situação acarreta uma signiicativa 
economia ao Erário, uma vez que 
milhares de contratos deixam de ser 
concretizados.
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 

Custos
Para retratar a avaliação e resultados 
dos custos do Comando do Exército 
foi confeccionada uma planilha ge-
rada no Tesouro Gerencial, Sistema 
de Informação de Custos, com as 
informações dos programas e ações 
executados por área de atuação, de-
monstrando a distribuição dos recursos 
consumidos (custos) entre as áreas 
inalística e de suporte comparando os 
exercícios de 2018 e 2019.
http://www.dcont.eb.mil.br/index.php/
demonstracoes-contabeis-e-notas-
explicativas.html.

Normas legais e técnicas adotadas
A execução orçamentária, inanceira 
e contábil segue normativos legais de 
abrangência federal e interna à F Ter.
Cita-se a Legislação Federal seguida 
pelo EB:
•Constituição Federal;
•Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
que instituiu as Normas Gerais de Direito 
Financeiro para elaboração e controle 
dos orçamentos e balanços da União, 

dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal;
•Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000, que estabelece as normas 
de inanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão iscal e dá 
outras providências;
•Decreto nº 93.872, de 23 de 
dezembro de 1986, que dispõe sobre 
a uniicação dos recursos de caixa do 
Tesouro Nacional, atualiza e consolida 
a legislação pertinente e dá outras 
providências. Os demais normativos 
são encontrados no sítio:

http://www.dcont.eb.mil.br/index.php/
demonstracoes-contabeis-e-notas-
explicativas.html.

Setor de contabilidade
A Diretoria de Contabilidade (DCont) é um 
órgão de apoio técnico-normativo que 
tem por inalidade realizar as atividades 
de Contabilidade e da Programação e 
Execução Financeira dos recursos da 
Gestão Tesouro e Fundo do Exército. Ela 
integra os Sistemas de Contabilidade e 
Administração Financeira Federal, a qual 
possui a estrutura a seguir discriminada:

DIRETOR

SUBDIRETOR

EMP
ASSESSORIA

DE CONTROLE
E GESTÃO

1ª SEÇÃO
(Financeira)

SUBSEÇÃO
DE ESTUDOS

ECONÔMICOS

SUBSEÇÃO DE
PLANEJAMENTO

E
PROGRAMAÇÃO

FINANCEIRA

SUBSEÇÃO DE
EXECUÇÃO
FINANCEIRA

(Tesouro)

SUBSEÇÃO DE
EXECUÇÃO
FINANCEIRA

(Fundo do Exército)

SUBSEÇÃO DE
ANÁLISE

CONTÁBIL

SUBSEÇÃO
DE

PATRIMÔNIO

SUBSEÇÃO
DE

CUSTOS

SUBSEÇÃO
DE

DESTAQUES

2ª SEÇÃO
(Contabilidade)

3ª SEÇÃO
(Plj e Coor)

SG1 SG3SG2
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A coordenação e o acompanhamento da 
execução dos registros contábeis referen-
tes à gestão orçamentária, inanceira, 
patrimonial e custos das Unidades Ges-
toras (UG) vinculadas ao Comando do 
Exército e Fundo do Exército cabe à 
Subseção de Análise Contábil da 2ª Seção 
(Contabilidade), a qual trabalha de forma 
integrada com as demais seções, e possui 
as seguintes competências:
•analisar e interpretar os balancetes e os 
balanços do Comando do Exército e Fundo 
do Exército, para ins de conformidade da 
regularidade contábil;
•analisar e interpretar os balancetes 
das Entidades Vinculadas, para ins de 
integração ao Sistema Integrado de Admi-
nistração Financeira do Governo Federal;
•realizar estudos e elaborar orientações 
sobre assuntos relacionados ao sistema 
contábil; 
•analisar a contabilidade sintética das 
UG do Comando de Exército e Fundo do 
Exército;
•supervisionar os trabalhos executados 
pelas Inspetorias de Contabilidade e Fi-
nanças do Exército (ICFEx), no tocante  
à contabilidade analítica dos atos e 
fatos administrativos relacionados com 
as gestões orçamentária, inanceira e 
patrimonial; e
•registrar, mensalmente, a conformidade 

contábil do Comando do Exército e Fundo 
do Exército.
A DCont, no exercício das atividades 
afetas à contabilidade pública, conta com 
o auxílio das ICFEx, setoriais contábeis 
de UG, sob a sua coordenação técnica, 
responsáveis pelo acompanhamento 
contábil, por meio do Sistema Integrado 
de Administração Financeira do Governo 
Federal, de um determinado número 
de UG  Executoras e pelo registro da 
respectiva conformidade contábil. A dis-
tribuição das ICFEx no território nacional 
e a quantidade de UG vinculadas a cada 
uma, seguem, respectivamente, na igura 
nº 3  e na tabela  a seguir:
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Operação de Garantia da Lei e da Ordem. 
Rio de Janeiro/RJ, em 2018



As Inspetorias são responsáveis por 
acompanhar 386 UG executoras do 
orçamento, abarcando 656 unidades 
militares em todo Brasil e uma sediada 
nos Estados Unidos da América.

São competências das ICFEx:
•prestar assistência, orientação e apoio 
técnico contábil às UG vinculadas; 
•acompanhar, por meio do Sistema In-

encontradas; 
•efetuar registros contábeis nas UG 
vinculadas, quando necessário; 
•realizar a conformidade contábil das 
UG vinculadas; 
•analisar balancetes, balanços e de-
mais demonstrações contábeis das UG 
vinculadas;
•elaborar os processos de Tomadas de 
Contas Anual das UG vinculadas;
•prestar informações à Seção de 
Auditoria e Fiscalização, da DCont, com 
vista a orientar os trabalhos daquela 
Seção; e
•propor à DCont a normatização e 
a padronização das atividades de 
contabilidade.

Balanços, demonstrações e notas ex-
plicativas e informações referente aos 
órgãos no SIAFI
O EB possui mais de um órgão no 
SIAFI. o Comando do Exército e o 
Fundo do Exército. As informações re-
lativas aos dois órgãos estão descritas 
de forma pormenorizada, no endereço:
http://www.dcont.eb.mil.br/index.php/
demonstracoes-contabeis-e-notas-
explicativas.html, bem como serão 
tratadas no próximo capítulo.

tegrado de Administração Financeira, os 
atos e fatos administrativos registrados 
contabilmente pelas UG vinculadas; 
•veriicar a realização das confor-
midades diária e de suporte documental 
efetuadas pelas UG vinculadas;
•realizar a análise contábil, tendo por 
base os “Auditores Contábeis” do SIAFI, 
diligenciando as UG vinculadas quanto 
às impropriedades ou inconsistências 
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DIstribuição das Inspetorias pelo território nacional

Figura 3
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As Demonstrações Contábeis Conso-
lidadas da União (DCON), comumente 
conhecidas como Balanço Geral da 
União (BGU), são elaboradas em 
consonância com os dispositivos da 
Lei nº 4.320/1964, do Decreto-Lei nº 
200/1967, do Decreto nº 93.872/1986, 
da Lei nº 10.180/2001 e da Lei 
Complementar nº 101/2000. Abrangem, 
também, as Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Pú-
blico (NBCASP) do Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC), o Manual 
de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público (MCASP) e o Manual SIAFI. 
Compõe o BGU o Balanço Patrimonial, 
a Demonstração das Variações Patri-
moniais (DVP), o Balanço Orçamentário 
e o Balanço Financeiro, exigidos pela 
Lei nº 4.320/1964. Consta, também, 
a Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido (DMPL), que é um 
instrumento utilizado para evidencia-
ção das variações dos elementos do 
Patrimônio Líquido. A partir do exercício 
de 2015, consta, ainda, a Demonstração 
do Fluxo de Caixa, que permite a análise 
da capacidade de a entidade gerar caixa 

e equivalentes de caixa e da utilização 
de recursos próprios e de terceiros em 
suas atividades. As Demonstrações 
Contábeis estão complementadas pelas 
notas explicativas.
No encerramento do exercício, o BGU 
é parte integrante da Prestação de 
Contas, consolidando informações or-
çamentárias, inanceiras e patrimoniais 
dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, do Ministério Público da 
União e da Defensoria Pública da União. 
Abrange as entidades da administração 
direta e indireta de todos os Poderes 
que sejam integrantes do Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social.
Em 2019, a DCont instituiu o “PRÊMIO 
EXCELÊNCIA CONTÁBIL DO EXÉRCI-
TO BRASILEIRO” com objetivo de 
reduzir as não conformidades das 
UG e do Comando do Exército, nas 
atividades afetas à gestão contábil, 
patrimonial e de custos. Esta prática 
resultou na melhora da qualidade da 
gestão contábil, patrimonial e de cus-
tos de todo o Exército, demonstrado 
na redução signiicativa do número de 
restrições no BGU.
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BALANÇO PATRIMONIAL
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BALANÇO PATRIMONIAL
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QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

QUADRO DE COMPENSAÇÕES



QUADRO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
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DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
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DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONTINUAÇÃO
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DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONTINUAÇÃO
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DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONTINUAÇÃO
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BALANÇO FINANCEIRO
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BALANÇO FINANCEIRO - CONTINUAÇÃO
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BALANÇO FINANCEIRO - CONTINUAÇÃO
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BALANÇO FINANCEIRO - CONTINUAÇÃO
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - CONTINUAÇÃO
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - CONTINUAÇÃO
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. Nome Completo e Oicial da Unidade
Comando do Exército e Fundo do 
Exército.

1.2. Natureza jurídica da entidade
Entidade de Direito Público.

1.3. Vinculação Ministerial
Os Órgãos estão vinculados ao Ministério 
da Defesa, sendo o Fundo do Exército 
por intermédio do Comando do Exército.

1.4. Domicílio da entidade
O EB, formado pelos Órgãos Comando 
do Exército e o Fundo do Exército, é uma 
instituição presente em todo território 
nacional, por meio de suas OM, tendo 
sua Administração Central sediada no 
Quartel General do Exército – QGEx, 
situado na Avenida do Exército, Bloco A, 
4º piso, CEP: 70.630-901, Brasília/DF.
O EB tem 386 UG executoras do 
orçamento – realizando empenho, 
liquidação e pagamento – abarcando 
656 unidades militares em todo o Brasil 
e uma no exterior (Estados Unidos da 
América).

1.5. Natureza das operações e principais 
atividades da entidade.
O EB é parte integrante das Forças 
Armadas, juntamente com a Marinha 
do Brasil e a Força Aérea Brasileira, 
constituindo-se, assim, em uma insti-
tuição nacional permanente e regular, 
organizada com base na hierarquia e na 
disciplina, sob a autoridade suprema do 
Presidente da República.
A F Ter possui como missões deinidas 
pela Constituição Federal, no Art. 142:
•a defesa da Pátria,
•a garantia dos poderes constitucionais e,
•por iniciativa dos poderes constitu-
cionais, a garantia da lei e da ordem.
 
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS
As Demonstrações Financeiras foram 
elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, as quais 
abrangem a Lei nº 4.320/1964, as 
Normas de Contabilidade Aplicadas 
ao Setor Público, as Resoluções do 
Conselho Federal de Contabilidade e 
as orientações emitidas pela Secretaria 
do Tesouro Nacional, do Ministério da 
Economia.
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As Demonstrações Contábeis, eviden-
ciadas nesse Relatório Contábil, foram 
extraídas pelo Siai Web, e as tabelas 
pelo Tesouro Gerencial, ambos sistemas 
do Governo Federal. 

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS 
CONTÁBEIS

3.1. Caixa e Equivalentes de Caixa
Compreende o somatório dos valores 
em caixa e em bancos, bem como 
equivalentes, que representam recursos 
com livre movimentação para aplicação 
nas operações dos Órgãos e para os 
quais não haja restrições para uso 
imediato.
São registrados pelo valor nominal, 
atualizadas as taxas de juros e 
variação cambial. Os recursos são 
disponibilizados às UG, respeitando 
a ordem cronológica das liquidações, 
cumprindo o que determina o Art. 5º da 
Lei 8.666/93.
Em situação de restrição iscal que 
inviabilize operacionalizar da forma 
citada acima, prioriza-se o pagamento 
de despesas consideradas sensíveis 
para funcionamento da F Ter tais como: 
saúde, operações militares, educação, 

concessionárias de serviço público e 
obrigações de contratos continuados.

3.2. Demais Créditos e Valores a Curto 
Prazo
Compreendem os valores a receber 
por fornecimento de bens, serviços, 
suprimento de fundos, adiantamentos 
a pessoal e fornecedores realizáveis até 
doze meses da data do fechamento das 
demonstrações contábeis.

3.3. Estoques
O estoque disponível no Comando 
do Exército compreende os produtos 
acabados, adquiridos e/ou, em alguns 
casos, produzidos pela própria UG e 
destina-se ao desenvolvimento das 
atividades administrativas e/ou ope-
racionais da  F Ter. São avaliados pelo 
custo de aquisição e/ou transformação.
Os referidos bens são controlados, 
analiticamente, por meio do Sistema de 
Controle Físico (SISCOFIS). 

3.4. Variações Patrimoniais Diminutivas 
(VPD) Pagas Antecipadamente
Compreendem os pagamentos ante-
cipados que serão convertidos em 
despesas pela prestação de serviço 
aos Órgãos num futuro próximo.

3.5. Imobilizado
Compreende os direitos que tenham 
por objeto bens corpóreos destinados à 
manutenção das atividades dos Órgãos 
ou exercidos com essa inalidade, 
inclusive os decorrentes de operações 
que transiram a ele os benefícios, os 
riscos e o controle desses bens.
Pode ser demonstrado pelo custo de 
aquisição e/ou formação, deduzido pela 
depreciação acumulada. A Depreciação 
do Ativo Imobilizado é calculada pelo 
método linear, as taxas são deinidas 
pela Macrofunção SIAFI 020330 
(Depreciação, Amortização e Exaustão 
na Administração Direta da União, 
autarquias e fundações), no item 6.3 
(Tabela de vida útil e valor residual para 
cada conta contábil) disponibilizada 
pela Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN), no sítio http://manualsiai.tesouro.
fazenda.gov.br.
O Comando do Exército, conforme 
DIEx nº 16-DCONT/PROT/SEF, de 26 
AGO 19, adota o modelo do custo 
de aquisição na mensuração de seus 
ativos imobilizados, dispensando-se a 
necessidade de reavaliação de bens 
móveis para efeito de mensuração, em 
razão da implantação da política de 
substituição ou repotencialização dos 
equipamentos de emprego militar.

179



180180

A macrofunção 020335 – Reavaliação 
e Redução ao Valor Recuperável, 
deine que o teste de impairment ocorre 
quando o valor recuperável é superior 
ao valor contábil do bem. Destaca-se, 
no item 6.4 da referida macrofunção, 
o rol taxativo das situações em que a 
instituição deverá realizar a redução ao 
valor recuperável – teste de impairment.  
Nesse contexto, o Comando do Exército 
não incorreu nas situações descritas 
naquele item, portanto não realizou a 
redução ao valor recuperável de seus 
bens.

3.6. Intangível
Compreende os direitos que tenham por 
objeto bens incorpóreos destinados à 
manutenção da entidade ou exercidos 
com essa inalidade. São mensurados 
com base no custo de aquisição e/
ou formação deduzido a amortização 
acumulada. Somente os Ativos 
Intangíveis com vida útil deinida são 
amortizados.

3.7. Passivo Circulante e Não Circulante
Compreende as obrigações conhecidas 
e estimadas que atendam a qualquer 
um dos seguintes critérios: tenham 
prazos estabelecidos; sejam valores de 

terceiros ou retenções em nome deles 
quando a entidade do setor público for 
iel depositária, independentemente do 
prazo de exigibilidade; e as obrigações 
de prazo ou de valor incertos, com 
probabilidade de ocorrerem.
São demonstrados pelos valores 
conhecidos ou exigíveis (regime de 
competência), acrescidos, quando 
aplicável, dos respectivos encargos e 
variações cambiais.

3.8 Patrimônio Líquido 
Compreende o valor residual dos ativos 
após de deduzidos todos os passivos.

3.9 Ativo Financeiro 
Compreende os créditos e valores 
realizáveis independentemente de 
autorização orçamentária e os valores 
numerários.

3.10 Ativo Permanente
Compreende os bens, créditos e valores 
cuja mobilização ou alienação dependa 
de autorização legislativa.

3.11 Passivo Financeiro 
Compreende as dívidas fundadas e 
outros compromissos exigíveis cujo 
pagamento independa de autorização 
orçamentária. 

3.12 Passivo Permanente
Compreende as dívidas fundadas e 
outras que dependam de autorização 
legislativa para amortização ou resgate.

3.13. Apuração de Resultado
As Variações Patrimoniais Aumentativas 
(receitas) e Variações Patrimoniais 
Diminutivas (despesas) foram apuradas 
pelo Regime de Competência.

3.14. Receitas e Despesas Orçamentárias
Os recursos inanceiros do Comando 
do Exército referentes ao Orçamento 
são disponibilizados pelo Governo 
Federal, enquanto que os recursos do 
Fundo do Exército são provenientes das 
arrecadações próprias.
As despesas são reconhecidas pelo 
Regime de Competência, conforme Art 
35 da Lei nº 4.320/1964.

4. ATIVO
No ano de 2019, o Ativo apresentou 
elevação de 1,77% em relação ao ano 
de 2018, tendo o saldo inicial de R$ 
116.070.355.422,95 e alcançando o 
saldo inal de R$ 118.120.792.522,40. A 
maior concentração do saldo do Ativo 
está no Imobilizado. O Realizável a 
Longo Prazo e o Intangível não atingiram 
1% do Ativo total.



4.1. Composição do Ativo

5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
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Este subgrupo equivale a 4,42% do Ativo 
Total de 2019 e apresentou acréscimo 
em relação ao ano de 2018 de 6,94%.
No ano de 2019, o Comando do 
Exército recebeu recursos inanceiros 

de R$ 47.756.716.691,94, referentes à 
LOA, destaques, convênios, depósito 
de terceiros, e realizou pagamentos da 
ordem de R$ 46.975.888.104,53.
O Fundo do Exército arrecadou 

R$ 1.821.718.144,43 e recebeu 
do Comando do Exército R$ 
723.145.935,09, além de ter realizado 
pagamentos de R$ 2.409.403.852,48.
Observa-se que a execução das 
despesas obrigatórias, discricionárias, 
PAC/Avançar seguiu a série histórica, 
não havendo grandes variações nos 
percentuais. As variações observadas 
icaram entre 2% e 6% apontando bons 
índices de execução.
Os percentuais inais de execução 
inanceira dos recursos disponibilizados 
ao Comando do Exército pela União 
no ano de 2019 icaram entre 78% e 
99%, indicando excelentes índices de 
execução inanceira.

6. DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

O Subgrupo representa 0,29% do 
Ativo Total no final do exercício 
financeiro de 2019, com variação 
positiva em relação ao exercício 

anterior de 1,73%.
A conta contábil Adiantamento a 
Fornecedores evidencia os paga-
mentos antecipados para aqui-

sição de suprimento de aviação e 
aquisição de combustíveis advindos 
dos contratos firmados junto ao 
Comando Logístico (COLOG).
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7. ESTOQUES

Este subgrupo corresponde a 1,80% 

do Ativo Total do exercício financeiro 

de 2019, apresentando variação 

positiva de 6,35% (AH) em relação ao 

exercício anterior.

As UG do Fundo do Exército não 

podem apresentar saldo contábil em 

estoque, transferindo-os para as UG do 

Comando do Exército; a exceção é a 

UG 167083 (Estabelecimento General 

Gustavo Cordeiro Farias), que fabrica 

os manuais militares.

A maior movimentação ocorreu na Conta 

Contábil Materiais de Consumo, na 

qual estão registrados os movimentos 

dos bens adquiridos e estocados em 

almoxarifados, destinados a atender ao 

consumo interno das UG. 

No período, as UG do Fundo do 

Exército adquiriram R$ 437.840.904,14; 

as UG do Comando do Exército, R$ 

1.490.215.051,06. No mesmo período, 

foram consumidos o equivalente R$ 

1.419.752.259,88.

8. VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE

Valor irrisório do Ativo que será apropriado ao resultado em 2020.
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9. ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Este subgrupo representa 0,01% do Ativo 
Total. A maior variação foi apresentada 
pela conta Adiantamentos a Prestadores 
de Serviços com 2.173,62%, resultante 

da contratação pelo Estado-Maior do 
Exército de manutenção e reforma pre-
dial das instalações militares.
O Crédito a Receber foi registrado pelas 

UG 2º Batalhão de Fronteira e Comando 
10ª Região Militar em razão de contas 
julgadas irregulares pelo TCU com 
imposição de débito aos responsáveis.

10. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL
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O Imobilizado representou 93,40% e o 
Intangível 0,07% do Ativo Total no final 
do exercício financeiro de 2019. Foram 
adquiridos pelo Comando do Exército 

o valor de R$ 1.760.683.173,15 e pelo 
Fundo do Exército R$ 133.218.360,99, 
valor esse transferido posteriormente 
ao Comando do Exército. Houve 

acréscimo no Imobilizado de 1,5% 
e redução de 12,13% no saldo do 
Intangível em comparação ao ano de 
2018.

10.1. Imobilizado - composição
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As contas contábeis Bens Móveis e Veículos apresentaram os maiores saldos do Imobilizado no ano de 2019.

10.2.Bens móveis - Composição
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Dentre a conta contábil Veículos, 

destacam-se os veículos de tração 

mecânica, carros de combate e 

aeronaves. A redução do saldo de Veí-

culos Ferroviários ocorreu em razão da 

transferência do saldo para Veículos 

de Tração Mecânica.

10.3. Veículos - Composição
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Os Bens Imóveis da União, registrados 
no Comando do Exército, totalizavam 
quase R$ 96 bilhões, com destaque 
para os Bens de Uso Especial.

A vida útil econômica dos bens imóveis, 
o critério de avaliação, a mensuração 
e a depreciação obedecem às normas 
do Sistema do Patrimônio da União, 

com os dados registrados no SIAFI, 
a partir de informações do Sistema 
de Gerenciamento de Imóveis de Uso 
Especial da União (SPIUNet).

10.4. Bens imóveis - Composição
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Conforme foi demonstrado ao lado, 
os valores de Bens de Uso Especial 

são os mais representativos e estão 
relacionados, em sua maior parte, às 

instalações militares (Aquartelamentos), 
conforme detalhado abaixo.

10.5. Bens de uso especial - Composição
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11. PASSIVO

Em razão da provisão para as 
pensionistas, destaca-se o Passivo 
Não Circulante com 69,16% do Total do 
Passivo.

12. OBRIGAÇÕES A PAGAR DE CURTO 
PRAZO – PASSIVO CIRCULANTE

As Obrigações de Curto Prazo 
totalizaram 6,46% do Passivo Total e 
apresentaram acréscimo de 178,95%.
No período, o Comando do Exército 
apropriou e pagou obrigações 
com pessoal no montante anual 
de R$ 40.389.911.965,25 e com 
fornecedores de R$ 6.478.614.963,73 
durante o exercício inanceiro de 2019. 
O saldo do Fundo do Exército com 
fornecedores apropriou e pagou R$ 
2.086.577.309,25, não tendo assumido 
obrigação com pessoal.
A conta contábil que apresentou maior 
variação foi   a  218920600 (Transferên-
cias Financeiras a Comprovar – TED), 
cuja função é registrar a apropriação de 
passivo decorrente de transferências 
inanceiras recebidas por meio de 

Termo de Execução Descentralizada/
TED, pendente de comprovação. No 

dia 08 JAN 19, a STN registrou o valor 
de R$ 4.694.440.705,49.
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13. OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Na data base de 31 DEZ 19, o EB pos-
suía o saldo de R$ 81.690.572.031,25, 
representando 69,16% do Passivo 
Total, sendo a maior parte referente 
à apropriação das pensões militares 
concedidas. O valor contabilizado é 
suportado pela Nota Técnica SEI nº 
2/2017/CCONT/SUCON/STN-MF, de 
10 de outubro de 2017, da Secretaria 
do Tesouro Nacional, que fornece 
o embasamento legal e normativo 
para o reconhecimento do passivo 
relacionado às pensões militares e para 
a evidenciação das despesas com 
militares inativos, bem como pela Nota 
Técnica Conjunta nº 001/2017, SG/MD, 
de 16 novembro de 2017, do Ministério 
da Defesa, que trata da metodologia 
para o reconhecimento da provisão para 
pensões militares e para projeção das 
despesas futuras com militares inativos 
das Forças Armadas. 
Destaca-se que as Notas Técnicas 

anteriormente citadas são resultado 
dos estudos do Grupo de Trabalho 
Interministerial (GTI) composto pela Casa 
Civil da Presidência da República, pelo 
Ministério da Fazenda (MF), Ministério 
do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão (MPDG), Ministério da Defesa 
(MD) e Comandos da Marinha, Exército e 
Aeronáutica, conforme Portaria Conjunta 
nº 55, de 24 de fevereiro de 2017, 
publicada na seção 2 do Diário Oicial 
da União, posteriormente alterada pela 
Portaria Conjunta nº 68, de 3 de março 
de 2017, publicada na seção 2 do Diário 
Oicial da União, de 8 de março de 2017, 
para atender às duas recomendações 
do TCU exaradas no Acórdão nº 
2.523/2016-TCU-Plenário, processo TC 
008.389/2016-0, que trata do Parecer 
Prévio sobre as Contas da Presidente da 
República – 2015.
As premissas biométricas, inanceiras e 
econômicas, bem como a metodologia 

de cálculo do valor provisionado estão 
em conformidade com os parâmetros 
estabelecidos na Nota Técnica Conjunta 
nº 001/2017, SG/MD. Ressalta-se que o 
cálculo foi feito com base nas projeções 
atuariais das pensões militares 
concedidas, realizadas pelo Centro de 
Análises de Sistemas Navais (CASNAV), 
considerando a data de 31 de dezembro 
de 2019. Abaixo seguem descritas as 
premissas e metodologia de cálculo:

Premissas
Para o reconhecimento da provisão para 
Pensões Militares deve-se ter em mente 
que a mensuração do risco inicialmente 
calculado sofrerá alterações ao longo do 
tempo devido às condições econômicas 
e/ou sociais de uma população sejam 
elas, por exemplo, lutuações de ativos 
no mercado, juros e inlação, ou seja, 
sobrevivência além da expectativa 
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de vida ou mortes antes do período 
previsto, características especíicas do 
grupo. Portanto para se reconhecer o 
valor da provisão, necessita-se estudar 
as premissas a serem utilizadas nos 
cálculos, as quais abrangem diversas 
áreas, a saber:
a. Política de geração de benefício: 
determina os contribuintes, bem como a 
base salarial conforme posto/graduação, 
a forma de custeio do benefício e o 
regime inanceiro, conforme a Lei nº 
3.765, de 4 de maio de 1960, prevê:
“Art. 1º São contribuintes obrigatórios 
da pensão militar, mediante desconto 
mensal em folha de pagamento, os 
seguintes militares da ativa, da reserva 
remunerada e reformados das Forças 
Armadas, do Corpo de Bombeiros e da 
Polícia Militar do Distrito Federal: 
a) oiciais, aspirantes a oicial, guardas-
marinhas, suboiciais, subtenentes e 
sargentos;
b) cabos, soldados, marinheiros, taifeiros 
e bombeiros, com mais de 2 (dois) 
anos de efetivo serviço, se da ativa; 
ou com qualquer tempo de serviço, se 
reformados ou asilados”.
[...]
“Art. 3º - A.  A contribuição para a pensão 
militar incidirá sobre as parcelas que 
compõem os proventos na inatividade.

Parágrafo único.  A alíquota de 
contribuição para a pensão militar é de 
sete e meio por cento”.
[...]
“Art. 32. A dotação necessária ao 
pagamento da pensão militar, tendo 
em vista o disposto no art. 31 desta 
lei, será consignada anualmente no 
orçamento da República aos ministérios 
interessados”. 
b. Conjuntura econômica do país: 
premissas relacionadas à conjuntura 
do país são complexas, relevantes e de 
maior variação ao longo das últimas 3 
décadas. A prudência diante de cenários 
deve ser adotada como um balizador 
para a determinação do custeio, 
podendo ser adotadas premissas mais 
conservadoras. 
•Inlação: não foi considerada, uma 
vez que os valores das contribuições e 
dos benefícios não sofrem indexação. 
Ressalta-se que não há inluência desse 
índice no valor a ser reconhecido no 
BGU, tendo em vista que a inlação 
não fez parte da taxa de desconto que 
incidirá no cálculo do Valor Presente 
Líquido das projeções atuariais.
•Taxa de juros real: equivalente à remu-
neração do título do Tesouro Nacional, 
cujo vencimento mais se aproximar do 
período considerado para a projeção. 

Neste caso, Tesouro IPCA + 2035 (NTNB 
Princ) cuja taxa utilizada nos cálculos 
foi a constante do site da Secretaria do 
Tesouro Nacional em 31 de dezembro 
do ano das demonstrações contábeis. 
•Taxa de desconto: considerada a 
mesma taxa de juros real. 
•Horizonte temporal: 16 anos, 
correspondente ao tempo médio de 
duração do benefício para o grupo 
fechado (pensões concedidas), 
conforme dados constantes no 
Banco de Informações Estratégicas e 
Gerenciais (BIEG). Ressalta-se que, em 
avaliações futuras, o horizonte temporal 
poderá ser modiicado em função do 
comportamento da população estudada.
c) Aspectos Biométricos: envolvem 
premissas relacionadas à longevidade, à 
entrada em invalidez e ao grupo familiar. 
Ao se trabalhar com um grupo fechado 
(dependentes beneiciários de pensão 
militar), esse tem um comportamento 
diferente em relação à população 
brasileira como um todo. 
•Tábua  de mortalidade: registra a  invo-
lução quantitativa de um determinado 
grupo diante do fator decremental 
morte. Esse registro é distribuído por 
idade, sendo feito normalmente desde 
o momento do nascimento até a morte 
do indivíduo mais longevo do grupo. A 

192192192192



tábua utilizada para o efetivo das Forças 
Armadas foi a GKM-70, desagravada 
em 61%.
•Composição familiar: determinante 
para o pagamento de pensão a 
dependentes de militares. Exige a 
regularidade cadastral dos associados 
e seus dependentes e sua exatidão é 
essencial aos cálculos.

Metodologia
•O inanciamento das pensões militares 
realiza-se por meio do orçamento 
anual, sendo as receitas do exercício 
integralmente utilizadas para o 
pagamento dos benefícios referentes 
ao mesmo exercício. Não havendo 
acumulação de recursos, é possível 
entender que essa prática se assemelha 

a um regime de inanciamento de 
repartição simples.
•Cabe destacar, conforme item 60 do 
Relatório do Acórdão nº 1.295/2017, que 
não há exigência de equilíbrio inanceiro 
e atuarial para as despesas relativas aos 
militares inativos e pensionistas.
•Conforme David et al. a Reserva 
no tempo t (tV) representa os ativos 
necessários nesse tempo, tal que, 
junto com os prêmios (contribuições) a 
receber (Pt), seja possível, em termos de 
valores esperados, pagar os benefícios 
(Bt) e cobrir as despesas, onde ativos 
são os investimentos do montante 
aplicado e despesas correspondem às 
taxas administrativas para manutenção 
dos benefícios, como por exemplo, taxa 

de administração. Então concluímos que:
tV = Bt  + despesas - Pt
No caso das Pensões Militares é possível 
inferir que não existem ativos nem 
despesas. Assim, podemos escrever a 
seguinte fórmula:
tV = Bt - Pt
Para cada período t, será trazido a Valor 
Presente a diferença entre os valores 
dos benefícios e das contribuições.
Para o cálculo do Valor Presente temos:
VP = tV
       (1+i)t 

Onde:
VP = Valor Presente
tV  = Valor da Reserva no período t
i = taxa de juros: será utilizada como 
taxa de juros real + inlação (0%) 
t = período a ser trazido a valor presente

14. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Este subgrupo representa 24,38% do 
Passivo Total e apresentou variação 
negativa de 29,07%, em parte pela 

incorporação do déicit do exercício 
inanceirode 2018, no valor de R$ 
-17.392.240.672,51, ao superávit dos 

exercícios anteriores no valor de R$ 
57.899.732.043,28, o que provocou re-
dução de 29,85% nesta última conta.
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O déicit do exercício apresentou 
queda de 32,97%, saindo de 
R$ -17.392.240.672,51 para R$ 
-11.658.056.924,82, em parte pela 
elevação superior da VPA em relação à 
VPD do ano anterior.
Houve variação expressiva de Ajustes 
de Exercícios Anteriores motivada 

pela retiicação de erro imputável ao 
passado envolvendo reconhecimento 
de passivo sem suporte orçamentário 
de despesas referentes aos exercícios 
inanceiros já encerrados, onde foram 
abertos Processos de Pagamento 
de Despesa de Exercícios Anteriores 
(DEA), conforme prescreve a Portaria 

nº 1.054, de 11 de dezembro de 1.997. 
Além desse, houve ajuste no saldo 
do estoque de material de consumo, 
depreciação, amortização e obras em 
andamento. Tais fatos não poderão 
ser atribuídos a fatos subsequentes, 
não impactando a Demonstração das 
Variações Patrimoniais.

15. ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

O Comando do Exército apresentou 
Déicit Financeiro no ano de 2019 de 
R$ 1.857.760.950,14, que absorveu 
o superávit gerado pelo Fundo do 
Exército de R$ 1.381.830.055,64. Na 
consolidação inal do resultado o 
Comando incorreu em déicit inanceiro 
de R$ 475.930.894,50.

16. PASSIVO PERMANENTE
Por meio do DIEx nº 147-SSecAnlCont/ 
2ª Seção/DCont, de 29 de maio de 
2018, reiterado frequentemente, 
a Setorial Contábil do Órgão 
orientou que as UG cumprissem, 
com base na Macrofunção 021140 

(Reconhecimento de Passivos), o 
registro das obrigações na data em 
que se tomou conhecimento, in-
dependentemente de ter orçamento 
aprovado para pagá-las. Ressalta-se 
que o registro ficaria condicionado à 
abertura de processo administrativo 

prévio para comprovar a dívida.
O Comando do Exército teve no final 
de 2019 o saldo 11.844.346,24 e o 
Fundo do Exército de R$ 79.890,49, 
sem cobertura orçamentária, de-
vidamente comprovados pelo orde-
nador de despesa.

17. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR
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O Comando do Exército detém 
94,57% do saldo total, sendo que 
mais de 80% do saldo do Exército 
está relacionada ao fornecimento 

de bens, seguido pela prestação 
de serviço, visando à execução 
de despesas, em sua grande 
parte, relacionadas aos programas 

estratégicos do Exército.
Os maiores contratos foram 
celebrados com os fornecedores 
abaixo:

Com o Fornecedor CNH Industrial 
Brasil LTDA foi contratada a entrega 
de viaturas blindadas de transporte de 
pessoal e ferramental da viatura Gua-
rani. Com o Fornecedor Helicópteros 
do Brasil S/A, foi contratado o projeto 
de reconstrução e modernização de 36 
helicópteros Esquilos e fornecimento 
de componentes da aeronave supra. 
Com o Fornecedor ARES Aeroespacial 
e Defesa S.A foi contratado o forneci-
mento do sistema de armas, conjuntos 
de sobressalentes consumíveis e 
ferramentas, a serem aplicados nas 
viaturas do Prg EE Guarani.

18. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES 

PATRIMONIAIS

A Variação Patrimonial Aumentativa acu-

mulou saldo de R$ 110.666.817.703,13 

no ano de 2019, provocando um aumento 

horizontal de 7,77%.

A Variação Patrimonial Diminutiva apre-

sentou o saldo de R$ 122.324.874.627,98 

em 2019 e R$ 120.084.859.607,24 no ano 

de 2018, evidenciando elevação de 1,87%.

Em 2019, a Variação Patrimonial Diminuti-

va superou a Variação Patrimonial Aumen-

tativa, gerando déicit patrimonial de 

R$ 11.658.056.924,85, o qual foi 
incorporado ao Patrimônio Líquido 
consolidado.

19. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO 
DE MELHORIA
Neste Subgrupo o saldo inicial foi 
de R$ 56.059.372,74 e o inal de 
R$ 61.785.730,06. Apresentou uma 
elevação de 10,21%, resultante das 
taxas arrecadas em razão do poder 
de polícia da Força, contribuindo com 
0,06% das Variações Patrimoniais 

Aumentativas em 2019.
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20. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

O Subgrupo apresentou saldo inicial 
de R$ 1.594.189.551,50 e inal de 
R$ 1.702.152.111,08, resultando 
numa elevação de 6,77%, relativo às 
contribuições para custeio de pensões 
militares, contribuindo em 2019 com 
1,57% das Variações Patrimoniais 
Aumentativas.
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23. TRANSFERÊNCIA E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

O Subgrupo contribuiu com 93,46% das 
Variações Patrimoniais Aumentativas 
em 2019. As Doações/Transferências 
Recebidas, conta contábil 459020100, 
compreendem, em sua maioria, a 

uniicação de bens, no qual as UG 
do Fundo do Exército transferem 
mensalmente os bens adquiridos para 
as UG do Comando do Exército.
O Repasse Recebido compreende o 

21. EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, 
SERVIÇOS E DIREITOS
O Subgrupo contribuiu com 
0,41% das Variações Patrimoniais 
Aumentativas e apresentou o saldo 
inicial de R$ 436.208.221,97 e o final 
de R$ 451.618.185,56. Registrou 
uma elevação de 3,53% resultante 
da exploração de bens, direitos e 
serviços.

22. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMEN-
TATIVAS FINANCEIRAS
O Subgrupo representou 0,40% das 
Variações Patrimoniais Aumentativas. 
O Saldo de R$ 560.134.153,51 e 
de R$ 448.095.641,08 nos anos 
de 2018 e 2019, respectivamente. 
Houve redução no ganho de 20% 
em comparação com 2018.O maior 
saldo do subgrupo foi a Variação 
Cambial, que evidencia a conversão 
da moeda estrangeira em Reais. 

inanceiro recebido de outros órgãos 
em razão da LOA e o sub-repasse a 
transferência inanceira entre as UG 
do órgão para cobrir o Orçamento da 
LOA, os destaques e os restos a pagar.
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24. VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO

O Subgrupo representou 2,99% 
das Variações Patrimoniais Au-
mentativas em 2019, sendo que o 

25. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

saldo da conta contábil 463920100 
corresponde, em sua maioria, a 
compras centralizadas, onde uma 

UG empenha e a outra recebe o 
bem diretamente do fornecedor 
contratado.

Representando 1,14% das Variações 
Patrimoniais Aumentativas no ano de 
2019, a VPA Decorrente de Fatores 
Geradores Diversos, conta contábil 

499910100, refere-se à arrecadação 
de receita pelo Fundo do Exército, 
por meio do código de arrecadação 
28886-1 - Outras Receitas Próprias, 

tais como: concursos públicos da 
Força, indenizações de serviços de 
identiicação, venda de manuais, entre 
outros.



26. PESSOAL E ENCARGOS E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS

A soma dos subgrupos contribuiu com 
34,06% das Variações Patrimoniais 
Diminutivas. A despesa com pessoal 

ativo, inativo e pensionista aumentou 
em 6,41%, em parte, pela última parcela 
do escalonamento vertical concedido 

aos militares das Forças Armadas 
sancionada pela Lei nº 13.321, de 27 de 
julho de 2016.
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27. USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

O total do Subgrupo representou 4,97% 
das Variações Patrimoniais Diminutivas 

no ano de 2019. Para cumprir sua 
missão constitucional, foi utilizado 

R$ 1.812.042.699,78em material de 
consumo.
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28. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
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O Subgrupo apresentou 0,30% do total das 
Variações Patrimoniais Diminutivas no ano de 

2019. A conta contábil Outras Variações 
Cambiais (343910200) evidencia a con-

versão da moeda estrangeira em 
Reais em razão da variação cambial.

29. TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

O Subgrupo compreende 46,91% das 
Variações Patrimoniais Diminutivas no 
ano de 2019. As Doações/Transferências 
Concedidas – INTRA OFSS, conta con-
tábil 359020100, compreendem as 

movimentações de bens e direitos das 
UG dos Órgãos Comando e Fundo do 
Exército, não presentes em outras con-
tas. A redução da conta supra ocorreu, 
em sua maior parte, por reclassiicação 

de bens da UG 160094 – Comissão 
do EB em Washington. O sub-repasse 
concedido corresponde aos valores 
recebidos pelas UG para cobrir suas 
obrigações.
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30. DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO

O Subgrupo foi responsável por 6,30% 
do saldo das Variações Patrimoniais 
Diminutivas no ano de 2019. A conta 

contábil 365010100 - Desincorporação 
de Ativos - foi responsável pela 
maior movimentação do Subgrupo, 

sendo registrado a baixa de obras 
em andamento para incorporação ao 
SPIUNET.

31. TRIBUTÁRIAS

O Subgrupo correspondeu a 0,02% das Variações Patrimoniais Diminutivas no ano de 2019.
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32. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Ocupando 7,45% das Variações 
Patrimoniais Diminutivas no ano de 

2019, a conta contábil 397910100 
corresponde à atualização do saldo da 

conta contábil 227910600 – Provisões 
de Pensões Militares Concedidas – LP.

33. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
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33. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONTINUAÇÃO

O Comando do Exército, juntamente 
com o Fundo do Exército, executou 
R$ 49.326.547.292,51, dos quais R$ 

1.412.286.112,23 são orçamento de 
outros órgãos executados mediante 
assinatura de instrumento de parcerias.

Observa-se abaixo a execução das 
despesas orçamentária detalhada a 
nível de grupo de despesa.



33.1. Despesas empenhadas por grupos de despesas

O Comando e o Fundo do Exército 
executaram 98,93% do seu orçamento 
de R$ 48.432.156.699,98, inscreven-
do em Restos a Pagar Processados 
o saldo de R$ 2.838.301.158,46, e 
Restos a Pagar Não Processados 
o saldo de R$ 1.985.833.100,67. 
A execução orçamentária no ano 
de 2019 apresentou déicit de R$ 

47.448.361.168,54.
Do saldo inscrito em Restos a Pagar 
Processados, quase 90% destinam-
se ao pagamento de pessoal ativo, 
inativo e pensionista, ocorrido logo 
no início do mês de janeiro de 2020, 
restando ainda R$ 284.389.577,05 
para pagamento de outras despesas 
orçamentárias, com destaque para os 

fornecedores de bens e serviços.
Das despesas empenhadas de R$ 
49.326.547.292,51, 81,88% estão re-
lacionadas a Pessoal e Encargos 
Sociais (pagamento a pessoal ativo, 
inativo e pensionista); 14,17% para o 
funcionamento das OM; e 3,95% para 
aquisição bens e serviços incorporá-
veis ao patrimônio do EB.
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Lançamento de Tropa Aeroterrestre. Rio de Janeiro/RJ, em 2019



Bda – Brigada
BGU – Balanço Geral da União
B Log – Batalhão Logístico
BRICS – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
CDCiber – Centro de Defesa Cibernética
CGU – Controladoria Geral da União
Ch – Chefe
C Mil A – Comando Militar de Área
COLOG – Comando Logístico
COTER – Comando de Operações Terrestres
DCont – Diretoria de Contabilidade
DCT – Departamento de Ciência e Tecnologia
DE – Divisão de Exército
DEC – Departamento de Engenharia e Construção
DECEx – Departamento de Educação e Cultura do Exército
DGO – Diretoria de Gestão Orçamentária
DGP – Departamento Geral do Pessoal
DQBRN – Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear
EME – Estado Maior do Exército
EPEx – Escritório de Projetos do Exército
F Ter – Força Terrestre
GLO – Garantia da Lei e da Ordem
Gpt Log – Grupamento Logístico
Gpt E – Grupamento de Engenharia
ICFEx – Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército 
LOA – Lei Orçamentária Anual
MTC – Míssil Tático de Cruzeiro
NGE – Necessidades Gerais do Exército
OADI – Órgão de Assistência Direta e Imediata
OAp – Organização de Apoio

ODG – Órgão de Direção Geral
ODOp – Órgão de Direção Operacional
ODS – Órgão de Direção Setorial
OEE – Objetivos Estratégicos Exército
OM – Organização  Militar
PCN – Programa Calha Norte
PEEx – Planejamento Estratégico do Exército
PEF – Pelotão Especial de Fronteira
PNR – Próprios Nacionais Residenciais
PPA – Plano Plurianual 
Prg EE ASTROS 2020 – Programa Estratégico do Exército 
ASTROS 2020
Prg EE Av Ex – Programa Estratégico do Exército Aviação do Exército
Prg EE DAAe – Programa Estratégico do Exército Defesa Antiaérea
Prg EE GUARANI – Programa Estratégico do Exército 
Guarani
PSC – Projeto Soldado Cidadão
PROFESP – Programa Força no Esporte
RM – Região Militar
SAD – Sensoriamento e Apoio à Decisão
S Ch – Subcheia/Subchefe
S Cmt – Subcomandante
S Sect – Subsecretário
SIPLEx – Sistemática de Planejamento Estratégico do Exército
SISFRON – Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras
TCU – Tribunal de Contas da União
TI – Tecnologia da Informação
UG – Unidade Gestora
UPC – Unidade Prestadora de Contas 

LISTA DE ABREVIATURAS
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ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
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