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RESUMO

Introdução:   A  gestão  da  cadeia  de  suprimento  abarca  uma  gama  de  frentes
logísticas, dentro das quais está o fluxo de suprimento classe V – armamento em
âmbito  nacional.  O  fluxo  desta  classe  de  suprimento  é  atípica  por  se  tratar  de
material  controlado,  extremamente  sensível,  de  elevado  valor  agregado  e
fundamental para o cumprimento da principal missão das Forças Armadas, a defesa
da Pátria.  O Batalhão de Manutenção e Suprimento de Armamento (BMSA) é a
Organização  Militar  central  do  Exército  Brasileiro  na  execução  das  operações
logísticas de suprimento classe V – armamento.  Objetivo: Visa compreender este
fluxo de suprimento e  identificar  os  principais desdobramentos patrimoniais para o
BMSA  e  as  oportunidades  de  melhoria  no  processo.  Métodos: O  trabalho se
orientou  a  partir de  uma  busca  em bases  de  dados  digitais  de  recolhimento  e
fornecimento de material do Batalhão de Manutenção e Suprimento de Armamento
durante  o  primeiro  semestre  de  2020,  manuais  do Exército  sobre  a  matéria  e
legislações em vigor sobre o  tema. Foram realizados questionários com militares
com experiência na Chefia do Centro de Operações de Suprimento da Organização
Militar em lide. Resultados e discussão: Os dados obtidos através do acervo digital
e dos questionários, quando confrontados com a situação patrimonial do Batalhão
em questão, apontam para o saldo alongado nas contas de bens móveis a receber e
a  transferir.  Os  militares,  que  atuam  e  atuaram  diretamente  nesta  gestão,
consideram  o  próprio  processo  como  um  dos,  se  não  o  principal,  fatores
determinantes  para a discrepância entre as contas patrimoniais. Segundo eles, a
ausência do Órgão Provedor Regional no fluxo patrimonial nacional é determinante
para a ocorrência dos saldos alongados, uma vez que, apesar de figurar como um
entreposto físico  entre  a origem e o destino do material,  o OP Regional não se
envolve patrimonialmente nas movimentações. Conclusão: Portanto, conclui-se que
o processo no qual o fluxo de suprimento Classe V – Armamento se permeia deve
ser  otimizado,  no  sentido  de  incluir  os  Órgãos  Provedores  Regionais  nas
movimentações patrimoniais, visando assim um maior controle físico do material e a
menor incidência de saldos alongados, como prescreve as legislações em vigor.

Palavras-chave: Suprimento.  Armamento.  Órgão  Provedor  Nacional.  Órgão
Provedor Regional. Patrimônio. Saldo alongado.



ABSTRACT

Introduction: Supply chain management encompasses a range of logistical fronts,
within which is the class V supply flow - armaments nationwide. The flow of this class
of supply is atypical because it is a controlled material, extremely sensitive, of high
added value and fundamental for the fulfillment of the main mission of the Armed
Forces,  the  defense  of  the  Motherland.  The Armament  Maintenance  and  Supply
Battalion (BMSA) is  the central  Military  Organization of  the Brazilian  Army in the
execution of class V supply logistics operations – armaments.  Objective: It aims to
understand this supply flow and to identify the main patrimonial developments for
BMSA and the opportunities for improvement in the process.  Methods:  The work
was based on a search in digital databases of collection and supply of material from
the Armament Maintenance and Supply Battalion during the first semester of 2020,
Army manuals on the subject and legislation in force on the subject. Questionnaires
were carried out with military personnel with experience in the Head of the Military
Organization's Supply Operations Center in question. Results and discussion: The
data obtained through the digital collection and the questionnaires, when confronted
with the Battalion's equity situation in question, point to the elongated balance in the
accounts  of  movable  receivables  and  transfers.  The  military,  who  act  and  acted
directly in this administration, consider the process itself as one of, if not the main,
determining  factors  for  the  discrepancy  between  the  balance  sheet  accounts.
According to them, the absence of the Regional Provider in the national equity flow is
decisive for the occurrence of  elongated balances,  since,  despite appearing as a
physical warehouse between the origin and destination of the material, the Regional
OP does not become involved in the patrimonial activities. Movements. Conclusion:
Therefore,  it  is  concluded that  the process in which the flow of  Class V supply -
Armaments permeates itself  must  be  optimized,  in  order  to  include the  Regional
Provider Bodies in the patrimonial movements, aiming at a greater physical control of
the  material  and  a  lower  incidence  of  extended  balances,  as  prescribed  by  the
legislation in force.

Keywords:  Supply.  Armament.  National  Ombudsman.  Regional  Ombudsman.
Patrimony. Elongated balance.
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1 INTRODUÇÃO

O fluxo do suprimento classe V – Armamento no Exército Brasileiro tem como

agente  central  o  Órgão  Provedor  (OP)  Nacional  para  este  tipo  de  material,  o

Batalhão de Manutenção e Suprimento de Armamento (BMSA), que dentre outras

missões, é a Unidade responsável pela execução dos recolhimentos e

fornecimentos de armamentos para as demais Organizações Militares  (OM)

espalhadas pelas Regiões Militares (RM) distribuídas pelo território nacional.

O Brasil é um país de dimensões continentais e, por isso, é dividido em doze

Regiões Militares com encargos administrativos e logísticos para melhor controlar as

Organizações Militares subordinadas. Cada Região Militar possui o seu respectivo

Órgão Provedor Regional, geralmente um Depósito ou Batalhão de Suprimento (D

Sup ou B Sup), responsáveis pela gestão de suprimento no âmbito regional.

1.1 PROBLEMA

Para as demais classes de suprimento, que não a classe V – Armamento, o

Órgão Provedor Regional funciona como um entreposto físico e patrimonial entre o

Órgão Provedor Nacional  e  o  destinatário final  do material  (Organização Militar),

tanto nos casos de fornecimento de material, quanto nos de recolhimento. Já para o

suprimento classe V – Armamento,  a  sistemática é diferente.  O Órgão Provedor

Regional  funciona  apenas  como  um  entreposto  físico,  não  se envolvendo

patrimonialmente com o material movimentado, ou seja, não faz o recebimento e

nem o fornecimento destes itens, apenas movimenta os volumes, o que acaba

refletindo nas contas de bens e materiais em trânsito das Organizações Militares

apoiadas e o do Órgão Provedor Nacional. 

O problema identificado gira em torno são os desdobramentos patrimoniais

para o Batalhão de Manutenção e Suprimento de Armamento decorrentes do próprio

fluxo de suprimento classe V – armamento em âmbito nacional.
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1.1.1 Antecedentes do problema

Históricamente,  o  BMSA sofre  desdobramentos  patrimoniais  por  conta  do

fluxo logístico do suprimento classe V – armamento em âmbito nacional, por tratar

diretamente  com  as  OM  apoiadas.  Por  conta  da  longa  distância  e,

consequentemente,  pelo longo período que o  material  permanece em trânsito,  o

saldo alongado, que ocorre quando o valor patrimonial de um material fica mais de

trinta dias em trânsito, é uma realidade no BMSA.

1.1.2 Formulação do problema

O saldo alongado é um desdobramento patrimonial indesejável. Ele pode ser

o reflexo do descontrole com o material movimentado, tendo em vista que não está

na carga da OM de origem e nem na da OM de destino, encontra-se em trânsito. Por

se tratar de suprimento classe V – armamento, o descontrole não é aconselhável,

pois atenta contra a segurança, não apenas dos militares, mas da população geral.

O  desafio  é  identificar  nos  fluxos  de  suprimento,  fornecimentos  e

recolhimentos,  os  aspectos  positivos,  negativos  e  as  oportunidades  de  melhoria

visando a drástica redução do saldo alongado entre o BMSA e as OM apoiadas em

todo território nacional.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

O  Objetivo geral da pesquisa é conhecer o fluxo de suprimento  Classe V -
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Armamento e identificar os principais desdobramentos patrimoniais para o Batalhão

de Manutenção e Suprimento de Armamento e as oportunidades de melhoria no

processos

1.2.2 Objetivos específicos

São objetivos específicos do estudo:

a)   Identificar as  fases do fornecimento de suprimento Classe V – Armamento no

âmbito nacional;

b)   Identificar as  fases do recolhimento de suprimento Classe V – Armamento no

âmbito nacional;

c)    Listar  os  aspectos  positivos  e  negativos  nos  processos  de  fornecimento  e

recolhimento no âmbito nacional;

d)   Relacionar as oportunidades de melhoria no fluxo de suprimento Classe V

– Armamento no âmbito nacional;

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO

a) Quais são os desdobramentos patrimoniais para o BMSA frente ao fluxo logístico

do suprimento classe V – armamento em âmbito nacional?

b)  Quais  são  as  sugestões  e  oportunidades  de  melhoria  para  equacionar  as

questões patrimoniais deste processo logístico?

1.4 METODOLOGIA
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1.4.1 Objeto formal de estudo

O objeto formal de estudo é identificar, nas atividades de suprimento que se

desenvolveram no primeiro semestre do ano de 2020 no BMSA, os períodos em que

os  itens  movimentados  em  âmbito  nacional  (fornecimentos  e  recolhimentos)

permaneceram com os seus respectivos valores patrimoniais em trânsito.

As variáveis dependentes são o tempo em que os saldos permanecem em

trânsito e a duração da missão de transporte. Já como variável independente está o

período de 30 dias que estabelece o limite máximo que um saldo pode permanecer

em trânsito.

1.4.2 Amostra

A amostra adotada para o estudo foi  ampla e abarcou as quatro  grandes

missões  de  transporte  para suprimento planejadas  e  coordenadas pela  Base  de

Apoio Logístico do Exército (Ba Ap Log Ex) no primeiro semestre de 2020. São elas:

Eixo Amazônico, que atende às 2ª, 9ª e 12ª RM; Eixo Norte, que atende às 4ª, 11ª e

8ª RM; Eixo Nordeste, que atende às 6ª, 7ª e 10ª RM; e por fim o Eixo Sul, que

atende às 2ª, 5ª e 3ª RM.

Como observado,  a amostra  adota abrange todas as Regiões Militares de

todos os Comandos Militares de Área do Exército, o que muito bem caracteriza a

amplitude nacional do apoio logístico em lide. Além disso, a amostra temporal é de

seis meses de trabalho, metade da produção anual do BMSA, fato que destaca a

dimensão do estudo.
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1.4.3 Delineamento de pesquisa

Os procedimentos para a  obtenção dos dados necessários para subsidiar

à resolução da problemática seguiram o método, tipos e técnicas apresentados no

Quadro 1.

Pesquisa Classificação Modalidade

Método De abordagem Indutivo

Tipo

Quanto à natureza Aplicada
Quanto à forma de abordagem Quantitativa/Qualitativa
Quanto ao objetivo geral Descritiva

Quanto aos procedimentos técnicos
Bibliográfica
Levantamento

Técnica   Quanto à obtenção de dados
Coleta documental
Questionário

QUADRO 1 - Delineamento da pesquisa 
Fonte: O autor

1.4.4 Procedimentos para a revisão da literatura

As ações realizadas para a busca de informações se restringiram à Carteira

de Suprimento do Centro de Operações de Suprimento e Manutenção do BMSA. As

buscas consistiram em levantar todas as OM que recolheram material para o BMSA

e todas as OM para que o BMSA forneceu material nas quatro grandes missões de

transporte coordenadas pela Ba Ap Log Ex no primeiro semestre de 2020.

Após  realizado  este  primeiro  levantamento,  iniciou-se  a  segunda  fase  da

pesquisa, onde foi realizado um levantamento criterioso das datas nas quais foram

realizadas  as  transferências  e  as  apropriações  dos  valores  patrimoniais,  com a

finalidade  de  obter  como  produto  final  a  quantidade  de  dias  que  os  materiais

movimentados  permaneceram  em  trânsito  no  SIAFI  e  concluir,  efetivamente,  a

quantidade de eventos que figuraram como saldo alongado neste período.
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1.4.5 Procedimentos Metodológicos

A  sequência  das  ações  até  a  coletas  dos  dados  foi  simples.  Após  a

determinação da amostra, onde foi necessário buscar a amplitude nacional para bem

caracterizar o título do trabalho, foram estudados todos os casos de fornecimento e

recolhimento do BMSA nos eixos de transporte realizados no primeiro semestre de

2020.

1.4.6 Instrumentos

Os instrumentos  adotados  na pesquisa foram a coleta  de dados  junto  ao

BMSA, pois estes  são  o  objeto  formal  do  estudo;  um questionário  simples  para

caracterizar a importância que os militares que atuam na área da logística dão para

o  controle  patrimonial;  e  por  fim,  uma  entrevista  com  o  Chefe  da  Carteira  de

Suprimento do Centro de Operações de Suprimento e Manutenção do BMSA na

época da amostra estudada.

A  coleta  documental  foi  a  principal  fonte  de  dados  onde  o  estudo

efetivamente  de  debruçou.  A  pesquisa  de  campo,  realizada  no  Batalhão  de

Manutenção e Suprimento de Armamento, disponibilizou as informações necessárias

para  a  identificação  dos  aspectos  positivos  e  negativos  do  fluxo  do  suprimento

Classe V – Armamento no âmbito nacional, bem como as oportunidades de melhoria

neste processo. A amostra alvo do estudo foi o 1º semestre de 2020, oportunidade

que abarca a realização dos eixos de suprimento amazônico (2ª, 9ª e 12ª Regiões

Militares), norte (4ª, 11ª e 8ª Regiões Militares), sul (2ª, 5ª e 3ª Regiões Militares) e

nordeste (6ª, 7ª e 10ª Regiões Militares), que caracteriza a abrangência nacional do

fluxo do suprimento por todas as Regiões Militares do Exército Brasileiro.

A  obtenção  de  respostas  para  o  Questionário envolveu militares  com

experiência  de  chefia  do  centro  de  operações  de  suprimento  do  Batalhão  de

Manutenção  e  Suprimento  de  Armamento  e  de  militares  que  trabalham  ou
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trabalharam como auxiliares na carteira de patrimônio do centro de operações de

suprimento daquele Órgão Provedor Nacional, lidando direta ou indiretamente com

o SIAFI e SISCOFIS OP.

O  QuestionáriO abrange  questões  básicas  acerca  do  conhecimentos  dos

militares sobre o Sistema de Controle Físico (SISCOFIS), o que implica na correta

utilização  do  sistema,  e  na  melhor  aplicação  das  ferramentas  que  o  sistema

proporciona.

As  informações  provenientes  dos  questionários  foram  processadas  no

programa Google  Forms e  LibreOffice  Calc 2011,  da  LibreOffice  The  Document

Foundation, com a finalidade de compor indicadores sobre o estudo.

Foi  realizada  uma  entrevista  com  o  Chefe  do  Centro  de  Operações  de

Suprimento do Batalhão de Manutenção e Suprimento de Armamento no período

estudado (primeiro semestre de 2020). 

O  intuito  da  entrevista foi  levantar  informações  a  respeito  do  processo

propriamente dito das operações nacionais de suprimento, focando na identificação

das dificuldades patrimoniais, principalmente no que diz respeito ao cumprimento

dos prazos estabelecidos na legislação vigente.

1.4.7 Análise dos dados

Os procedimentos adotados par a análise dos dados foram simples. Após o

levantamento inicial,  foram levantados as OM envolvidas  nas movimentações de

recolhimento e fornecimento. Em seguida, foi realizada uma pesquisa individual em

cada movimentação com a finalidade de descobrir  as datas das transferências e

apropriações  patrimoniais.  Assim,  as  informações  obtidas  foram  tabuladas  e

escrituradas no trabalho em forma de tabelas, uma para cada eixo de transporte

(divididas em recolhimento e fornecimento), e por fim em forma de gráfico que reúne

as informações importantes das tabelas e demonstra visualmente a percepção do

problema colocado nas questões de estudo.
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1.5  JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

A importância do controle patrimonial do suprimento classe V – Armamento

é evidente e primordial, por se tratar de material classificado como controlado. O

descontrole patrimonial pode acarretar em descontrole físico. Em se tratando de

armamento e sobressalentes, torna-se uma questão sensível.

O saldo alongado é um indicador utilizado para mensurar as transações

patrimoniais pendentes de apropriação por mais de 30 dias, que é o prazo máximo

para  que  o  valor  patrimonial  permaneça  em  trânsito.  As  oportunidades  de

melhorias propostas ao final do trabalho poderão acarretar na redução deste saldo

alongado, colaborando para a manutenção do controle patrimonial do armamento

no Exército Brasileiro.      

A pesquisa apresenta os seguintes produtos:

a) Compreensão do fluxo de suprimento Classe V – Armamento e seus gargalos

patrimoniais; e

b)  Levantamento sugestões  para a  otimização do processo logístico em pauta

visando  a  redução  significativa  da  ocorrência  de  saldos  alongados  no  âmbito

nacional.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

A Para o melhor entendimento das questões abordadas na pesquisa, serão

apresentados e,  posteriormente,  analisados,  alguns  conceitos correlatos ao tema

abordado extraídos de manuais e cartilhas vigentes.

A  Portaria  Nº  105-COLOG,  de  02  de  dezembro  de  2016,  que  aprova  as

Normas Administrativas Relativa aos materiais de Gestão da Diretoria de Material –

NARMAT (2016),  em seu artigo 30,  define os escalões da cadeia de suprimento

como:

Art. 30. Os escalões da cadeia de suprimento são:
I - 4º Escalão (4º Esc) - organizações militares de suprimento (OM Sup)
centrais: batalhões de suprimento (B Sup) e depósitos de suprimento (D
Sup) integrantes da Base de Apoio Logístico do Exército (Ba Ap Log Ex);
II - 3º Escalão (3º Esc) - OM Sup regionais: B Mnt Sup, B Sup e D Sup,
integrantes ou não dos Gpt Log;
III  -  2º  Escalão  (2º  Esc) -  organizações militares  logísticas  de grande
unidade (OM Log GU): batalhões logísticos (B Log) e bases logísticas
(Ba Log); e 
IV - 1º Escalão (1º Esc) - OM detentoras do suprimento.

A cadeia logística está dividida em quatro escalões, que se confundem com

os  escalões  de  apoio  de  material,  são  eles:  4º  Escalão,  que  engloba  as  ações

desenvolvidas sob responsabilidade das Organizações Militares de Suprimento (OM

Sup), organizações Militares de Manutenção (OM Mnt) ou Organizações Militares de

Transporte  (OM  Trnp)  Centrais,  com  seus  meios  orgânicos,  apoiados  ou

contratados; 3° Escalão, que engloba as ações desenvolvidas sob responsabilidade

das OM Sup, OM Mnt ou OM Tsnp regionais, com seus meios orgânicos, apoiados

ou  contratados;  2º  Escalão,  que  engloba  as  ações  desenvolvidas  sob

responsabilidade das  Organizações  Militares  Logísticas  de Grande Unidade  (OM

Log GU), com seus meios orgânicos, apoiados ou contratados; e 1º Escalão, que

engloba as ações desenvolvidas sob responsabilidade da OM detentora, com seus

meios orgânicos, apoiados ou contratados (EB40-N-20.001, 1ª Edição, 2016).

As Normas Administrativas Relativas ao Armamento (2009), em seu artigo 4º,

incisos  II,  XIX,  XX,  XXI  e  XXIII,  define,  respectivamente,  o  que  são  artigos

controlados, ordem de fornecimento, ordem de recolhimento, ordem de transferência
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e órgão provedor da seguinte forma:

Art. 4° São estabelecidas as conceituações básicas que se seguem sobre
suprimento e manutenção de material Classe V/Armt:

II - Artigos Controlados – são os artigos de alto custo, os altamente técnicos,
os que apresentam periculosidade no manuseio, os escassos no mercado
interno ou externo (material crítico) e os que exigem medidas especiais para
sua obtenção, produção, industrialização e comércio (material estratégico).
Estes  artigos  terão  sua  distribuição  controlada  pelo  Órgão  Gestor
responsável pelo suprimento. A classificação de um artigo como controlado
poderá  ser  temporário  e  obedecer  a  conjuntura  do  momento;  por  essa
razão, as relações de artigos controlados deverão ser mantidas atualizadas.

XIX - Ordem de Fornecimento (O Forn) - é o documento que a Diretoria de
Material  (D Mat)  e  o Cmdo RM utilizam para  autorizar  o  OP a fornecer
determinado material para uma OM apoiada.

XX  -  Ordem de  Recolhimento  (O Rclh)  -  é  o  documento  com o  qual  a
Diretoria de Material e/ou o Cmdo RM autoriza o recolhimento do material
para manutenção. 

XXI  -  Ordem de  Transferência  (O Trnf)  –  é  o  documento  com o  qual  a
Diretoria de Material e/ou o Cmdo RM autoriza a transferência do material
entre  OM  para  conciliar  necessidades  operacionais,  imposições  técnicas
e/ou padronização do material.

XXIII - Órgão Provedor (OP) – Componente do sistema de apoio logístico
que tem a seu cargo a responsabilidade da satisfação das necessidades de
uma ou mais classes de material das organizações por ele apoiadas. É a
instalação  de  suprimento  tipo  Batalhão  ou  Depósito  de  Suprimento
(B/DSup), destinada, basicamente, à armazenagem dos níveis de estoque
prescritos pelo ODS, para distribuição aos elementos a apoiar, envolvendo
as atividades de recebimento, armazenagem, distribuição e controle.
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FIGURA 1 – Cadeia logística de apoio de material

Fonte: NARMAT EB40–N–20.001 (2016, p. 9)

As Normas Administrativas Relativas ao Suprimento (2002), em seu capítulo

IV, artigo 8º, inciso LXXVII, apresenta a conceituação básica do Sistema de Controle

Físico (SISCOFIS) como um subsistema do SIMATEX que tem por objetivo realizar o

controle  quantitativo  do  material  sob  a  responsabilidade  patrimonial  do  Exército

Brasileiro (NARSUP, 2002).

A definição de patrimônio está descrita no Regulamento de Administração do

Exército (1990) em seu artigo 2º, 21)  como o conjunto de todos os bens, valores,

direitos e obrigações vinculadas a uma organização e pecuniariamente mensuráveis.

No  artigo  72  do  Regulamento  de  Administração  do  Exército  (1990)  estão

amarrados os motivos para que ocorram inclusões patrimoniais em uma Unidade

Administrativa da seguinte forma:
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Art. 72. As inclusões no patrimônio de uma UA decorrem de:
1) aquisições diretas de bens móveis e imóveis;
2) recebimento de material fornecido pelos Órgãos Provedores;
3) transferência de material de outra UA;
4) doações, etc.

Nunca devemos confundir reciclagem e coleta de produtos descartados com

logística reversa. A logística reversa é caracterizada pelo retorno do produto à sua

origem,  e  à  cadeia  de  suprimento  após  devidamente  tratado.  As  empresas  não

costuma realizar a logística reversa de própria vontade, sendo necessária, na grande

maioria dos casos, a força da lei para impor essa condição. Porém, alguns produtos,

depois de consumidos permanecem com um valor residual e o seu reaproveitamento

passa a ser economicamente viável, levando as empresas a implementarem uma

cadeia de logística reversa por iniciativa própria nesses casos particulares (SOUZA,

2008).

Em julho de 2017, a Diretoria de Contabilidade emitiu a 5ª edição da Cartilha

de  Registros  Contábeis  Patrimoniais  no  novo  SIAFI,  que  definiu  saldo  alongado

como  saldos  que  não  refletem  a  realidade  contábil  da  Unidade  Gestora,  por

exemplo,  um bem móvel  que está  registrado  na conta  de  trânsito,  mas que  na

verdade já se encontra até em uso na Unidade Gestora,  não reflete a realidade,

compromete  a  qualidade  da  informação  contábil.  Além  desta  definição,  cabe

ressaltar que o saldo alongado nas contas de bem e material em trânsito deixa a

Unidade Gestora sujeita a ocorrência contábil, ou seja, restrição contábil. Ainda na

cartilha em lide, a D Cont orienta que nos lançamentos realizados pelas Unidades

Gestoras, recomenda-se especial atenção em relação aos registros que geram saldo

nas contas de materiais/ bens de consumo e permanente em trânsito, e que deve-se

sempre acompanhar essas contas de modo a evitar a existência de saldo alongado,

fazendo as correções tempestivas, quando for o caso. (CARTILHA DE REGISTROS

CONTÁBEIS PATRIMONIAIS NO NOVO SIAFI, 2017).
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3 ANÁLISE DOS RESULTADOS

3.1 COLETA DOCUMENTAL

Os dados obtidos através da coleta documental em campo, no Batalhão de

Manutenção  e  Suprimento  de  Armamento,  foram  de  suma  importância  para  o

cumprimento  dos  objetivos  específicos  do  estudo.  A  coleta  documental  e  seus

produtos foram obtidos a partir das atividades de suprimento realizadas no período

selecionado  como  amostra.  Assim,  o  universo  estudado  foram  as  operações

logísticas de suprimento em âmbito  nacional  realizadas no primeiro semestre de

2020.

De  acordo  com  o  Plano  Geral  de  Transporte,  emitido  anualmente  pelo

COLOG,  no  primeiro  semestre  de  2020,  ocorreram  4  (quatro)  operações  de

suprimento que servirão como objeto de estudo. O Eixo Amazônico, que apoia a 2ª

RM, a 9ª RM e a 12ª RM; o Eixo Norte, que apoia a 4ª RM, a 11ª RM e a 8ª RM; o

Eixo Sul, que apoia a 2ª RM, a 5ª RM e a 3ª RM. Em cada uma dessas operações

são realizadas atividades de fornecimento de material (do BMSA para as unidades

de destino) e atividades de recolhimento (das unidades de origem para o BMSA),

onde será realizado o levantamento do período que os valores patrimoniais dos

materiais movimentados (casos de fornecimento e recolhimento) permanecem ou

permaneceram “em trânsito” nos sistemas de controle.

Para a melhor organização dos produtos da coleta documental, inicialmente

serão  apresentados  os  dados  dos  recolhimentos,  separados  por  operação  de

suprimento.  Ao  findar-se  a  apresentação  dos  dados  dos  recolhimentos,  serão

abordados  os  aspectos  positivos,  negativos  e  as  observações  sobre  os  dados

processados.  Em  seguida,  o  mesmo  será  projetado  para  os  dados  dos

fornecimentos, com o mesmo desfecho.
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3.1.1 Recolhimento de material para o BMSA

O processo de recolhimento do suprimento Cl V – armamento no âmbito

nacional, assim como todo o fluxo desta classe de suprimento, é controlado pela

Diretoria  de  Material  (D  Mat).  O  primeiro  passo  é  a  emissão  da  Ordem  de

Recolhimento pela D Mat, que determina que a Organização Militar (OM) detentora

do material o recolha para o Órgão Provedor Nacional (BMSA). 

A OM detentora do material  inicia os procedimentos administrativos para

viabilizar a execução da ordem de recolhimento emitida pela D Mat. O material deve

ser separado, conferido, identificado e limpo; deve ser confeccionada uma Guia de

Recolhimento através do SISCOFIS onde todo o material  deve está  relacionado

com  o  máximo  de  informações  possíveis,  a  fim  de  facilitar  a  identificação  e

conferência da unidade de destino. 

Após o  loteamento do material  e da guia  de recolhimento está  pronta  e

assinada,  a  unidade detentora do material  deverá fazer  gestões junto  ao Órgão

Provedor  Regional  que  o  enquadra  (geralmente  um  Batalhão  ou  Depósito  de

Suprimento)  no  sentido  de  providenciar  que  os  volumes  loteados  sejam

armazenados naquelas instalações com a finalidade de entregar os volumes para o

Estabelecimento  Central  de  Transporte  (ECT),  organização  militar  diretamente

subordinada da Base de Apoio Logístico do Exército (BaApLogEx) responsável pela

execução do transporte das operações logísticas de suprimento no âmbito nacional.

Quando o material sai da sua origem para o Órgão Provedor Regional, o

detentor  da  carga  deve  providenciar  a  transferência  do  seu  respectivo  valor

patrimonial,  através  do  SIAFI,  para a  unidade  de  destino,  no  caso  estudado,  o

BMSA, em que pese o fato deste último não ser o destino imediato do material. A

partir do momento desta transferência, inicia-se a contagem do período no qual o

saldo do material permanece em trânsito e este status se altera após o recebimento

do material pela unidade de destino, mediante emissão do Termo de Recebimento e

Exame  de  Material  (TREM)  e  pela  apropriação  do  valor  patrimonial  através  do

SIAFI,  fatos  que  marcam  efetivamente  o  encerramento  do  processo  de
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recolhimento, com o material movimentado na carga da unidade de destino.

3.1.1.1 Eixo Amazônico 1º semestre de 2020

TABELA 1 – RECOLHIMENTO NO EIXO AMAZÔNICO 1º SEMESTRE 2020

RM OM
Valor

patrimoni
al 

Data
Nota de

sistema (OM
origem)

Nota de
sistema
(BMSA)

Data
Período em

trânsito
(dias)

12ª

10º GAC
Sl

R$ 0,21
Não

realizado
*** Não realizado *** ***

CIGS R$ 0,16 26/09/19 19NS001877 2020NS000645 15/04/20 204

PQRMNT/
12

R$
1.051,33

18/12/19 19NS002366 2020NS000644 15/04/20 121

3ª CIA F
ESP

R$
7.886,50

31/01/20 20NS000665 2020NS000819 11/05/20 102

9ª

CMDO 9ª
RM 

R$ 0,16 29/11/19 19NS001655 2020NS000774 07/05/20 161

20º RCB
R$

248091,23
08/05/20 20NS000656 2020NS000966 26/05/20 18

20º RCB
R$

479290,89
22/05/20 20NS000670 2020NS000967 26/05/20 04

2ª

37º BIL R$ 0,04 31/10/19 19NS001148 2020NS000681 27/04/20 179

22º D SUP R$ 0,03 05/05/20 20NS000536 2020NS000901 15/05/20 10

2º BIL R$ 0,01 28/02/20 20NS000412 2020NS000643 15/04/20 53

22º D SUP R$ 4,86 04/05/20 20NS000529 2020NS000900 15/05/20 11

22º D SUP R$ 0,05
Não

realizado
*** Não realizado *** ***

12ª CIA
COM L

R$ 0,64 05/08/19 19NS001916 2020NS000775 07/05/20 277

8º BPE R$ 2,13 26/09/19 19NS002265 2020NS001760 16/09/20 355

INÍCIO 10/01/20

TÉRMINO 22/02/20

FONTE: O autor

Observações:

1.a Em um total de 14 (quatorze) recolhimentos de Suprimento Classe V –

Armamento de diferentes OM da 12ª, 9ª e 2ª Regiões Militares, 92,85 % realizaram

a transferência patrimonial;
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1.b Das OM que realizaram a transferência patrimonial, apenas 30,76 % não

incorreram em saldo alongado, ou seja, o saldo permaneceu em trânsito por menos

de  30  dias  corridos  a  contar  da  data  da  nota  de  sistema  que  registrou  a

transferência do valor patrimonial do material recolhido para o BMSA; 

1.c Das OM que realizaram a transferência patrimonial, 69,23 % incorreram

em saldo alongado, ou seja, o saldo permaneceu em trânsito por mais de 30 dias

corridos a contar da data da nota de sistema que registrou a transferência do valor

patrimonial do material recolhido para o BMSA;

Percebe-se que, o intervalo entre as notas de sistema das OM origem e

do BMSA é grande. Isto provavelmente se dá pela extensão temporal da própria

operação logística  e pelo  fato  das OM origem precisarem reunir  o material  com

antecedência  no  Órgão  Provedor  Regional  correspondente  para  viabilizar  o

transporte do material a ser recolhido para o BMSA.

3.1.1.2 Eixo Sul 1º semestre 2020

TABELA 2 - RECOLHIMENTO NO EIXO SUL 1º SEMESTRE 2020

RM OM Valor Data
Nota de

sistema (OM
origem)

Nota de
sistema
(BMSA)

Data

Período
em

trânsito
(dias)  

3ª

3º B Sup R$ 136,50 16/04/20 20NS001359 2020NS0818 11/05/20 25

Pq R Mnt/ 3 N/C N/C *** N/C *** ***

12º RC Mec R$ 0,04 N/C *** N/C *** ***

6º GAC N/C N/C *** N/C *** ***

5ª 20º BIB R$ 1,01 20/02/20 20NS000232
2020NS0009

69
26/05/20 94

2ª AGSP R$ 0,01 22/04/20 20NS000479
2020NS0008

16
11/05/20 19

INÍCIO 14/02/20

TÉRMINO 31/03/20

FONTE: O autor

Observações:

1.a  Em  um  total  de  06  (seis)  recolhimentos  de  Suprimento  Classe  V  –
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Armamento de diferentes OM da 2ª, 3ª e 5ª Regiões Militares, 50 % realizaram a

transferência patrimonial;

1.b  Das  OM  que  realizaram  a  transferência  patrimonial,  66,66  %  não

incorreram em saldo alongado, ou seja, o saldo permaneceu em trânsito por menos

de  30  dias  corridos  a  contar  da  data  da  nota  de  sistema  que  registrou  a

transferência do valor patrimonial do material recolhido para o BMSA; 

1.c Das OM que realizaram a transferência patrimonial, 33,33 % incorreram

em saldo alongado, ou seja, o saldo permaneceu em trânsito por mais de 30 dias

corridos a contar da data da nota de sistema que registrou a transferência do valor

patrimonial do material recolhido para o BMSA;
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3.1.1.3 Eixo Norte 1º semestre 2020

TABELA 3 - RECOLHIMENTO NO EIXO NORTE 1º SEMESTRE 2020

RM OM Valor Data

Nota de
sistema

(OM
origem)

Nota de
sistema
(BMSA)

Data
Período em

trânsito
(dias)

11ª

BGP R$ 0,03 30/10/20
20NS00193

6
2020NS0021

33
09/11/20 10

B Adm
COpEsp

R$
7560,00

Não
realizado

*** Não realizado *** ***

B Adm
COpEsp

R$ 0,10 22/10/20
20NS00606

1
2020NS0021

32
09/11/20 18

COTER
R$

1.262,28
13/07/20

20NS00118
6

2020NS0014
08

05/08/20 22

4ª

10º BIL
Mth

R$ 0,07 02/09/20
20NS00763

0
2020NS0017

92
18/09/20 16

Cia Cmdo
4ª Bda Inf

L
R$ 0,45 06/08/20

20NS00642
9

2020NS0015
362

19/08/20 13

Cia Cmdo
4ª Bda Inf

L
R$ 2,25 06/08/20

20NS00642
7

2020NS0015
63

19/08/20 13

4ª Cia
Com L Mth

R$ 0,32 26/11/19
19NS00108

6
2020NS0012
34

06/07/20 224

12º BIL
Mth

R$ 3,66 29/04/20
20NS00075

0
2020NS0012

42
06/07/20 68

14º GAC R$ 0,06 31/07/20
20NS00116

2
2020NS0014

09
05/08/20 05

10º BIL
Mth

R$ 0,09 02/09/20
20NS00763

4
2020NS0017

75
16/09/20 14

14º GAC R$ 0,03 28/02/20
20NS00050

4
2020NS0012

94
16/07/20 138

INÍCIO 20/03/20

TÉRMINO 17/05/20

FONTE: O autor

Observações:

1.a  Em um total  de  12  (doze)  recolhimentos  de  Suprimento  Classe  V  –

Armamento de diferentes OM da 4ª e 11ª Regiões Militares, 91,66 % realizaram a

transferência patrimonial;

1.b  Das  OM  que  realizaram  a  transferência  patrimonial,  72,72  %  não
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incorreram em saldo alongado, ou seja, o saldo permaneceu em trânsito por menos

de  30  dias  corridos  a  contar  da  data  da  nota  de  sistema  que  registrou  a

transferência do valor patrimonial do material recolhido para o BMSA; 

1.c Das OM que realizaram a transferência patrimonial, 27,27 % incorreram

em saldo alongado, ou seja, o saldo permaneceu em trânsito por mais de 30 dias

corridos a contar da data da nota de sistema que registrou a transferência do valor

patrimonial do material recolhido para o BMSA;

A  missão  de  transporte  ocorreu  entre  março  e  maio  de  2020  e  as

Organizações  Militares  que  não  ocorreram  em  saldo  alongado,  realizaram  a

transferência patrimonial após o término da missão. Desta forma, o valor patrimonial

do material recolhido ficou de posse da OM de origem mesmo sem o material se

encontrar  fisicamente  lá,  o  que  vai  de  encontro  com  as  normas  reguladoras

vigentes.
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3.1.1.4 Eixo Nordeste 1º semestre 2020

TABELA 4 - RECOLHIMENTO NO EIXO NORDESTE 1º SEMESTRE 2020

RM OM Valor Data

Nota de
sistema

(OM
origem)

Nota de
sistema
(BMSA)

Data
Período em

trânsito
(dias)

10ª

10º GAC Sl R$ 0,21
Não

realizado
*** Não realizado *** ***

CIGS R$ 0,16
Não

realizado
*** Não realizado *** ***

7ª

71º BIMtz R$ 0,15 15/12/20
20NS01058

5
2021NS000173 23/02/21 69

72º BIMtz R$ 0,04
Não

realizado
*** Não realizado *** ***

72º BIMtz R$ 0,08
Não

realizado
*** Não realizado *** ***

17º GAC
R$

15000,00
27/01/20

20NS00026
2

2020NS001487 11/08/20 198

17º GAC R$ 0,41 07/07/20 20NS2771 2020NS0488 11/08/20 34

17º GAC R$ 0,20 
Não

realizado
*** Não realizado *** ***

17º GAC N/C
Não

realizado
*** Não realizado *** ***

17º GAC N/C
Não

realizado
*** Não realizado *** ***

17º GAC N/C
Não

realizado
*** Não realizado *** ***

59º BIMtz R$ 0,01 29/06/20
20NS00555

2
2020NS001493 11/08/20 43

15º BIMtz R$ 0,01 22/09/20
20NS00615

6
2020NS001816 22/09/20 00

6ª

35º BI R$ 0,01 25/05/20
20NS00386

9
2020NS001489 11/08/20 78

35º BI
R$

10890,52
25/05/20

20NS00386
9

2020NS001491 11/08/20 78

1ª Cia Inf R$ 0,24 28/05/20
20NS00141

5
2020NS001492 11/08/20 75

EsFCEx R$ 0,04 29/05/20
20NS00050

0
2020NS001761 16/09/20 109

28º BC R$ 0,02 21/11/19
19NS01398

5
2020NS001765 16/09/20 300

INÍCIO 15/05/20

TÉRMINO 02/07/20

FONTE: O autor
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Observações:

1.a Em um total  de 18 (quinze)  recolhimentos de Suprimento Classe V –

Armamento de diferentes OM da 6ª, 7ª e 10ª Regiões Militares, 55,55 % realizaram

a transferência patrimonial;

1.b Das OM que realizaram a transferência patrimonial,todas incorreram em

saldo alongado,  ou  seja,  o  saldo  permaneceu em trânsito  por  mais  de  30  dias

corridos a contar da data da nota de sistema que registrou a transferência do valor

patrimonial do material recolhido para o BMSA;

Neste comboio, apenas aproximadamente a metade das OM realizaram a

transferência patrimonial, o que é um índice baixo. Isto pode caracterizar imperícia

ou negligência na operação. Além disso, percebe-se que o intervalo entre as notas

de sistema das OM origem e do BMSA é grande. Isto provavelmente se dá pela

extensão  temporal  da  própria  operação  logística  e  pelo  fato  das  OM  origem

precisarem  reunir  o  material  com  antecedência  no  Órgão  Provedor  Regional

correspondente  para  viabilizar  o  transporte  do  material  a  ser  recolhido  para  o

BMSA.

3.1.2 Fornecimento de material do BMSA para as OM destino

O  processo  de  fornecimento  de  suprimento  Classe  V  –  Armamento  é

semelhante ao de recolhimento, abordado anteriormente. A Diretoria de Material (D

Mat) é a responsável pelo controle deste processo e é responsável pela emissão

das Ordens de Fornecimento, que marcam o início do processo. Esta ordem, no

caso  estudado,  exige  que  o  Órgão  Provedor  Nacional  forneça  um determinado

material  para  uma  unidade  de  destino,  situada  em  qualquer  Região  Militar  do

Exército.

De  posse  da  ordem  de  fornecimento,  o  BMSA  inicia  as  medidas

administrativas para viabilizar a execução da missão. O material deve ser separado,

conferido,  identificado,  embalado  e  limpo;  a  guia  de  fornecimento  deve  ser
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confeccionada através do SISCOFIS OP e deve conter a descrição mais completa

possível do material a ser fornecido.

Assim, de acordo com o Plano Geral de Transporte, emitido anualmente pelo

COLOG, que prevê todas as operações de transporte de suprimento em âmbito

nacional, o BMSA entrega os volumes preparados para fornecimento para o ECT,

que conduzirá o material até o Órgão Provedor Regional da unidade de destino do

material.  Neste  momento,  o  BMSA  realiza  a  transferência  patrimonial  para  a

unidade de destino, em que pese o fato desta última não ser o destino imediato do

material.

Quando o ECT entrega os volumes para o Órgão Provedor Regional, este

agenda com a  unidade  de  destino  a  retirada  dos  volumes.  Após  a  unidade  de

destino retirar os volumes, conferir o material e lavrar o Termo de Recebimento e

Exame de Material, o valor patrimonial deve ser apropriado, encerrando o processo

de fornecimento com o material na carga da unidade de destino.
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3.1.2.1 Eixo Amazônico 1º semestre 2020

TABELA 5 – FORNECIMENTO NO EIXO AMAZÔNICO 1º SEMESTRE 2020

RM OM Valor 
Nota de
sistema
(BMSA)

Data

Nota de
sistema

(OM
destino)

Data
Período em

trânsito
(dias)

2ª

AGSP 39.646,8 2020NS00 17/03/20 2020NS0 27/07/20 132

HMASP 0,12 2020NS00 17/03/20 2020NS0 30/04/20 44

AGSP 207.071,71
2020NS000

365
17/03/20

 2020NS00
0789 

10/06/20 84

AGSP 134.133,64 2020NS368 17/03/20  2020NS79 10/06/20 84

12º GAC 132.716,99
2020NS000

360
17/03/20

 2020NS00
0494

31/03/20 14

2º GAC L 132.716,99
2020NS000

359
17/03/20

 2020NS00
0453

30/04/20 44

AGSP 848.573,83
2020NS000

372
17/03/20

2020NS00
0969

20/07/20 125

2º GAAAe
4.365.457,

93
2020NS000

370
17/03/20

 2020NS00
0584 

16/04/20 29

BMS AAAe
6.186.282,

16
2020NS000

369
17/03/20

2020NS00
1103

24/07/20 129

9ª

17º B FROM 0,03
2020NS000

349
17/03/20

 2020NS00
0915 

11/05/20 55

3º B AV EX 0,01
2020NS000

364
17/03/20

 2020NS00
2653

15/04/20 29

2º B FROM 67,45 2020NS00 17/03/20 2020NS0 31/03/20 14

28º B LOG 187,14 2020NS00 17/03/20  2020NS 17/04/20 30

3ª Bia AAAe
2.555.019,

24
2020NS000

438
23/03/20

2020NS00
0375

20/04/20 29

9º B MNT 3.773,20 2020NS00 17/03/20  2020NS 30/03/20 13

11º RC MEC 43.941,68
2020NS000

375
17/03/20

2021NS00
1514

11/06/21 86

12ª

3º BIS 0,80 2020NS00 17/03/20  2020NS 21/05/20 65

10º GAC 2,00 0354 17/03/20 02604 30/04/20 44

1ª BDA INF 40.232,8 2020NS00 17/03/20 2020NS0 31/08/20 167

12º GAAAe
8.730.915,

85
2020NS000

379
17/03/20

 2020NS00
2781

30/04/20 44

1º BIS 114.479,64
2020NS000

374
17/03/20

 2020NS00
0455

30/03/20 24

INÍCIO 10/01/20

TÉRMINO 22/02/20

FONTE: O autor
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Observações:

2.a  Em um total  de  21  (vinte  e  um)  fornecimentos,  o  BMSA transferiu  o

patrimônio em 100 % dos casos;

2.b  Dos  casos  em  que  o  BMSA  transferiu  o  patrimônio,  38,09 %  foram

apropriados pelas unidades de destino antes da ocorrência de saldo alongado;

2.c  Percebe-se que o BMSA, provavelmente em uma tentativa de reduzir o

saldo alongado, realiza a transferência patrimonial aproximadamente 25 dias após o

término da missão de transporte e mesmo assim 61,91% das OM apropriaram o

valor após 30 dias de trânsito.
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3.1.2.2 Eixo Sul 1º semestre 2020

TABELA 6 - FORNECIMENTO NO EIXO SUL 1º SEMESTRE 2020

RM OM Valor  
Nota de
sistema
(BMSA)

Data
Nota de

sistema (OM
destino)

Data

Período
em

trânsito
(dias)

10ª

AGSP 68.097,84
2020NS00

0753
06/05/20

2020NS00101
5

27/07/20 81

2º BIL 2,12
2020NS00

0752
06/05/20

2020NS00293
4

06/11/20 180

37º BIL 5,83
2020NS00

0751
06/05/20

2020NS00165
2

28/10/20 172

7ª

AGGC 0,18
2020NS00

0754
06/05/20

 2020NS0006
57

15/06/20 39

6º GAC   132.716,99
2020NS00

0705
30/04/20

 2020NS0014
21

03/06/20 34

19º GAC  132.716,99
2020NS00

0706
30/04/20

 2020NS0004
65

08/06/20 39

25º GAC  265.433,98
2020NS00

0741
06/05/20

 2020NS0006
74 

11/05/20 05

22º GAC
AP

 132.716,99
2020NS00

0707
30/04/20

 2020NS0007
40 

17/06/20 47

AGGC 424.777,92
2020NS00

1310
21/07/20

2021NS00050
1

15/06/21 324

2º BIAAAE
  2.555.019,2

4
2020NS00

0740
06/05/20

 2020NS0005
94

18/05/20 12

3º GAAAE 1.810.438,69
2020NS00

0739
06/05/20

 2020NS0009
53 

21/05/20 15

12º RC
MEC

523.512,00
2020NS00

0710
30/04/20

 2020NS0007
74 

29/05/20 30

7º RC MEC 129.476,16
2020NS00

0709
30/04/20

 2020NS0008
16

28/05/20 29

5ª

28º GAC 265.433,98
2020NS00

0708
30/04/20

 2020NS0007
84

20/05/20 21

3º RCC 119.960,33
2020NS00

0718
30/04/20

 2020NS0008
21

20/05/20 21

5º RCC 42.820,88
2020NS00

0712
30/04/20

 2020NS0009
31

08/06/20 39

INÍCIO 14/02/20

TÉRMINO 31/03/20

FONTE: O autor

Observações:
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2.a  Em  um  total  de  16 (dezesseis)  fornecimentos,  o  BMSA  transferiu  o

patrimônio em 100 % dos casos;

2.b  Dos  casos  em  que  o  BMSA  transferiu  o  patrimônio,  43,75 %  foram

apropriados pelas unidades de destino antes da ocorrência de saldo alongado;

2.c  Percebe-se que o BMSA, provavelmente em uma tentativa de reduzir o

saldo alongado, realiza a transferência patrimonial aproximadamente 30 dias após o

término da missão de transporte e mesmo assim 56,25% das OM apropriaram o

valor após 30 dias de trânsito.

3.1.2.3 Eixo Norte 1º semestre 2020

TABELA 7 - FORNECIMENTO NO EIXO NORTE 1º SEMESTRE 2020

RM OM Valor  
Nota de
sistema
(BMSA)

Data

Nota de
sistema

(OM
destino)

Data
Período em

trânsito
(dias)

4ª
4º GAC L

Mth
265.433,98

2020NS001
217

01/07/20
2020NS006

754
13/08/20 42

11ª

41º BI MTZ
(ES)

349.008,00
2020NS001

216
01/07/20

2020NS001
978

22/07/20 21

1º B OP
PSICO

40.536,98
2020NS001

215
01/07/20

2020NS006
846

25/11/20 144

1º B F ESP 171.641,48
2020NS001

075
15/06/20

2020NS003
706

31/07/20 46

6º GMF 16.922,40
2020NS001

229
02/07/20

2020NS002
631

31/07/20 29

INÍCIO 20/03/20

TÉRMINO 17/05/20

FONTE: O autor

Observações:

2.a  Em um total  de  21  (vinte  e  um)  fornecimentos,  o  BMSA transferiu  o

patrimônio em 100 % dos casos;

2.b  Dos  casos  em  que  o  BMSA  transferiu  o  patrimônio,  40  %  foram

apropriados pelas unidades de destino antes da ocorrência de saldo alongado;

2.c  Percebe-se que o BMSA, provavelmente em uma tentativa de reduzir o
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saldo alongado, realiza a transferência patrimonial aproximadamente 40 dias após o

término da missão de transporte e mesmo assim 60 % das OM apropriaram o valor

após 30 dias de trânsito.

3.1.2.4 Eixo Nordeste 1º semestre 2020

TABELA 8 - FORNECIMENTO NO EIXO NORDESTE 1º SEMESTRE 2020

RM OM Valor 
Nota de
sistema
(BMSA)

Data

Nota de
sistema

(OM
destino)

Data

Período
em

trânsito
(dias)

10ª

PqRMnt/6 0,02
2020NS00

1249
07/07/20

2020NS00
0983

24/07/20 17

35º BI 10.619,02
2020NS00

1251
07/07/20

2020NS00
5445

28/07/20 21

7ª

7º GAC 265.433,98
2020NS00

1247
07/07/20

2020NS00
6135

13/07/20 06

PqRMnt/7 10.095,86
2020NS00

1250
07/07/20

2020NS00
1984

28/07/20 21

6ª PqRMnt/10 115.737,23
2021NS00

1385
29/06/21 *** *** ***

INÍCIO 15/05/20

TÉRMINO 02/07/20

FONTE: O autor

Observações:

2.a  Em um total  de  21  (vinte  e  um)  fornecimentos,  o  BMSA transferiu  o

patrimônio em 100 % dos casos;

2.b  Dos  casos  em  que  o  BMSA  transferiu  o  patrimônio,  80 %  foram

apropriados pelas unidades de destino antes da ocorrência de saldo alongado;

2.c  Percebe-se que o BMSA, provavelmente em uma tentativa de reduzir o

saldo alongado, realiza a transferência patrimonial aproximadamente 5 dias após o

término da missão de transporte. Em um caso, a transferência patrimonial do BMSA

ocorreu tardiamente, aproximadamente com um ano de atraso e até a presente data

ainda não foi apropriado pela OM destino.
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3.1.3  Resumo  do  período  em  trânsito  das  movimentações  patrimoniais

concluídas

GRÁFICO 5 – Período em trânsito de movimentações concluídas
FONTE: O autor

Observamos  que,  apesar  da  coluna  verde  (movimentações  patrimoniais

concluídas  com  menos  de  30  dias  em  trânsito)  ser  maior  do  que  as  colunas

amarelas  e  vermelhas,  tanto  nos  recolhimentos,  quanto  nos  fornecimentos,  a

situação  não  é  satisfatória.  O  ideal  é  que  as  colunas  amarelas  e  vermelhas

tendecem a zero e ocorrem apenas em casos extraordinários.

3.2 QUESTIONÁRIO

3.2.1 Questionário

O Questionário A trata basicamente sobre o emprego do SISCOFIS e suas
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funcionalidades. O intuito é levantar, em um universo de oficiais e praças, dados

acerca da capacitação do pessoal envolvido direta ou indiretamente na atividade de

controle  patrimonial  e  apontar  se  existe  relação  de  causa  e  efeito  entre  esta

capacitação e os resultados apresentados na coleta documental.

3.2.1.1 Pergunta 1:

GRÁFICO 2 – Importância do controle patrimonial
FONTE: O autor

Observação:

3.a  A  maioria  das  respostas,  76,9  %,  julgam  como  importantíssima  a

atividade de controle patrimonial no Exército. Evidenciando que existe a consciência

de relação de controle entre o material físico e o seu patrimônio.
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3.2.1.2 Pergunta 2:

GRÁFICO 3 – Grau de satisfação com o SISCOFIS
FONTE: O autor

Observação:

3.a  A maioria das respostas, 52,7 %, julgam possuir uma satisfação mediana

sobre as funcionalidades do SISCOFIS.
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3.2.1.3 Pergunta 3:

GRÁFICO 4 – Contato para correção de guia
FONTE: O autor

Observação:

3.a A maioria das respostas,  59,3  %, dizem que utilizaram-se de meios de

comunicação  para  sanar  alterações  com prováveis  causas  encontradas  na  falha

humana por falta de capacitação.
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3.2.1.4 Pergunta 4:

GRÁFICO 5 – Participação em instrução sobre SISCOFIS
FONTE: O autor

Observação:

3.a   A  maioria  das  respostas,  57,1  %,  dizem  que  não  participaram  de

instruções de quadros sobre o SISCOFIS.

3.3 ENTREVISTA EXPLORATÓRIA

O  intuito  da  entrevista foi  levantar  informações  a  respeito  do  processo

propriamente dito das operações nacionais de suprimento classe V - armamento,

focando na identificação das dificuldades patrimoniais, principalmente no que diz

respeito ao cumprimento dos prazos estabelecidos na legislação vigente.
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3.3.1 Identificação do fluxo logístico do suprimento classe V – armamento nos
fornecimentos (BMSA – OM de destino)

Em entrevista (ver Apêndice B), o Cap Vitor José Teixeira Mouta, Chefe do

Centro de Operações de Suprimento do Batalhão de Manutenção e Suprimento de

Armamento  na  época  do  período  estudado,  descreveu  que  o  fluxo  logístico  do

suprimento classe V – armamento, nos casos de fornecimento, se inicia quando a

Diretoria de Material emite a Ordem de Fornecimento, dando a ordem para o BMSA

fornecer  certa  quantidade  de  suprimento  classe  V  –  armamento  para  qualquer

Organização Militar do Exército que possua autonomia administrativa. Em seguida o

BMSA separa e  prepara  o  material  para  o  transporte.  A  missão  de  transporte  é

coordena pela  Base de Apoio Logístico do Exército (BaApLogEx) e executa pelo

Estabelecimento Central de Transporte (ECT) com o apoio de membros das OMDS

da BaApLogEx e outros apoios externos, se for o caso. Quando o ECT entrega o

material no Órgão Provedor Regional correspondente da OM de destino do material,

estes realizam as tratativas para a retira do material. Quando a OM de destino leva o

material para suas instalações, é realizada a conferência dos itens e o Termo de

Recebimento e Exame de Material (TREM) é confeccionado. Após a assinatura do

TREM, o material é incluído no SISCOFIS e o valor patrimonial correspondente é

apropriado no SIAFI, o que caracteriza o encerramento do fornecimento.

Um exemplo de fornecimento:  A D Mat emitiu uma Ordem de Fornecimento

para  o  BMSA fornecer  peças  de  armamento  para  o  27º  B  Log  (Curitiba-PR).  A

BaApLogEx planejou o Eixo Sul, que atende às 2ª (São Paulo), 5ª (Paraná e Santa

Catarina) e 3ª (Rio Grande do Sul) Regiões Militares, para 14 Fevereiro de 2020.

Então o BMSA separa e prepara o material para ser transportado pelo ECT. O BMSA

deve  realizar  a  transferência  patrimonial  para  o  27º  B  Log  quando  o  material  é

carregado nas carretas e sai das suas instalações e, consequentemente, do controle

físico do BMSA. No dia 14 de fevereiro de 2020, o ECT inicia a missão de transporte,

que vai do Rio de Janeiro - RJ até Nova Santa Rita – RS (3º B Sup) e retorna ao Rio

de Janeiro – RJ. Ainda na viagem de ida, quando o ECT chega em Curitiba – PR,

descarrega todo material para a 5ª Região Militar no 5º B Sup e segue viagem. Então,

o 5º B Sup entra em contato com as OM da 5ª RM contempladas com material para
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que elas os retirem naquele Batalhão. Após o agendamento, o 27º B Log vai até o 5º

B Sup e retira o material. Ao chegar com o material no 27º B Log, inicia-se  o prazo

de 8 dias para a confecção do TREM. Após a confecção e assinatura do TREM, o

material entra em carga no SISCOFIS e o seu saldo é apropriado no SIAFI.

3.3.2 Identificação do fluxo logístico do suprimento classe V – armamento nos 
fornecimentos (BMSA – OM de destino)

Segundo o Cap Vitor José Teixeira Mouta em entrevista (ver Apêndice B),

para  os  recolhimentos  o  processe  se  dá  de  maneira  semelhante  ao  fluxo  do

suprimento nos casos de fornecimento, apenas em outro sentido, ou seja, a Diretoria

de  Material  emite  uma  Ordem  de  Recolhimento,  dando  a  ordem  para  que  a

Organização Militar de origem recolha o material para o BMSA. Assim, o material é

separado e preparado. Em seguida, a OM de origem deixa o material no OP Regional

para  que  futuramente  seja  transportado  para  o  BMSA  e  realiza  a  transferência

patrimonial referente aos itens recolhidos. Na oportunidade em que ocorre a missão

de transporte, o ECT pega o material no OP Regional e entrega no BMSA, que ao

receber a carga de retorno da missão de transporte, realiza a conferência do material,

confecciona  o  TREM,  inclui  os  itens  no  SISCOFIS e  faz  a  apropriação  do  valor

patrimonial correspondente no SIAFI. Assim se encerra o processo de recolhimento.

Um exemplo de recolhimento: A D Mat emite uma Ordem de Recolhimento

para o 24º BIS (São Luiz – MA) recolher um determinado número de fuzis para o

BMSA.  A BaApLogEx planejou o  Eixo Norte,  que  atende  às  4ª  (Minas  Gerais  e

adjacências), 11º (Brasília) e 8ª (Pará e adjacências) para iniciar no dia 23 de março

e terminar no dia 17 de maio de 2020. O 24º BIS separa e prepara o material e o

entrega  no  8º  D  Sup  (Belém  –  PA),  momento  em  que  realiza  a  transferência

patrimonial dos itens recolhidos para o BMSA. O ECT inicia a missão de transporte

na data planejada e viaja do Rio de Janeiro – RJ até Belém – PA e retorna para o Rio

de Janaiero – RJ. Quando o ECT chega em Belém – PA, no 8º D Sup, entrega a

carga de ida e apanha a carga de retorno para levar para o Rio de Janeiro – RJ, entre

elas o material do 24º BIS. Ao chegar no Rio de Janeiro – RJ, o ECT entrega toda a
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carga de retorno da viagem para o BMSA que por sua vez inicia a conferência do

material  recolhido,  confecciona  o  TREM,  inclui  o  material  no  SISCOFIS  e  faz  a

apropriação  do  valor  patrimonial  no  SIAFI.  Assim  se  encerra  o  processo  de

recolhimento.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES

Ao  identificar  as  principais  características  e  peculiaridades  do  fluxo  de

suprimento  classe  V  –  armamento  no  âmbito  nacional,  tanto  nos  fornecimentos

quanto nos recolhimentos,  percebemos que existem desdobramentos patrimoniais

para o Batalhão de Manutenção e Suprimento de Armamento, uma vez que este

Batalhão figura com Órgão Provedor Nacional.

O Brasil é um país de dimensões continentais, o que dificulta a realização de

operações  logísticas  de  suprimento  e  transporte,  ainda  mais  através  do  modal

rodoviário.  O  Exército  brasileiro  adota  este  modal  para  transportar  as  diversas

classes de suprimento dos Órgão Provedores Nacionais no Rio de Janeiro – RJ para

as demais Regiões Militares da Força. Essa manobra logística, além de requisitar

recursos financeiros, demanda bastante tempo. O tempo é um fator determinante

para a logística e no caso do estudo em tela é a principal variável para designar a

ocorrência ou não do saldo alongado.

Quando um material é movimentado de uma Organização Militar para outra, o

seu valor patrimonial deve ser transferido da OM de origem para a OM de destino.

Esse valor deve ser apropriado em, no máximo, 30 dia pela OM de destino, caso

contrário, o valor se torna um saldo alongado.

O saldo alongado é sinal de descontrole com o material, pois o seu valor não

está na conta de nenhuma das OM envolvidas na movimentação. Se tratando de

suprimento  classe  V  –  armamento,  a  questão  se  torna  ainda  mais  sensível.

Armamento e descontrole atentam contra a segurança, não apenas dos militares,

mas da população em geral.

Nesse contexto, foi observado que o BMSA possui um elevado histórico de

saldo alongado com diversas OM do Exército. Assim esse estudo buscou identificar

os fluxos de suprimento nos fornecimentos e nos recolhimentos de material no âmbito

nacional e apontar aspectos positivos, negativos e oportunidades de melhoria.

O  fluxo  de  suprimento  nos  fornecimentos  e  nos  recolhimentos  muito  se

assemelham. Em ambos casos,  a Diretoria de Material  emite uma Ordem para a

movimentação  de  material  e  este  é  separado  e  preparado  e  posteriormente  se
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desloca para um entreposto, que não é a origem e nem o destino do material,  o

Órgão Provedor Regional.

Nota-se,  então,  que  além  do  longo  tempo  de  deslocamento,  que  é  uma

premissa logística de país, o material ainda permanece parado no Órgão Provedor

Regional, gastando o tempo que já é escasso. Nos fornecimentos, o material aguarda

a OM de destino o buscar  no OP Regional;  nos recolhimentos a OM de origem

entrega antecipadamente no OP Regional para aguardar o transporte. 

A questão é: não seria vantajoso incluir o OP Regional no circuito patrimonial?

O OP Regional teria condições de fazer a gestão do material a ser movimentado da

sua Região Militar para o BMSA?

O BMSA, por se tratar de um Órgão Provedor Central, deveria tratar apenas

com  os  Órgão  Provedores  Regionais,  e  estes  tratarem  com  as  suas  OM

subordinadas. 

Como aspecto  positivo,  percebe-se que o  fluxo  de suprimento  classe V –

armamento no âmbito nacional funciona. O processo é completo, possui início, meio

e fim. O material sai da origem e chega no destino final. O aspecto negativo abrange

apenas a parte contábil do processo, pois o saldo alongado, que deveria ser uma

exceção, ocorre frequentemente no âmbito nacional.

Como oportunidade de melhoria, observa-se que o Órgão Provedor Regional

pode  está  sendo  subempregado neste  processo.  A  Diretoria  de Material  poderia

emitir Ordens de Fornecimento e de Recolhimento apenas para os Órgão Nacional

(BMSA) e Regionais (B Sup e D Sup), com observações especificando o destino final

desejado  para  o  material.  Desta  forma,  os  períodos  em  trânsito  diminuiriam

significavelmente e, como consequência, os saldo alongados também.
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ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

APÊNDICE A – Questionário

Este apêndice tem por finalidade expor a estrutura do questionário utilizado 

como instrumento desta pesquisa.

Este questionário é intitulado “conhecimentos dos militares sobre o Sistema de 

Controle Físico (SISCOFIS)”.

*************************************************************************************************

Conhecimentos dos militares sobre o Sistema de Controle Físico (SISCOFIS)

O presente questuinário é parte integrante do trabalho cujo título é “O fluxo de

suprimento Classe V –  Armamento no âmbito  nacional  e o seus desdobramento

patrimoniais para o Batalhão de Manutenção e Suprimento de Armamento”.

O  intuito  do  questionário  é,  através da  compilação  dos  dados  coletados,

fornecer dados que demonstrem o conhecimento do pessoal sobre o SISCOFIS e

suas ferramentas, fato que influi nos desdobramentos patrimoniais provenientes das

movimentações  de  material,  mais  precisamente,  do  suprimento  Classe  V  –

Armamento.

Sua experiência profissional irá contribuir para o resultado final deste estudo.

Hugo Leonardo Waltz Quites Pereira (Capitão de Material 

Bélico – AMAN 2012) E-mail: hugolwqp@gmail.com
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- Avalie de 1 a 5 as questões abaixo, onde 5 é a melhor avaliação e 1 a pior

1 Como o Sr avalia a importância da atividade CONTROLE PATRIMONIAL no 
Exército?

1 (   )

2 (   )

3 (   )

4 (   )

5 (   )

2   Qual é o seu grau de satisfação com as funcionalidades do SISCOFIS?

1 (   )

2 (   )

3 (   )

4 (   )

5 (   )

- Marque sim ou não

3   O Sr já precisou contatar um OM ou foi contatado para que uma guia de 
fornecimento ou transferência fosse confeccionada corretamente?

Sim (   )

Não (   )

4 O Sr já participou de alguma instrução no corpo de tropa para difundir as 
funcionalidades do SISCOFIS?

      Sim (   )

      Não (   )
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ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

APÊNDICE B – Entrevista
exploratória

O presente instrumento é parte integrante de pesquisa cujo título é “O fluxo

de  suprimento  Classe  V  –  Armamento  no  âmbito  nacional  e  os  seus

desdobramentos patrimoniais para o Batalhão de Manutenção e Suprimento de

Armamento”.

O intuito  da  entrevista  foi  levantar  informações  a  respeito  do  processo

propriamente  dito  das  operações  nacionais  de  suprimento,  focando  na

identificação das dificuldades patrimoniais, principalmente no que diz respeito ao

cumprimento dos prazos estabelecidos na legislação vigente.

*************************************************************************************************

ENTREVISTA EXPLORATÓRIA

VITOR JOSÉ TEIXEIRA MOUTA         -  
Cap

Capitão Aluno do Curso de Logística da Escola de

Aperfeiçoamento de Oficiais

Data da entrevista: 19 de agosto de 2021.

Local da entrevista: Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Rio de Janeiro - RJ

O Cap VITOR JOSÉ TEIXEIRA MOUTA é oficial do Quadro de Material Bélico

do Exército Brasileiro. Atualmente está cursando a Escola de Aperfeiçoamento de

Oficiais.

Experiência do entrevistado: no Batalhão de Manutenção e Suprimento de

Armamento exerceu as funções de Comandante da Companhia de Manutenção,
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Comandante da Companhia de Suprimento e Chefe do Centro de Operações de

Suprimento.

O entrevistado realizou o seguinte curso: Gestão da Manutenção.

1. Descreva o fluxo de suprimento classe V – armamento em âmbito nacional

no qual o BMSA figura como Órgão Provedor Nacional.

Resposta: O fluxo de suprimento se inicia quando a Diretoria de Material emite

a  Ordem  de  Fornecimento,  mandando  o  BMSA  fornecer  certa  quantidade  de

suprimento classe V – armamento para qualquer Organização Militar do Exército que

possua autonomia administrativa. Em seguida o BMSA separa e prepara o material

para o transporte. A missão de transporte é coordena pela  Base de Apoio Logístico

do  Exército  (BaApLogEx)  e  executa  pelo  Estabelecimento  Central  de  Transporte

(ECT) com o apoio de membros das OMDS da BaApLogEx e outros apoios externos,

se  for  o  caso.  Quando  o  ECT  entrega  o  material  no  Órgão  Provedor  Regional

correspondente da OM de destino do material, estes realizam as tratativas para a

retira do material. Quando a OM de destino leva o material para suas instalações, é

realizada a conferência dos itens e o Termo de Recebimento e Exame de Material

(TREM)  é  confeccionado.  Após  a  assinatura  do  TREM,  o  material  é  incluído  no

SISCOFIS  e  o  valor  patrimonial  correspondente  é  apropriado  no  SIAFI,  o  que

caracteriza o encerramento do fornecimento.

Para o recolhimento o processo é semelhante, perfazendo o caminho oposto.

2.  Apesar  de  ser  um Órgão Provedor  Nacional/  Central,  o  BMSA recolhe  e

fornece suprimento classe V – armamento diretamente para as Organizações

Militares de todas as doze Regiões Militares do Brasil, sem envolver

patrimonialmente os Órgãos Provedores Regionais. Esta afirmativa é

verdadeira? Caso a resposta anterior seja positiva, quais implicações

patrimoniais incidem no OP?

Resposta: Sim, é verdadeira. Pelo fato dos OP Regionais não se envolverem

patrimonialmente nessa movimentação de material, o período dos saldos referentes
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aos  itens  transferidos,  tanto  nos  fornecimentos  quanto  nos  recolhimentos,  são

aumentados,  extrapolando  frequentemente  o  limite  de  30  dias,  estipulado  pelo

CGCFEx, que estabelece o saldo alongado. 

3. O valor patrimonial dos itens recolhidos e fornecidos pode permanecer na

conta de materiais/ bens em trânsito por no máximo 30 dias, após este prazo

passa à situação de saldo alongado. Este prazo é suficiente para as

movimentações provenientes do fluxo de suprimento no âmbito nacional?

Resposta: Não é suficiente. As missões de transporte que percorrem os eixos

de  suprimento  Amazônico,  Norte,  Sul  e  Nordeste  levam  entre  15  e  30

aproximadamente.  Ainda deve ser considerado o período em que o material  fica

parado no OP Regional ou aguardando o transporte pelo ECT para o recolhimento

para o BMSA ou aguardando a OM de destino realizar a Retirada. Além disso, ainda

existe o prazo de 8 dias para a confecção do TREM.

4.  Como  é  realizada  a  coordenação  com  todas  as  Organizações  Militares

apoiadas no que tange aos embrolhos patrimoniais?

           

        Resposta: Além das mensagens SIAFI, são produzidos documentos no SPED

para  todas  as  OM  apoiadas  no  Exército  para  que  sejam  resolvidos  estes

embrolhos. É um grande volume documental  produzido que demanda bastante

tempo e pessoal para a realização.

5. Em um aspecto geral, as Organizações Militares apoiadas estão preparadas

e/ou dominam os regulamentos e as práticas de movimentações patrimoniais

vigentes?

Resposta: A maioria sim, entretanto a grande rotatividade funcional inerente

à  profissão  acabam  por  deixar  o  processo  frágil  devido  a  inexperiência  dos

iniciantes.
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6.  Com que frequência é necessária uma intervenção do 1º CGCFEx para a

resolução de embrolhos patrimoniais entre Regiões Militares distintas?

Resposta: Com certa  frequência.  O BMSA é  constantemente questionado

pelo  CGCFEx  no  tocante  a  saldos  alongados  e  as  justificativas  geralmente  se

repetem.

7.  Nas operações de fornecimento de material,  o BMSA envia o suprimento

classe V – armamento através dos Eixos Logísticos de Suprimento e transfere

o patrimônio dos itens para as Organizações Militares contempladas após o

retorno do comboio. Em quanto tempo, em média, as OM apoiadas demoram

para  apropriar  o  valor?  Com  que  frequência  os  valores  patrimoniais

transferidos se convertem em saldo alongado?

Resposta:   É dificil estipular uma média, pois essa variável ocila bastante de  

OM para OM e de Eixo para Eixo, mas é comum a ocorrência de saldo alongado

mesmo com o BMSA adotando essa medida paleativa. 

8.  Os  Órgão  Provedores  Regionais,  apesar  de  não  se  envolverem

patrimonialmente no fluxo do suprimento,  são responsáveis  por fazer  com

que os volumes recebidos cheguem aos seus destinos, para as cargas de ida

ou  de retorno.  O  desempenho  dos  OP  Regionais  nesta  atividade  é

satisfatório? Quais seriam as possíveis oportunidades de melhoria?

Resposta: Não  é satisfatório.  Essa  missão  dos  OP Regionais  é  de  suma

importância  que  ocorra  com  tempestividade,  porém  não  é  o  que  acontece.  É

compreensível,  existem  diversas  variantes  de  planejamento  envolvendo  as  OM

apoiadas e o próprio OP Regional.
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9.  Para o maior controle, os valores patrimoniais devem acompanhar o

material a que se refere. Analisando o atual fluxo de suprimento no âmbito

nacional, esta prática é recorrente? Exemplifique.

Resposta: Não é recorrente. Nos casos de recolhimento, por exemplo, as OM

de  origem,  no  momento  em que  deixam  o  material  no  OP  Regional,  para  que

futuramente seja transportado para o BMSA, transferem o valor patrimonial para o

BMSA.  Dessa  maneira  o  saldo  do  material  não  está  nem na  origem e  nem no

destino e o tempo de trânsito, que deve durar no máximo 30 dias para não configurar

como saldo alongado, começa a contar. 

*************************************************************************************************


