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coordenar e controlar. (Henri Fayol). 
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RESUMO 

 

O Orçamento Público da União é a ferramenta pela qual o Governo Federal 

planeja a execução das políticas públicas nas diversas áreas de atuação. Na Defesa 

a aplicação dos recursos orçamentários deve estar alinhado com as Diretrizes da 

Política Nacional de Defesa para atingir os objetivos governamentais. A gestão 

eficiente dos recursos disponibilizados para o Exército Brasileiro e a sua consequente 

aplicação tempestiva influenciam diretamente no estado de prontidão permanente 

necessário para cumprimento da sua missão constitucional. O presente trabalho 

buscou demonstrar a contribuição do Sistema de Acompanhamento da Gestão (SAG) 

como uma ferramenta institucional de tecnologia da informação que contribua para a 

melhora da gestão orçamentária do Exército. Nesse sentido foi detalhada a 

metodologia de elaboração do orçamento com base no Planejamento Estratégico do 

Exército desde sua concepção até o início da descentralização dos créditos para as 

Unidades Gestoras. Foram analisados os sistemas estruturantes do governo federal 

SIAFI, Novo SIAFI e Tesouro Gerencial em apoio a gestão e acompanhamento da 

execução orçamentária e financeira do Exército. Em seguida foi analisado o SAG 

detalhando sua estrutura, funcionalidades e comentada pesquisa de opinião dirigida 

aos usuários do sistema. Ao final desse capítulo são elencadas as contribuições desse 

sistema para a gestão orçamentária do Exército. Por fim fica evidenciado o Sistema 

de Acompanhamento da Gestão como um sistema desenvolvido e otimizado para o 

aperfeiçoamento da gestão das UG e, por conseguinte, do Exército Brasileiro como 

um todo, ao facilitar o acompanhamento, a fiscalização e a aplicação dos recursos e 

contribuir para o atingimento de um elevado grau de eficiência e efetividade na 

execução orçamentária, financeira e patrimonial da Força Terrestre. 
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ABSTRACT 

 

 

The Federal Public Budget is the tool by which the Federal Government plans 

the execution of the public policies in the different areas of activity. In Defense, the 

application of budgetary resources should be aligned with the National Defense Policy 

Guidelines to achieve governmental objectives. The efficient management of the 

resources made available to the Brazilian Army and its consequent timely application 

directly influence the state of permanent readiness necessary to fulfill its constitutional 

mission. The present work sought to demonstrate the contribution of the Management 

Monitoring System (SAG) as an institutional tool of information technology that 

contributes to the improvement of the budgetary management of the Army. In this 

sense, the methodology for preparing the budget based on the Strategic Planning of 

the Army from its conception to the beginning of the decentralization of the credits for 

the Management Units was detailed. We analyzed the structural systems of the federal 

government SIAFI, New SIAFI and Treasury Management to support the management 

and monitoring of the budgetary and financial execution of the Army. Next, the SAG 

was analyzed detailing its structure, functionalities and commented opinion survey 

directed to the users of the system. At the end of this chapter the contributions of this 

system to the budget management of the Army are listed. Finally, the Management 

Monitoring System is evidenced as a system developed and optimized for the 

improvement of the management of the UGs and, consequently, of the Brazilian Army 

as a whole, by facilitating the monitoring, inspection and application of resources and 

contributing to the achievement of a high degree of efficiency and effectiveness in the 

budgetary, financial and patrimonial execution of the Land Force. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

O Orçamento Público da União é a ferramenta pela qual o Governo Federal 

planeja a execução das políticas públicas nas diversas áreas de atuação. Na Defesa 

a aplicação dos recursos orçamentários deve estar alinhado com as Diretrizes da 

Política Nacional de Defesa para atingir os objetivos governamentais. 

O Ministério da Defesa coordena e controla tanto a elaboração do seu 

orçamento quanto das Forças Armadas, contudo é de responsabilidade de cada força 

a gestão dos recursos destinados pelo Orçamento Geral da União. 

A Diretriz do Comandante do Exército 2017-2018 enfatiza que a contenção 

orçamentária impõe judiciosa e imediata racionalização no emprego de recursos 

humanos, materiais e financeiros. ¨Cada centavo do orçamento federal deverá ter seu 

uso otimizado em prol do aumento do poder de combate da Força Terrestre”. (BRASIL, 

2017) 

A gestão eficiente dos recursos disponibilizados para o Exército Brasileiro e a 

sua consequente aplicação tempestiva influenciam diretamente no estado de 

prontidão permanente necessário para cumprimento da sua missão constitucional. 

Nos últimos 15 (quinze) anos além dos recursos orçamentários já previstos na 

Lei Orçamentária Anual o Exército Brasileiro tem recebido um aporte significativo de 

recursos de outros ministérios para atender seu emprego em Ações Subsidiárias e  

Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) das quais podemos destacar: 

Operação ECO-92, Operações de Pacificação nas diversas comunidades do Rio de 

Janeiro, Copa das Confederações, Copa do Mundo de Futebol, Jogos Olímpicos Rio 

- 2016, Operações de Garantia de Votação e Apuração dos pleitos eleitorais, greve 

das polícias militares, inspeção em presídios e mais recentemente a greve de 

caminhoneiros em todo território nacional. 

Para processar e controlar a execução orçamentária, financeira, patrimonial e 

contábil dos órgãos e entidades públicas federais o governo federal emprega o 

Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) que consiste em um sistema 

de informações centralizadas em Brasília, ligado por teleprocessamento aos órgãos 

do Governo Federal distribuídos no Brasil e no exterior. 
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O SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal 
é um sistema on-line que se constitui no principal instrumento de 
administração orçamentária e financeira da União, promovendo os órgãos 
centrais, setoriais e executores da gestão pública de mecanismos adequados 
à realização, ao acompanhamento e ao controle da execução orçamentária e 
financeira, tornando a contabilidade fonte segura de informações gerenciais. 
(GUIMARÃES, 2003, P.157) 

 
 

De acordo com MOTA (2004) o SIAFI permite acompanhar as atividades 

relacionadas com a administração financeira de recursos da União, centraliza e 

uniformiza o processamento da execução orçamentária, por meio da integração de 

dados, abrangendo, por fim, a programação financeira, a execução contábil e a 

administração orçamentária. 

Com um olhar direcionado para o acompanhamento macro do controle e da 

aplicação do orçamento CASTRO (2009) ressalta o SIAFI como fonte de dados 

principal para a coleta de informações orçamentárias e financeiras do governo, 

contudo afirma que sua arquitetura é voltada especificamente para o processamento 

de transações e não para a produção de informações gerenciais [o destaque é 

nosso]. 

Nesta perspectiva, MAICÁ (2016) afirma que o SIAFI é a base para o controle 

orçamentário e financeiro e que seus usuários reconhecem a dificuldade que o 

sistema apresenta na execução de consultas mais elaboradas e na obtenção de 

relatórios gerenciais. PEREIRA (2014) ressalta que a informação gerencial é, 

sobretudo, um suporte à gestão, seja esta administrativa, financeira, orçamentária ou 

contábil. 

No intuito de oferecer ao usuário do SIAFI melhores condições para adquirir 

informações gerenciais, no contexto da execução orçamentária e financeira, a 

Secretaria de Tesouro Nacional desenvolveu em 1995 o SIAFI Gerencial.  

CASTRO (2009) define o SIAFI Gerencial como um sistema, em ambiente 

windows, que supre a Administração Pública de Informações Gerenciais, provenientes 

do SIAFI Operacional, referentes à Execução Orçamentária, Financeira, Contábil e 

Patrimonial do Governo Federal.  

 
 

Esse sistema não era utilizado para a execução orçamentária ou financeira, 
prestando-se apenas para a emissão de relatórios com a utilização do banco 
de dados que é executado pelo SIAFI Operacional – ou simplesmente SIAFI. 
Dessa forma, tornou-se possível consolidar diversas informações, pois o 
SIAFI só permite a consulta individualizada (CASTRO, 2009). 
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Em 2015 a Secretaria do Tesouro Nacional lançou um novo sistema, o Tesouro 

Gerencial para consulta de informações SIAFI, construído em uma plataforma de 

business intelligence (BI). Este sistema substituiu o SIAFI Gerencial para a consulta 

da execução orçamentária e financeira. 

Apesar de o Tesouro Gerencial superar algumas restrições de seu antecessor 

na emissão de dados gerenciais, ainda se mostrou limitado em suas funcionalidades 

e complexo em sua utilização sendo necessário treinamento especializado para a sua 

operação e interpretação dos dados. 

MAICA (2016) destaca que mesmo que a implementação do Tesouro Gerencial 

em substituição ao SIAFI Gerencial tenha trazido significativa interatividade com os 

dados e continue sendo a ferramenta principal de gestão e administração financeira, 

tal sistema ainda não oferece algumas funcionalidades que favorecem a 

administração específica e pormenorizada que alguns sistemas apresentam. 

Como o Exército Brasileiro movimenta um grande volume de recursos 

orçamentários, que em 2017 foi de aproximadamente 43 (quarenta e três bilhões) de 

reais, faz-se necessário uma ferramenta que possibilite o acompanhamento da 

execução do orçamento em suas diferentes fases, bem como permita a visão 

gerencial tempestiva da aplicação desses recursos. Com base nesse contexto 

buscou-se responder o seguinte questionamento: 

Como otimizar o acompanhamento e a gestão da execução orçamentária das 

Unidades Gestoras do Exército Brasileiro?  

Em 2016 foi disponibilizado para todas as Unidades Gestoras do Exército o 

acesso ao Sistema de Acompanhamento da Gestão (SAG). Este Sistema de 

Informações foi desenvolvido por um militar do Exército, da área de Auditoria e 

Controle Interno, para facilitar os trabalhos de auditoria das Unidades Gestoras de sua 

área de responsabilidade. O sistema consiste basicamente na importação do SIAFI 

Operacional dos dados de todas as UG do Exército e disponibilização dos documentos 

SIAFI em um ambiente gráfico online interativo que por meio de tabelas e gráficos e 

permitia a consulta dos dados referentes a execução orçamentária e financeira das 

Unidades Gestoras. 
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A finalidade do SAG é facilitar os trabalhos de acompanhamento da execução 
dos recursos disponibilizados às UG com a utilização de gráficos e tabelas 
que oferecem uma visão geral da execução orçamentária e financeira da UG, 
acusando automaticamente se há algum indício de irregularidade, permitindo, 
desta forma, uma pronta intervenção dos agentes da administração visando 
o saneamento da impropriedade (SILVA, 2017) 
 

 
Diante do exposto verifica-se que com base nos dados constantes do site da 

Secretaria do Tesouro Nacional e por parte dos autores que há entendimento quanto 

à relevância e eficiência dos sistemas estruturantes do governo federal responsáveis 

pela execução orçamentária e financeira, no caso do SIAFI, e do acompanhamento 

da execução, no caso do Tesouro Gerencial. Contudo os autores ressaltaram as 

limitações desses sistemas em emitir relatórios gerencias para o acompanhamento e 

gestão da execução orçamentária e financeira.  

Em contraponto às limitações acima citadas o SAG, por suas características, 

se apresenta como uma possível solução para a melhora do acompanhamento e da 

gestão da execução orçamentária para as UG do Exército Brasileiro 

O objetivo geral desta pesquisa é demonstrar a contribuição do Sistema de 

Acompanhamento da Gestão como uma ferramenta institucional de tecnologia da 

informação que otimize o acompanhamento e a gestão da execução orçamentária do 

Exército. 

Para tanto foram estabelecidos como objetivos específicos: 

- apresentar um referencial teórico dos conceitos necessários referentes à 

execução orçamentária do Exército; 

- apresentar os sistemas estruturantes de execução e controle orçamentários 

do governo federal suas possibilidades e limitações; e 

- analisar o Sistema de Acompanhamento da Gestão em apoio a execução 

orçamentária das Unidades Gestoras do Exército. 

O tema escolhido para a pesquisa assume um viés de eficiência na 

administração de recursos orçamentários, na medida em que pretende estudar como 

os sistemas estruturantes apóiam o acompanhamento e gestão da execução 

orçamentária e identificar a possibilidade de implementação de uma ferramenta de 

apoio à decisão com vistas a otimizar a aplicação dos recursos da Força Terrestre.  

Ressalta-se que a pesquisa se justifica pela escassez de trabalhos que 

abordam essa temática e pela possível contribuição de uma nova ferramenta na busca 
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da excelência e efetividade na aplicação dos recursos públicos disponibilizados para 

o Exército Brasileiro.  
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2 METODOLOGIA 

 

Tendo por base o conceitual teórico de Alda Judith Alves Mazzotti e de 

Fernando Gewandsznajder (2001) explicitado em sua obra “O método nas ciências 

naturais e sociais”, o trabalho será desenvolvido com base em pesquisa bibliográfica, 

documental e de campo, compreendendo as seguintes técnicas: 

- foi realizado um estudo exploratório do Sistema de Acompanhamento da 

Gestão, com as finalidades de conhecer o escopo do sistema, quais parâmetros são 

empregados na sua estrutura e as possibilidades de emprego; 

- foi realizado um estudo exploratório dos sistemas estruturantes de execução 

orçamentária e financeira e de acompanhamento com a finalidade de identificar suas 

possibilidades de contribuição e suas limitações para o acompanhamento e gestão 

dos recursos aplicados; 

- o tipo de pesquisa que serviu de base foi a pesquisa qualitativa (Op. cit.), com 

escopo exploratório. Importante ressaltar que, a fim de se garantir a confiabilidade à 

pesquisa, foi realizado o cruzamento de fontes entre os documentos examinados (Op. 

cit. p.173); e 

- a análise de dados foi desenvolvida durante toda a investigação, em processo 

interativo com a coleta de dados. (Op. cit., p. 162). 

Os passos, conforme o Manual Escolar Trabalhos Acadêmicos na ECEME 

(BRASIL, 2004, p.23-24), foram: 

 - levantamento da bibliografia e de documentos pertinentes;  

- seleção da bibliografia e dos documentos; 

- leitura da bibliografia e dos documentos selecionados, dando ênfase ao 

recorte analítico das teorias sobre formação multiétnica e diversidade cultural do povo 

brasileiro, especialmente, daquelas mais diretamente relacionadas às questões da 

práxis da liderança em missões de paz; 

- entrevista semi-estruturada com o Major Manfrinni De Assis, responsável pela 

criação e desenvolvimento do Sistema de Acompanhamento da Gestão; (BRASIL, 

2004, p.23-24); 

- entrevista semi-estruturada com o Cel R1 Edison Lefone da 6ª Subchefia do 

Estado-Maior do Exército; 

- montagem de arquivos: ocasião em que serão elaboradas as fichas 

bibliográficas de citações, resumos e análises (Op. cit., 2004, p. 24); e 



20 
 

- análise crítica, tabulação das informações obtidas e consolidação das 

questões de estudo (Op. cit., p.24). 

É importante ressaltar que, precedendo esse projeto de pesquisa, este 

pesquisador já realizou o exame prévio da bibliografia sobre o tema, para que se fosse 

possível adquirir conhecimento tácito sobre o mesmo (ALVES-MAZZOTTI & 

GEWANDSZNAJDER, 2001, p. 151). 

A coleta de material foi realizada por meio de consultas às bibliotecas da Escola 

de Comando e Estado-Maior do Exército, da Escola Superior de Guerra, das 

Universidades do Rio de Janeiro e da Biblioteca Nacional; foram também consultados 

noticiários e artigos de jornais e revistas; manuais do Exército Brasileiro e a rede 

mundial de computadores. 

Foi realizada consulta junto aos bancos de dados de periódicos do Portal 

CAPES, do sistema integrado de bibliotecas PERGAMUN, e das bibliotecas virtuais 

Scielo, GOOGLE e Fundação Getúlio Vargas. 

O trabalho terá prosseguimento com a elaboração do texto, em que constarão 

as questões – objeto de estudo – enfatizando a situação-problema em torno do 

acompanhamento e gestão da execução orçamentária do Exército, bem como as 

conclusões e sugestões pertinentes ao tema. Nessa fase, buscar-se-á o máximo de 

clareza na comunicação do conhecimento produzido, a fim de se evitar ambiguidades. 
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3. ORÇAMENTO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

3.1 ORÇAMENTO PÚBLICO  

 

O Orçamento Público da União é uma ferramenta de planejamento utilizada 

pelo Governo Federal para expressar suas ações políticas, determinando o 

atendimento de demandas prioritárias da sociedade, com o objetivo de melhor gerir 

os recursos financeiros, superando as restrições e proporcionando uma adequada 

gestão ao erário público.  

Segundo Paludo, 2013, o Orçamento Público é definido da seguinte forma: 
 
 

O Orçamento Público é uma lei que, entre outros aspectos, exprime, em termos 
financeiros, a alocação dos recursos públicos, é um documento legal que 
contém a previsão de receitas e a fixação de despesas a serem realizadas por 
um governo, em um determinado exercício financeiro. (PALUDO, 2013, p.24) 

 
 

O planejamento orçamentário previsto na Constituição Federal de 1988 

disciplina o estabelecimento de instrumentos como o Plano Plurianual (PPA), a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) conforme definido 

no art. 165 abaixo reproduzido: 

 
 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: I - o plano 
plurianual; II - as diretrizes orçamentárias; III - os orçamentos anuais. 
§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, 
as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as 
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos 
programas de duração continuada. 
§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades 
da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o 
exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária 
anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a 
política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.[...] 
§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá: 
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público; 
II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e 
órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os 
fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público. 
§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo 
regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de 
isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, 
tributária e creditícia[...] (BRASIL, 1988) 
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3.2 ORÇAMENTO DA DEFESA 

 

 Cabe ao Ministério da Defesa (MD) coordenar e consolidar o processo de 

alocação de recursos públicos para as Forças Armadas e demais órgãos 

subordinados ao Ministério, a partir das prioridades estabelecidas na Estratégia 

Nacional de Defesa (END).  

 
 

Art. 12.  O orçamento do Ministério da Defesa contemplará as prioridades 
definidas pela Estratégia Nacional de Defesa, explicitadas na lei de diretrizes 
orçamentárias.  
§ 1º O orçamento do Ministério da Defesa identificará as dotações próprias 
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. 
§ 2º A proposta orçamentária das Forças será elaborada em conjunto com o 
Ministério da Defesa, que a consolidará, obedecendo às prioridades 
estabelecidas na Estratégia Nacional de Defesa, explicitadas na lei de 
diretrizes orçamentárias. 
§ 3º A Marinha, o Exército e a Aeronáutica farão a gestão, de forma 
individualizada, dos recursos orçamentários que lhes forem destinados no 
orçamento do Ministério da Defesa. (BRASIL, 1999) 

 
 

De acordo com Gilmar Jr (2012) na área de Defesa os gastos públicos devem 

estar alinhados com as diretrizes estabelecidas na Política de Defesa Nacional e sua 

respectiva Estratégia, com a finalidade de atingir os objetivos propostos pelo governo 

nessa área de atuação. 

 

3.2.1 Estrutura Organizacional do Exército 

 

Para a compreensão da sistemática de planejamento e execução do orçamento 

do Exército Brasileiro faz-se necessário o entendimento da sua estrutura 

organizacional.  

O cumprimento das missões constitucionais do Exército exige sua organização 

em uma estrutura hierarquizada e que permita aos seus chefes militares a geração de 

capacidades requeridas ao emprego de todos os seus meios para atuar no ambiente 

operacional terrestre nas Operações no Amplo Espectro. Com essa finalidade foi 

concebida a estrutura organizacional do Exército com a seguinte estrutura: 

- Órgão de Direção Geral (ODG) exercido pelo Estado-Maior do Exército (EME) 

responsável pela elaboração da Política Militar Terrestre, do planejamento estratégico 

e pela emissão das diretrizes estratégicas de preparo e emprego; 

- Órgãos de Assessoramento Superior (OAS) composto do Alto Comando do 
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Exército (ACE), do Conselho Superior de Economia e Finanças (ConSEF) do 

Conselho Superior de Tecnologia da Informação (ConTIEx) e do Conselho Superior 

de Racionalização e Transformação (CONSURT); 

- Órgãos de Assistência Direta e Imediata do Comandante do Exército (OADI); 

responsáveis pelo assessoramento direto ao Comandante do Exército nas áreas de 

inteligência, comunicação social, jurídica, controle interno, dentre outros; 

- Órgãos de Direção Setorial (ODS) responsáveis pelas atividades das áreas 

de logística, engenharia e construção, pessoal, educação e cultura, ciência e 

tecnologia e economia e finanças; 

- Órgão de Direção Operacional (ODOp) responsável pelo preparo e emprego 

da Força Terrestre; 

- Força Terrestre (FTer), estruturada em Comandos Militares de Área (C Mil A), 

subordinados diretamente ao Comandante do Exército, responsáveis pelo preparo, 

planejamento e emprego operacional da F Ter, desdobrada na área de sua jurisdição; 

e 

 - Entidades Vinculadas composta da Fundação Habitacional do Exército 

(FHE), Indústria de Material Bélico do Brasil (IMBEL) e Fundação Osório.  

 

 

Figura 1 – Estrutura Organizacional do Exército Brasileiro 

Fonte: http://www.sgex.eb.mil.br/ 
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Os Comandos Militares de Área estão distribuídos no território nacional em 8 

(oito) sedes: Manaus - AM, Belém - PA, Brasília - DF, Recife – PE, Rio de Janeiro - 

RJ, São Paulo - SP, Campo Grande-MS e Porto Alegre - RS, e estão organizados 

em Comando, Grandes Comandos Operativos e Grandes Unidades. 

Figura 2 - Mapa com a distribuição geográfica dos C Mil A 

Fonte: Manual O Exército Brasileiro (BRASIL 2014) 

 

3.2.2 Planejamento Estratégico do Exército e Orçamento 

 
Empregando o Sistema de Planejamento Estratégico do Exército (SIPLEx) e 

alinhado com a Política Nacional de Defesa o EME elabora o Plano Estratégico do 

Exército (PEEx) onde são interligados os Objetivos Estratégicos do Exército com as 

Estratégias e as Ações Estratégicas correspondentes. 

Os documentos que constituem o marco legal que fundamentam o 

Planejamento Estratégico do Exército são a Constituição Federal e suas Leis 

Complementares; a Política e Estratégia Nacionais de Defesa; a Política e as 

Estratégias Setoriais de Defesa.  A Concepção de Transformação do Exército e a 

Diretriz Geral do Comandante do Exército são os documentos da Força que orientam 

o processo de transformação no período de comando considerado. 

O Planejamento Estratégico do Exército e o Planejamento Estratégico de 

Defesa, adequam-se no que tange ao ciclo de elaboração dos Programas Plurianuais 
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do Governo Federal (PPA). O Sistema de Planejamento Estratégico do Exército 

compreende sete fases distintas, a saber: Missão, Análise Estratégica, Objetivos 

Estratégicos do Exército, Estratégias do Exército, Plano Estratégico do Exército, 

Orçamentação e Contratação e Medidas de Desempenho Organizacional. 

Na fase 6 do SIPLEx, que versa sobre Orçamentação e Contratação, são 

levantadas as Necessidades Gerais do Exército (NGE) com base nas demandas 

oriundas dos Projetos Estratégicos do Exército e dos Planos Estratégicos Setoriais. 

Estas necessidades orçamentárias, tanto de custeio como de investimento, são 

consolidadas no Módulo de Planejamento do Sistema de Informações Gerenciais e 

Acompanhamento Orçamentário (SIGA), que é um sistema de controle orçamentário 

corporativo do Exército. 

Figura 3 - Representação Gráfica do SIPLEx 

Fonte: EME – Sistema de Planejamento do Exército 

 

O EME coordena a elaboração da Proposta Orçamentaria Anual do Exército 

(POAEx), propondo ao comandante do Exército a distribuição dos limites entre as 

Unidades Gestoras Responsáveis (UGR), orientando a captação da proposta no 

Sistema Integrado de Planejamento Orçamentário (SIOP), conferindo os lançamentos 

realizados e enviando a proposta ao Ministério da Defesa. 

Após a remessa do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) ao Congresso 
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Nacional pelo Poder Executivo o EME celebra com os órgãos de Direção Setorial e 

Operacional do Exército o Contrato de Objetivos, o qual tem por finalidade a pactuação 

de metas físico-financeiras a serem alcançadas no ano orçamentário. 

Aprovada e sancionada a LOA ocorre a publicação do Decreto de Programação 

Orçamentária e Financeira (DPOF) pelo poder Executivo e a disponibilização do 

Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) que detalha, em nível operacional, os 

subprojetos e subatividades e especifica qual Unidade Orçamentária de cada órgão, 

fundo ou entidades do orçamento fiscal e da seguridade social, especificando a fonte 

dos recursos, a categoria econômica, o grupo de despesa e a modalidade de 

aplicação.  

A Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018 define em seu art 57 que se o Projeto 

de Lei Orçamentária não for sancionado pelo Presidente da República até 31 de 

dezembro, a programação dele constante poderá ser executada para o atendimento 

das despesas não sujeitas a contingenciamento, conforme previsto no Anexo III da 

LDO, e de outras despesas correntes de caráter inadiável, até o limite de um doze 

avos do valor previsto para cada órgão no Projeto de Lei Orçamentária, multiplicado 

pelo número de meses decorridos até a data de publicação da respectiva Lei. 

Sancionada a LOA, a Secretaria de Orçamento Federal (SOF) envia para a 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN) arquivo magnético contendo as informações 

orçamentárias a qual lança do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), 

esse processo se denomina “carga” do orçamento no SIAFI. Automaticamente o SIAFI 

gera o documento Nota de Dotação (ND) em favor das Unidades Orçamentárias as 

quais geram os créditos orçamentários para as Unidades Gestoras por meio das 

Notas de Movimentação de Crédito (NC). 

O Comando do Exército é responsável por 4 (quatro) Unidades Orçamentárias 

(UO) distintas: UO Comando do Exército, UO Fundo do Exército, UO Fundação Osório 

e UO Indústria de Material Bélico do Brasil. O Ministério da Defesa é o Órgão 

Orçamentário ao qual as Unidades Orçamentárias do Exército estão vinculadas. 

As UO recebem diretamente, via SIAFI, suas dotações orçamentárias1 

(créditos) detalhadas por ação, plano orçamentário, natureza de despesa, modalidade 

de aplicação e fonte de receita.  

                                                             
1 São valores monetários autorizados, consignados na Lei Orçamentária Anual (LOA) para atender a uma 
determinada programação orçamentária. 
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Os limites de movimentação e empenho2 (LME) são repassados pelo Ministério 

da Defesa para a Setorial Orçamentária do Exército (EME). Após a definição pelo Cmt 

do Exército da distribuição do LME, em despacho com o Chefe do EME, o ODG 

consulta as UGR para que informem como suas dotações devem ser atendidas com 

o LME que lhes foi atribuído.  

Após essa definição o EME descentraliza os créditos para as UGR, por meio 

de Notas de Crédito (NC) conforme indicado por elas e repassa, por Notas de 

Lançamento (NL), cotas de limite de movimentação e empenho para as UO Fundo do 

Exército, IMBEL e Fundação Osório.  

 

  

                                                             
2 Volume de dotações orçamentárias, referente as despesas discricionárias, do exercício, constantes da Lei 
Orçamentária Anual, que o órgão está autorizado a empenhar e/ou movimentar. 
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4. SISTEMAS DE EXECUÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (SIAFI) 

 
 
Até o exercício de 1986, o Governo Federal convivia com uma série de 
problemas de natureza administrativa que dificultavam a adequada gestão 
dos recursos públicos e a preparação do orçamento unificado, que passaria 
pa vigorar em 1987: 
- Emprego de métodos rudimentares e inadequados de trabalho, onde, na 
maioria dos casos, os controles de disponibilidades orçamentárias e 
financeiras eram exercidos sobre registros manuais; 
- Falta de informações gerenciais em todos os níveis da Administração 
Pública e utilização da Contabilidade como mero instrumento de registros 
formais; 
- Defasagem na escrituração contábil de pelo menos, 45 dias entre o 
encerramento do mês e o levantamento das demonstrações Orçamentárias, 
Financeiras e Patrimoniais, inviabilizando o uso das informações para fins 
gerenciais; 
- Inconsistência dos dados utilizados em razão da diversidade de fontes de 
informações e das várias interpretações sobre cada conceito, 
comprometendo o processo de tomada de decisões; 
- Despreparo técnico de parte do funcionalismo público, que desconhecia 
técnicas mais modernas de administração financeira e ainda concebia a 
contabilidade como mera ferramenta para o atendimento de aspectos formais 
da gestão dos recursos públicos; 
- Inexistência de mecanismos eficientes que pudessem evitar o desvio de 
recursos públicos e permitissem a atribuição de responsabilidades aos maus 
gestores; 
- Estoque ocioso de moeda dificultando a administração de caixa, decorrente 
da existência de inúmeras contas bancárias, no âmbito do Governo Federal. 
Em cada Unidade havia uma conta bancária para cada despesa. Exemplo: 
Conta Bancária para Material Permanente, Conta bancária para Pessoal, 
conta bancária para Material de Consumo, etc (BRASIL, 2018a) 

 
 

A primeira medida para solucionar estes problemas foi a criação da Secretaria 

do Tesouro Nacional (STN) para auxiliar o Ministério da Fazenda na execução do 

orçamento unificado que passaria a vigorar em 1987. 

Com vistas a suprir o governo federal de um instrumento moderno e eficaz no 

controle e acompanhamento dos gastos públicos foi criado o Sistema Integrado de 

Administração Financeira, desenvolvido pela STN em conjunto com o Serviço 

Nacional de Processamento de Dados - SERPRO, e implantado a partir de 1987. 

Conforme descrito no sítio do TESOURO NACIONAL, com a criação do SIAFI 

os problemas de administração dos recursos públicos foram solucionados. Atualmente 

todo recurso do governo pertence a uma conta única e de onde todas as saídas têm 

sua aplicação registrada, bem como os dados do servidor que a efetuou. 

MOTA (2005, p. 193) reforça que o SIAFI é o sistema de teleinformática que 
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processa a execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil dos órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal, com a utilização de técnicas eletrônicas 

de tratamento de dados, objetivando minimizar custos e proporcionar eficiência e 

eficácia à gestão dos recursos públicos alocados no Orçamento Geral da União 

(OGU).  

Da mesma forma, afirma que o sistema permite acompanhar as atividades 

relacionadas com a administração financeira de recursos da União, centraliza e 

uniformiza o processamento da execução orçamentária, por meio da integração de 

dados, abrangendo, por fim, a programação financeira, a execução contábil e a 

administração orçamentária. 

Segundo o Manual do SIAFI, consultável por meio do sítio da Secretaria do 

Tesouro Nacional, o sistema tem como objetivos dentre outros: 

- Prover de mecanismos adequados ao registro e controle diário da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial, os Órgãos Central, Setorial, Seccional e 

Regional do Sistema de Controle Interno e órgãos executores;  

- Fornecer meios para agilizar a programação financeira, com vistas a otimizar 

a utilização dos recursos do Tesouro Nacional;  

- Permitir a programação e o acompanhamento físico-financeiro do orçamento, 

em nível analítico; e 

- Permitir aos segmentos da sociedade obterem a necessária transparência dos 

gastos públicos. 

 
 

O processamento das informações do SIAFI Operacional é centralizado em 
um servidor de grande porte do tipo mainframe, computador de alto 
desempenho e grande capacidade, desenvolvido a partir da década de1960, 
capaz de processar grandes quantidades de dados, muito utilizado por 
órgãos públicos, dentre outros tipos de organizações. (LAUDON e LAUDON, 
2011). 

 
 

O sistema possui também um ambiente de treinamento, denominado SIAFI 

Educacional, que replica as funções do SIAFI Operacional, possibilitando simular 

registros das operações do sistema, podendo ser, inclusive, disponibilizado a 

instituições de ensino. 

 

4.1.1 Projeto Novo SIAFI  
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O Projeto Novo SIAFI consiste na migração gradual do Sistema Integrado de 

Administração Orçamentária e Financeira do Governo Federal – SIAFI para uma 

plataforma tecnologicamente mais moderna e que permita evoluções gradativas que 

venham a contribuir para a transparência e a eficiência na gestão orçamentária e 

financeira. 

Em 02 de janeiro de 2012, a versão web do SIAFI tornou-se disponível com o 

módulo CPR – Contas a Pagar e Receber.  As funcionalidades serão migradas 

gradualmente para a versão web do sistema, até que o SIAFI Operacional seja 

totalmente descontinuado. 

 
 

Além da migração gradual do sistema, o projeto prevê ainda adequar os 
sistemas do complexo SIAFI aos padrões de interoperabilidade do Governo 
Federal (e-ping), promovendo uma interface única para integração entre 
sistemas e layout padronizado para as extrações de arquivos e submissão 
batch. (BRASIL, 2018b) 

 
 

Assim sendo, diante desta lenta migração do SIAFI Antigo para o Novo SIAFI, 

que perdura por quase seis anos, o Antigo SIAFI continua sendo utilizado por toda a 

Administração Federal, sobretudo devido a sua grande confiabilidade e segurança. 

4.1.2 Acesso 

O acesso do usuário ao SIAFI se dá pela comunicação com o sistema SERPRO 

por meio de um serviço de emulação 3270, no caso do SIAFI antigo desenvolvido em 

linguagem de programação Java, via web browser na internet ou intranet e controle 

de acesso por meio de senha.  

Por ocasião do primeiro acesso pelo usuário o software é instalado no 

computador possibilitando a comunicação. 

Já o acesso ao Novo SIAFI se dá pela internet como o mesmo acesso do SIAFI 

Operacional no endereço eletrônico:<https://siafi.tesouro.gov.br/senha/public/pages/ 

security/login.jsf>  

Em 1987 quando o SIAFI Operacional foi implementado a internet ainda não 

havia sido difundida, sendo a comunicação estabelecida com o servidor do SERPRO 

por meio de uma rede denominada Systems Network Architecture (SNA).  

Segundo BORGES (2013) “a criação do emulador visa a realizar a 
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comunicação com o servidor mainframe fazendo com que o computador do usuário 

se transforme em um terminal antigo da IBM, tornando possível o acesso ao SIAFI 

Operacional por meio da internet.” 

 

4.1.3 Extrator de Dados 

 

Com a demanda crescente por novos relatórios do SIAFI e a incapacidade de 

atender as solicitações dos usuários foi disponibilizada uma ferramenta denominada 

extrator de dados. Esta solução permite o acesso aos dados brutos de arquivos 

extraídos do SIAFI, para serem tratados pelos usuários de acordo com as suas 

necessidades de acompanhamento e controle operacional ou gerencial. O arquivo 

eletrônico gerado dos dados extraídos pode ser acessado pelo usuário via Sistema 

de Transferência de Arquivos – STA, no portal SIAFI. 

 

4.1.4 Execução Orçamentária e Financeira no SIAFI 

 

A despesas são iniciadas pelas UGE com o recebimento dos créditos 

orçamentários descentralizados pelas UGR do Exército que são os ODS, ODOp, EME 

e OADI. 

Os créditos são disponibilizados no SIAFI por meio das Notas de Movimentação 

de Crédito (NC) emitidos pelas UGR e podem ser consultados por meio das 

transações “>balancete, >diário, >conrazao, e >connc” da conta contábil 522210100 

– Provisões Recebidas ou Crédito Disponível 622110000.  

Conforme preconiza a Lei Nº 4320, de 17 de março de 1964, a execução da 

despesa ocorre em três estágios pelas UGE: o empenho, a liquidação e o pagamento.  

A formalização dos estágios da despesa ocorre pela emissão da Nota de 

Empenho (NE) no Sistema Integrado de Administração dos Serviços Gerais (SIASG), 

e da Nota de Sistema (NS) e Ordem Bancária (OB) ambos no novo SIAFI. 

O empenho é o ato emanado pelo Ordenador de Despesas que cria para o 

Estado a obrigação de pagamento. 

A liquidação da despesa consiste no ato de verificação do direito adquirido pelo 

credor ao qual foi emitida NE e, que decorrido os prazos previstos, entregou os bens 

ou concluiu o serviço contratado, tendo por base os títulos e documentos 

comprobatórios do respectivo crédito. 
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Comprovada a liquidação da despesa será emitida no novo SIAFI a Nota de 

Sistema (NS), que cria a contrapartida da necessidade de se realizar o pagamento 

pela UGE. 

Emitida a NS a Setorial Contábil efetuará a liberação do numerário por sub-

repasse por meio das Notas de Programação Financeiras (PF) para o pagamento.  

A emissão da Ordem Bancária (OB) formaliza o último estágio da despesa e se 

caracteriza pelo crédito em conta corrente, em favor do fornecedor ou prestador do 

serviço. Contudo, antes da emissão da OB deverão ser realizados os recolhimentos 

das contribuições para a Seguridade Social e arrecadações de tributos federais, 

estaduais e municipais, que são efetuadas no novo SIAFI. 

 

4.1.5 Acompanhamento da Execução Orçamentária  

 

Os estágios da despesa conforme verificados acima são executados no SIAFI 

no Novo SIAFI e no SIASG. O SIAFI permite a consulta a todos os documentos 

envolvidos no processo de execução orçamentária e financeira. Na consulta são 

disponibilizadas listas dos documentos com a possibilidade de detalhamento de cada 

um separadamente.  

Para exemplificar a forma de consulta podemos detalhar como efetuar a 

consulta as NE emitidas no exercício financeiro.  Empregando-se o comando “>conne” 

serão listados em telas sucessivas todos os empenhos emitidos no exercício 

financeiro em ordem numérica. Cada NE pode ser detalhada para a verificação de 

seus dados completos.  

Cabe ressaltar que o SIAFI não permite a disponibilização de tabelas auxiliares 

com os dados completos dos documentos. Sendo assim para exportar os dados há 

necessidade de se consultar todos os documentos separadamente e transferir os 

dados para editores de texto ou de planilhas ou empregar o extrator de dados 

transferindo os arquivos via Sistema de Transferência de Arquivos (STA). 

 

4.2 SIAFI MÓDULO GERENCIAL 

 

Com vistas a superar as limitações do SIAFI Operacional no fornecimento de 

informações gerenciais no contexto da execução orçamentária e financeira a 

Secretaria do Tesouro Nacional desenvolveu em 1995 o SIAFI Gerencial. 
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O SIAFI Gerencial teve por objetivo atender às demandas de informações 

gerenciais das áreas que possuem atribuições de gerência orçamentária, financeira e 

controle, bem como subsidiar as áreas estratégicas de informações para o 

aperfeiçoamento do processo de tomada de decisões. 

Esse sistema não era utilizado para a execução orçamentária ou financeira, 

prestando-se apenas para a emissão de relatórios com a utilização do banco de dados 

que é executado pelo SIAFI Operacional. Dessa forma, tornou-se possível consolidar 

diversas informações, pois o SIAFI só permite a consulta individualizada (ARAÚJO, 

2016). 

PEREIRA (2014) enfoca que o SIAFI Gerencial apresentava limitações, pois as 

consultas feitas pelos usuários requeriam que eles tivessem vasto conhecimento 

sobre o sistema, pois os dados inseridos nesse processo utilizavam códigos e 

nomenclaturas específicas das contas registradas na versão do SIAFI Operacional. 

Estas consultas resultavam em relatórios técnicos numéricos, os quais dependiam 

necessariamente do usuário que manipula o sistema para que fossem devidamente 

interpretados. 

Com a entrada em vigor no Novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público 

(PCASP), a partir de 2015 e as limitações operacionais que apresentava o SIAFI 

Gerencial foi substituído pelo Tesouro Gerencial, permanecendo sua utilização 

somente para extrair informações até o exercício financeiro de 2014. 

 

4.3 TESOURO GERENCIAL 

 

A Secretaria do Tesouro Nacional lançou no início de 2015 um novo sistema, o 

Tesouro Gerencial, para consulta de informações do SIAFI, em razão da mudança do 

Plano de Contas Aplicados ao Setor Público. 

Baseado também em uma plataforma de Business Intelligence, esse sistema 

substituiu o antigo SIAFI Gerencial para consulta da execução orçamentária e 

financeira e o Sistema de Informações de Custos (SIC) para consulta de informações 

de custos do Governo Federal. 

De forma similar ao SIAFI Gerencial o sistema de origem dos dados é o SIAFI 

Operacional de onde os dados são extraídos transformados e carregados no Tesouro 

Gerencial. 

O site da Secretaria de Tesouro Nacional elenca os benefícios que o novo 
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sistema proporcionou. 

 
 

Os benefícios da nova solução são: a ampliação expressiva da abrangência 
e a atomicidade dos dados (praticamente todos os dados do SIAFI, no mesmo 
nível de detalhe), a geração de relatórios dinâmicos (com funcionalidades 
como pivotagem, drill e filtros de exibição), a modularidade, a construção de 
documentos complexos e painéis (dashboards) e o agendamento de 
consultas.(BRASIL, 2018a) 

 
 
O Tesouro Gerencial é um aplicativo executado no endereço eletrônico: 

https://tesourogerencial.tesouro.gov.br/ em navegadores de internet (browsers), 

independente de sistema operacional, que não necessita de instalação de qualquer 

software no computador do usuário, sendo necessário apenas que a máquina possua 

acesso à internet.  

A senha de acesso ao Tesouro Gerencial é a mesma empregada no SIAFI 

Operacional com a habilitação do perfil de acesso “TESCONGER”. 

Diferente do SIAFI Operacional, o Tesouro Gerencial não possui limitação na 

abrangência da consulta de acordo com o nível de acesso do usuário. O usuário terá 

acesso a informações de qualquer Unidade Gestora, entidade ou órgão cadastrado 

no SIAFI, ou seja, terá acesso similar ao maior nível de acesso do SIAFI Operacional. 

Diferente do TG o SIAFI Operacional possui 9 (nove) níveis de acesso distintos 

que definem a abrangência da consulta e operação do usuário, sendo o nível 1 (um) 

o mais limitado e o nível 9 (nove) o mais abrangente. No Exército são disponibilizados 

pelas Setoriais Contábeis três níveis de acesso aos usuários, sendo o nível 1 (um) o 

mais limitado acessando somente os dados da UG, o nível 3 (três) acessando dados 

de qualquer UG do Exército e o nível 5 (cinco) além dos dados de qualquer UG do 

órgão os dados das UG das Entidades Vinculadas. 

Com o objetivo de compartimentar o acesso aos dados das UG a habilitação 

do perfil de acesso TESCONGER somente é fornecida pelas Setoriais Contábeis as 

UG mediante solicitação devidamente fundamentada pelo Ordenador de Despesas 

em formulário específico. 

Importante ressaltar, que devido à complexidade para se operar o sistema faz 

se necessário a capacitação dos usuários em cursos específicos. Os órgãos públicos 

que fazem uso do Tesouro Gerencial propiciam a capacitação de seus servidores no 

próprio órgão ou em estabelecimentos de ensino especializados. No Exército cabe as 
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Setoriais Contábeis prover esse treinamento para os usuários. 

 Conforme informado na página de acesso do TG, o sistema fica disponível das 

07h às 22h de segunda a sexta-feira. Quando houver extensão de horário do SIAFI 

Operacional o Tesouro Gerencial também permanecerá disponível para consulta. 

Os dados disponíveis para consulta no sistema são os processados no SIAFI 

Operacional até o fechamento no dia útil anterior. 

Quanto ao acompanhamento da execução orçamentária e financeira o Tesouro 

Gerencial permite a geração de relatórios gerenciais com base nas informações do 

SIAFI Operacional. 

Por fim, o Tesouro Gerencial apresenta grande aplicabilidade pelos ODS, UGR 

e Setoriais Contábeis no acesso amplo e otimizado aos dados da execução 

orçamentária e financeira de todas as UG do Exército, contudo a limitação de uso 

imposta pela compartimentação do acesso aos usuários limita a utilização pelas UGE.  

Desta forma o SIAFI Operacional e o Novo SIAFI se apresentam como as 

ferramentas para o acompanhamento e gestão da execução orçamentária e financeira 

das UGE. 
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5. SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO (SAG) 

 

5.1 HISTÓRICO 

 

O Sistema de Acompanhamento da Gestão foi idealizado e desenvolvido pelo 

major do serviço de intendência MANFRINI DE ASSIS no período em que serviu na 

10ª e na 2ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças (ICFEx). 

As ICFEx são Unidades Setoriais Contábeis e de Controle Interno, diretamente 

subordinadas à Secretaria de Economia e Finanças (SEF), que tem por finalidade 

realizar a contabilidade analítica das UG, sob a coordenação técnica da Diretoria de 

Contabilidade (D Cont), e desenvolver atividades de auditoria e fiscalização, sob a 

coordenação técnica do Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx). 

Em 2014, diante da necessidade de melhor controlar os dados contábeis das 

vinte e uma Unidades Gestoras vinculadas à 10ª ICFEX e das limitações do SIAFI 

Operacional e do Tesouro Gerencial em fornecer relatórios gerenciais, o Maj Manfrini 

buscou uma solução por meio de ferramentas de tecnologia da informação. 

Inicialmente, empregou planilhas eletrônicas do Excel, contudo, diante da 

necessidade de cruzar e consolidar dados esta ferramenta tornou-se inviável. Na 

busca por uma alternativa passou a empregar o sistema de gerenciamento de banco 

de dados Microsoft Acess que atendeu parcialmente as necessidades de auditoria.  

Após implementado o banco de dados e iniciado seu uso, em apoio aos 

trabalhos de auditoria, surgiu a necessidade de compartilhar as consultas com os 

demais auditores da Inspetoria, que o atual sistema não permitia. Para superar esta 

limitação foi necessário empregar um nível técnico especializado em programação. 

Como evolução final do sistema foi criado um banco de dados MySQL e 

disponibilizadas as consultas aos auditores das ICFEx por intermédio de página 

eletrônica disponível na rede interna do Exército conhecida como EBNet. 

Em 2015, o Subsecretário de Economia e Finanças do Exército em visita de 

inspeção à 2ª ICFEx após conhecer o SAG e suas funcionalidades solicitou a 

ampliação do uso do sistema com a inclusão dos dados de todas as UG do Exército 

no banco de dados do sistema. 

Em 2016, as doze ICFEx integrantes do Sistema de Controle Interno do 

Exército distribuídas no território nacional passaram a utilizar o sistema e, 

posteriormente todas as Unidades Gestoras do EB.  
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Em novembro de 2016 foi editada a Diretriz da Secretaria de Economia e 

Finanças para o SAG que orientou as atividades para a expansão e melhoria do 

sistema com intuito de torná-lo um sistema corporativo do Comando do Exército. 

 

5.2 ESTRUTURA DO SAG 

 

5.2.1 Arquitetura Lógica 

 

O SAG está baseado em linguagem de programação e banco de dados tipo 

open source, ou seja, com código fonte aberto. A linguagem utilizada é PHP com 

banco de dados MySQL. A parte visual foi desenvolvida em XHTML, CSS, JQUERY 

e AJAX. 

Para o acesso ao sistema não há necessita de instalação de aplicativos, 

somente a habilitação do console Java3. 

O acesso ao sistema ocorre por meio de login e senha no link: 

<http://sag.2icfex.eb.mil.br/sag2018/> na página eletrônica do Centro de Controle 

Interno do Exército na rede corporativa do Exército - EBNet. O link de acesso também 

foi disponibilizado na página eletrônica de todas as ICFEx com vistas a facilitar o 

acesso das Unidades Gestoras Vinculadas. 

A rede de dados corporativa do Exército Brasileiro denominada EBNet é a 

intranet corporativa e privativa, ou seja, a rede cuja finalidade é interligar as redes 

metropolitanas e locais do Exército para a tramitação de dados, voz e imagens entre 

as Organizações Militares. O acesso a EBNet é disponibilizado pelo Centro Integrado 

de Telemática do Exército. 

O SAG possui um layout responsivo, ou seja, que se adapta a diversos tipos 

de tela e dispositivos. Isso permite a sua visualização nos variados browsers de 

internet tanto em desktop, laptop, tablet como em smartphones. 

 

5.2.2 Fontes de Informações 

As fontes de informações utilizadas para compor o SAG são oriundas de 

diferentes bancos de dados dentre eles: o SIAFI Operacional, o Tribunal de Contas 

                                                             
3 Linguagem de programação criada pela empresa Sun Microsystem, em 1995, como plataforma universal para 
rodar aplicações independente do Sistema Operacional empregado. 
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da União, o Cadastro Nacional de Pessoas Inidôneas e Suspensas - CEIS, o Sistema 

Unificado de Cadastramento de Fornecedores – SICAF e o Sistema de Material do 

Exército – SIMATEx. 

Diariamente os dados das UG do Exército são exportados do SIAFI 

Operacional e transferidos por meio do Sistema de Transferência de Arquivos – STA 

para integrar a base de dados do SAG. 

No mesmo período de atualização, também são efetuados os downloads 

manuais dos dados dos sancionados contidos no cadastro de empresas inidôneas e 

suspensas, no portal da transparência, mantido pela Controladoria Geral da União. 

Mensalmente, o desenvolvedor realiza a coleta de dados sobre as compras 

governamentais, contidas no data warehouse do Sistema Integrado de Administração 

de Serviços Gerais (DW-SIASG4). 

O sistema foi desenvolvido para efetuar automaticamente o cruzamento dos 

dados dos diversos sistemas e produzir informações que permitam a otimização dos 

processos de execução orçamentária, financeira e patrimonial e de controle interno 

das Unidades Gestoras do Exército. 

 

5.3  USUÁRIOS DO SAG 

 

O Sistema é utilizado pelos gestores e agentes da administração envolvidos na 

execução orçamentária, financeira e patrimonial dos ODG, ODS, ODOp, OADI e pelas 

Unidades Gestoras. 

A habilitação do usuário para utilização do sistema é efetuada pela ICFEx de 

vinculação da UG onde o usuário desempenha suas funções mediante solicitação 

formal do Ordenador de Despesas. 

Em 2014 por ocasião do início da implementação do sistema o número total de 

usuários chegou a 64 (sessenta e quatro). Com a modernização de sua plataforma e 

a ampliação de seu emprego para todas as UG do Exército, o número de usuários 

passou para 4.985 (quatro mil novecentos e oitenta e cinco) em 2017, e 3.913 (três 

mil novecentos e treze) até o mês de maio de 2018. 

                                                             
4 Sistema informatizado de apoio às atividades operacionais do Sistema de Serviços Gerais - SISG onde são 
realizadas as operações de compras governamentais. 
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No levantamento de usuários do SAG em 2017 e 2018 verifica-se que esse 

universo é composto por servidores civis e militares de todos os círculos hierárquicos. 

Nesse contexto identifica-se o emprego pelos decisores e assessores de mais alto 

nível composto por oficiais generais e oficiais superiores e pelos agentes da 

administração em geral envolvidos na execução orçamentária, financeira e 

patrimonial. (Gráfico 01) 

 

 

5.4  FUNCIONALIDADES 

 

Ao acessar o SAG em seu endereço eletrônico e efetuar o login são 

disponibilizadas na tela as funções Auditoria, Compras, Esplanada, SIAFI/Gestão e 

Patrimônio. A seguir serão descritas as possibilidades de cada funcionalidade. 

(Figura04)  

Gráfico 01 – Usuários do SAG 2017 – 2018 
Fonte: O autor 

 

Figura 04 – Tela de acesso SAG (adaptado pelo autor) 

Fonte: SAG 
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5.4.1 Função Auditoria 

Na função auditoria são identificados indícios de impropriedades e 

irregularidades na execução orçamentária e financeira e nos processos licitatórios 

conduzidos pela UGE por meio do cruzamento dos dados da SIAFI Operacional com 

outros sistemas de informação. 

Impropriedade é a falha de natureza formal de que não resulta em dano ao 
Erário, porém evidencia-se a não observância aos princípios de legalidade, 
legitimidade, eficiência, eficácia e economicidade. 
Irregularidade é a falha caracterizada pela não observância aos princípios da 
legalidade, legitimidade, eficiência, eficácia e economicidade, constatando-se 
a existência de desfalque, alcance, desvio de bens ou outra irregularidade de 
que resulte prejuízo quantificável ao Erário (BRASIL, 2013a) 

O SIAFI e o Tesouro Gerencial pela estrutura e concepção não possibilitam a 

identificação de tais situações tendo em vista que não efetuam o cruzamento de dados 

com outros sistemas, somente sendo possível por meio de consulta a esses sistemas 

externos ao SIAFI de forma individualizada e procedida a comparação dos dados. 

 

 

5.4.1.1 Homologações X SICAF e NE X SICAF 

 

O Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) é um módulo 

do SIASG cuja finalidade é cadastrar e habilitar parcialmente os interessados, 

pessoas físicas ou jurídicas, em participar de licitações realizadas por órgãos ou 

entidades da Administração Pública Federal.  

A Instrução Normativa nº 02, de 11 de outubro de 2010, da Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Figura 05 – Tela de acesso SAG – Função Auditoria (adaptado pelo autor) 

Fonte: SAG 
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Gestão (MPOG) estabelece a obrigatoriedade de cadastramento no SICAF dos 

fornecedores de bens e serviços participantes em processos licitatórios e a consulta 

prévia à emissão de nota de empenho e contratação na forma que se segue: 

Art. 3º A habilitação dos fornecedores em licitação, dispensa, inexigibilidade 
e nos contratos administrativos pertinentes à aquisição de bens e serviços, 
inclusive de obras e publicidade, e a alienação e locação poderá ser 
comprovada por meio de prévia e regular inscrição cadastral no SICAF, desde 
que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados. 
 § 1º Previamente à emissão de nota de empenho e à contratação, a 
Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível proibição 
de contratar com o Poder Público. ( BRASIL 2002) 

O SAG por sua vez promove o cruzamento dos processos licitatórios 

homologados da UG e as notas de empenho emitidas com o cadastro do SICAF e 

identifica se houve homologação de processo licitatório ou emissão de nota de 

empenho para empresas com restrições vigentes. 

 

5.4.1.2 Homologações X CEIS e NE X CEIS 

 

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco 

de informações mantido pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e 

Controladoria-Geral da União (CGU) que consolida a relação das empresas e pessoas 

físicas que sofreram sanções tendo como efeito restrição ao direito de participar de 

licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. 

A Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, conhecida com a Lei Anticorrupção, 

estabelece a obrigatoriedade para os entes públicos, de todos os Poderes e esferas 

de governo, de manter o CEIS atualizado.  

O SAG por sua vez promove o cruzamento dos processos licitatórios da UG e 

as notas de empenho emitidas com o cadastro do CEIS e identifica se houve 

homologação de processo licitatório ou emissão de nota de empenho para empresas 

com restrições vigentes. 

 

5.4.1.3 Valor de Referência X Valor Homologado 

 

A Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, institui, no âmbito da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição 
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Federal, a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e 

serviços comuns. 

 Para realizar o processo licitatório, dentre outros procedimentos, faz-se 

necessário uma pesquisa de preço, que reflita fielmente os valores praticados no 

mercado local ou regional, preferencialmente. Essa pesquisa vai balizar o valor 

máximo aceitável para os itens licitados.  

O pregoeiro responsável pelo certame, dentro do seu poder discricionário, e 

devidamente justificado, poderá aceitar extraordinariamente um valor acima da 

referência. No geral, o valor médio da referência, é o teto máximo do que pode ser 

aceito na adjudicação e homologação do item. 

O SAG efetua o cruzamento entre os preços de referência dos itens, constantes 

das intenções de registro de preços (IRP) e os valores desses itens efetivamente 

homologados, retornando os valores homologados acima dos valores de referência. 

 

5.4.1.4 NE X Livro Col 2018 

 

O Comando Logístico por meio da Diretoria de Abastecimento edita anualmente 

a publicação “Livro de Contrato de Objetivos Logísticos (L COL)” com a finalidade de 

normatizar, padronizar e orientar as UG que fazem parte da cadeia logística de 

suprimento de material de subsistência quanto à aplicação dos recursos 

descentralizados para essa finalidade. 

O SAG identifica os empenhos emitidos em desconformidade com o 

preconizado no livro do contrato de objetivo logístico, no que tange aos planos internos 

(PI) natureza da despesa (ND) e subitem da despesa (SI) dos recursos aplicados 

nessas aquisições. 

 

5.4.1.5 NE X DGO Orient Ag Adm 2018 

 

Anualmente a Secretaria de Economia e Finanças, por meio da Diretoria de 

Gestão Orçamentária edita a publicação “Orientações aos Agentes da 

Administração/20xx”, onde detalha os procedimentos e regras para a aplicação dos 

recursos destinados a vida administrativa das Unidades Gestoras  
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O SAG identifica os empenhos emitidos para essa finalidade, no que tange ao 

plano interno, natureza de despesa e subitem de despesa dos recursos aplicados 

nessas aquisições. 

 

5.4.1.6 Fracionamento 

 

O fracionamento de despesa consiste na realização de várias contratações 

parceladas pela UGE no mesmo exercício financeiro, com o propósito de enquadrar o 

processo de aquisição em modalidade de licitação mais simples do que a que seria 

indicada para a compra da totalidade. A Lei 8.666/1993 estabelece os limites para 

aquisições por dispensa de licitação.  

O SAG cruza dados dos saldos dos empenhos emitidos pela UGE com seus 

dados enquanto documentos contábeis, retornando os diversos saldos, possibilitando 

verificar aqueles empenhos emitidos por intermédio de dispensa de licitação por valor, 

cujo saldo empenhado ultrapasse o limite legal.  

 

5.4.1.7 Liquidação X Centro de Custo 

 

 A gestão de custos envolve todas as unidades do Exército no que diz respeito 

aos gastos com pessoal, material de consumo, depreciação do material permanente, 

diárias, ajuda de custo e dos serviços executados pela Força.  

O Sistema Gerencial de Custos do Exército (SISCUSTOS) é um sistema 

corporativo do Exército que coleta e processa os dados que são extraídos de diversos 

sistemas, internos e externos à instituição. Através do sistema, realiza-se o 

acompanhamento gerencial, o registro das informações contábeis, a aplicação dos 

recursos financeiros, entre outras funcionalidades. 

O SAG compara as liquidações realizadas com atribuição de centro de custo e 

código de rateio em desconformidade com o manual do SISCUSTOS e informa o 

motivo da desconformidade. 

 

5.4.1.8 Controle de Suprimento de Fundos 

 

A Portaria Normativa nº 2.039-MD, de 14 de agosto de 2014, dispõe sobre a 

concessão, aplicação e a comprovação de suprimento de fundos no âmbito do 
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Ministério da Defesa. Com base nos parâmetros da referida portaria o SAG lista os 

suprimentos de fundos emitidos pela UG com todo os detalhamentos e contabiliza o 

seu prazo de aplicação para acompanhamento por parte do gestor. 

 

5.4.2 Função Compras 

 

Na função compras são disponibilizados acessos otimizados aos principais 

sistemas de interesse para apoiar as Seções de Aquisições Licitações e Contratos 

(SALC) e Grupos de Coordenação de Aquisições Licitações e Contratos (GCALC) nos 

processos de aquisição de bens e serviços para as Unidades Gestoras. 

 

A otimização dos acessos permite um significativo ganho de produtividade pois 

o SAG efetua automaticamente diversas etapas de consulta em particular no Sistema 

Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, que é o sistema onde são 

realizadas as operações das compras governamentais, divulgação e realização das 

licitações, emissão de notas de empenho, o registro dos contratos administrativos, 

catalogação de materiais e serviços e o cadastro de fornecedores. 

 

5.4.3 Função Esplanada 

 

A função esplanada segue o previsto no Projeto Esplanada Sustentável do 

governo federal que tem a finalidade de integrar as ações que visam a melhoria da 

eficiência no uso racional dos recursos naturais. 

De acordo com a Portaria nº 23, de 12 de fevereiro de 2015, do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, que estabelece boas práticas de gestão e uso de 

energia elétrica e de água nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal 

direta, autárquica e fundacional, o Comando do Exército deve informar ao Ministério 

Figura 06 – Tela de acesso SAG – Função Compras (adaptado pelo autor) 

Fonte: SAG 
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mensalmente, os dados referentes ao consumo de energia elétrica e de água e esgoto 

de todas as UG. 

 

 

Inicialmente as UG informavam o consumo as suas ICFEx de vinculação por 

meio de documento oficial, que coletava e consolidava os dados e os remetia à 

Diretoria de Gestão Orçamentária. De posse dos dados de todas as UG do Exército a 

Secretaria de Economia e Finanças informava o MPOG. 

Com a função esplanada no SAG as UG lançam os seus dados de consumo 

diretamente no sistema que transforma esses dados em tabelas e gráficos permitindo 

um acompanhamento detalhado pelos gestores como medida de controle de gastos 

além de possibilitar a obtenção dos dados compilados de todo o Exército de forma 

centralizada. 

 

5.4.4 Função SIAFI Gestão 

 

5.4.4.1 Documentos  

Esta função permite a consulta aos documentos hábeis e mensagens do 

SIAFI Operacional referentes a execução orçamentária, financeira e patrimonial da 

UG inclusive de outros exercícios financeiros5. 

                                                             
5 É o período temporal em que ocorrem as operações contábeis e financeiras dos entes públicos. No Brasil 
coincide com o ano civil iniciando em 1º de janeiro e encerrando em 31 de dezembro do mesmo ano. 

Figura 07 – Tela de acesso SAG – Função Esplanada (adaptado pelo autor) 

Fonte: SAG 
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5.4.4.2 Saldos, Tabelas Flexíveis e Percentuais 

 

As funcionalidades saldos, tabelas flexíveis e percentuais, permitem a 

elaboração de tabelas dinâmicas preestabelecidas e configuráveis referentes aos 

créditos do exercício financeiro corrente e a sua aplicação bem como dos restos a 

pagar6 processados e não processados. As tabelas geradas pelo sistema podem ser 

exportadas em formatos pdf, csv, excel, txt e png para seu emprego fora do sistema. 

O sistema disponibiliza ainda o saldo das contas contábeis do SIAFI Opercional 

até o fechamento do último dia útil, de acordo com o Plano de Contas da União. 

Plano de contas é a estrutura básica da escrituração contábil, formada por 
uma relação padronizada de contas contábeis, que permite o registro contábil 
dos atos e fatos praticados pela entidade de maneira padronizada e 
sistematizada, bem como a elaboração de relatórios gerenciais e 
demonstrações contábeis de acordo com as necessidades de informações 
dos usuários. (Secretaria do Tesouro Nacional, 2018) 

5.4.4.3 Sancionados no CEIS e SICAF em Atas Vigentes 

 

As funcionalidades sancionadas CEIS e SICAF gera um arquivo excel que lista 

detalhadamente todas as pessoas físicas e jurídicas sancionadas no CEIS e SICAF 

com atas vigentes. 

 

                                                             
6 Despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas quando a 
despesa foi considerada liquidada, estando apta para o pagamento e não processada quando o objeto ou serviço 
adquirido ainda não foi entregue. 

Figura 08 – Tela de acesso SAG – Função SIAFI/Gestão (adaptado pelo autor) 

Fonte: SAG 

 



47 
 

5.4.4.4 Gráficos Básicos e Dashboard 

 

As funcionalidades gráficas e dashboard disponibilizam painéis gráficos com 

métricas e indicadores da execução orçamentária e financeira dos créditos do 

exercício financeiro corrente bem como dos restos a pagar processados e não 

processados. Permite assim visualizar a aplicação dos recursos e o cumprimento das 

metas estabelecidas na Diretriz Especial de Execução Orçamentária e Financeira do 

Comandante do Exército. 

 

5.4.4.4 Mensagens 

 

A funcionalidade mensagens permite o acesso às mensagens SIAFI expedidas 

e recebidas conforme os parâmetros estabelecidos pelo usuário. O sistema lista as 

mensagens permitindo a leitura de parte do texto e caso necessário a visualização da 

mensagem em arquivo pdf pesquisável. 

 

5.4.5 Função Patrimônio 

 

Na função Patrimônio são disponibilizados os itens Unificação Patrimonial, 

Controle de Depreciação e Baixa de Material de Consumo SIAFI. 

 

5.4.5.1 Unificação Patrimonial 

 

A unificação patrimonial é a transferência dos saldos das contas patrimoniais 

das apropriações que são realizadas com recursos do Fundo do Exército na UG 

secundária (167xxx), necessitam que o material seja incorporado ao patrimônio da UG 

principal (160xxx), seja ele material de consumo ou permanente, permite que o 

Figura 09 – Tela de acesso SAG – Função Patrimônio (adaptado pelo autor) 

Fonte: SAG 
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operador do SISCOFIS7 acompanhe até o final do fechamento do mês, se todas as 

apropriações foram unificadas devidamente. 

A unificação patrimonial é necessária tendo em vista que as UG não possuem 

depósito físico na UG secundária, somente na UG primária (160xxx). 

 

5.4.5.2 Controle de Depreciação 

 

No controle da depreciação, onde depreciação corresponde ao encargo 

periódico que determinados bens sofrem, por uso, obsolescência ou desgaste natural, 

ou seja, o controle da depreciação expõe apropriação da despesa de depreciação 

mensal.  

No Exército a depreciação dos bens é efetuada mensalmente no sistema de 

controle de material SISCOFIS. A funcionalidade acima permite verificar se a 

depreciação realizada no SISCOFIS foi oportunamente contabilizada no SIAFI. 

 

5.4.5.3 Baixa de Material de Consumo 

 

O Regulamento de Administração do Exército (RAE) define material de 

consumo da seguinte forma: 

“Art 53. Os bens móveis, para os efeitos deste regulamento, compreendem 
as seguintes categorias: 
[...] 
2) material de consumo é todo item, peça, artigo ou gênero alimentício, que 
se destina à aplicação, transformação, utilização ou emprego imediato e, 
quando utilizado, perde suas características individuais e isoladas e que, 
quando em depósito ou almoxarifado deve ser escriturado.”  
 

A Baixa de Material de Consumo possibilita comparar as baixas de material 

de consumo, lançadas no SIAFI mensalmente nos últimos três exercícios financeiros. 

Desta forma, o gestor pode comparar, graficamente, as médias mensais de consumo 

de determinado material.  

                                                             
7 Sistema de Controle Físico que tem por finalidade o controle físico e o gerenciamento de todo o material 
existente no Exército.  
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Este recurso serve tanto para o monitoramento do consumo dos materiais de 

consumo em comparação com as médias históricas como para auxiliar no 

planejamento de futuras aquisições. 

 

5.5 PESQUISA DE OPINIÃO  

 

No período de 23 de novembro de 2017 a 01 de março de 2018, foi 

implementada, pelo gestor do SAG, pesquisa de opinião direcionada aos usuários 

com a finalidade de mensurar o impacto da utilização do sistema e obter uma visão, 

na percepção dos usuários, da contribuição do sistema para o acompanhamento e 

gestão da execução orçamentária, financeira e patrimonial das Unidades Gestoras do 

Exército. 

Participaram da pesquisa 1.800 (um mil e oitocentos) usuários do sistema. Ao 

acessar o sistema o preenchimento da pesquisa de opinião apresentou-se como 

requisito para o acesso as demais funcionalidades do SAG.  

A pesquisa foi composta de sete questionamentos com respostas pré-definidas 

envolvendo o emprego global do sistema e seu grau de eficiência e satisfação, um 

campo para que o usuário registrasse, sua opinião sobre o SAG e um campo para 

informar o e-mail com a finalidade de receber informações do sistema. 

A seguir serão analisados os questionamentos da pesquisa de opinião quanto 

aos seus resultados compilados. 

Quanto a área de atuação verifica-se que os agentes da administração 

envolvidos na execução orçamentária, financeira e patrimonial das Unidades Gestoras 

Executoras dentre eles: Ordenador de Despesas, Almoxarifado, Fiscalização 

Administrativa, SALC, Setor Financeiro, Patrimônio e Conformidade de Registro de 

Gestão respondem por aproximadamente 79% dos usuários, os trabalhos de Controle 

Interno e Auditoria das ICFEx e CCIEx por aproximadamente 5,81% e os ODG, ODS 

e OADI por cerca de 1,5%. 

O elevado percentual de usuários da UGE se justifica pela existência, no 

período da pesquisa, de 460 UGE no Exército, compondo assim um valor absoluto 

elevado no universo considerado  
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A distribuição dos valores demonstra o amplo espectro de emprego do SAG por 

toda a administração desde os gestores de mais alto nível nos ODG e ODS até os 

executores e operadores nas UGE. (Gráfico 02) 

 

Quanto ao sistema de consulta que o usuário prefere utilizar para o 

acompanhamento da execução orçamentária, financeira e patrimonial dentre eles o 

SIAFI, o Tesouro Gerencial e o SAG verifica-se uma preponderância significativa do 

SAG com 73,31% dos usuários, seguido pelo SIAFI Operacional com cerca de 23%, 

valor aproximadamente três vezes menor que o SAG, e o Tesouro Gerencial com 

2,43%. (Gráfico 03) 

 

 

 

 

Gráfico 02 - Pesquisa de Opinião – Questionamento 01 

Fonte: SAG 
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Quanto a menção atribuída pelos dos usuários ao SAG como um sistema de 

consulta quase 95% considerou o sistema excelente ou muito bom. Os usuários que 

consideraram o sistema muito ruim são dispensáveis pois correspondem a um 

percentual muito baixo de 0.09%. (Gráfico 04) 

Gráfico 03 - Pesquisa de Opinião – Questionamento 02 

Fonte: SAG 

Gráfico 04 - Pesquisa de Opinião – Questionamento 03 

Fonte: SAG 
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Quanto a avaliação pelos usuários do tempo estimado ganho em sua rotina 

diária de trabalho por empregar o SAG verificou-se que cerca de 96% acreditam 

economizar pelo menos uma hora de trabalho diariamente e quase 50% pelo menos 

duas horas diárias. Esses percentuais caracterizam uma sensação real de aumento 

da produtividade por parte dos usuários. (Gráfico 05) 

Quantos as funcionalidades mais necessárias do SAG verificam-se que os 

usuários entendem o SIAFI/Gestão e Auditoria como os mais necessários seguidos 

de Compras e Patrimônio. 

Gráfico 06 - Pesquisa de Opinião – Questionamento 04 

Fonte: SAG 

Gráfico 05 - Pesquisa de Opinião – Questionamento 04 

Fonte: SAG 
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Quanto as videoaulas disponibilizadas pelo SAG verifica-se o desconhecimento 

de sua existência por mais da metade dos usuários pesquisados, cerca de 35% 

acreditam que elas substituem satisfatoriamente um manual e os cerca de 13% 

restantes acham desnecessário os vídeos. (Gráfico 07) 

 

 

De acordo com a Norma Técnica ABNT8 NBR ISO 9241-119 a usabilidade mede 

a facilidade do usuário em completar objetivos específicos com eficácia, utilizando um 

produto projetado para proporcionar eficiência e satisfação ao usuário, em um 

contexto específico. 

A usabilidade é um aspecto importante na construção de sistemas de 

informação e websites visto que a primeira experiência do usuário é 
determinante para o seu retorno. A dificuldade de um usuário encontrar o que 
deseja, de navegar nas páginas e menus ou perder tempo tentando entender 
uma interface, afugenta esse usuário que procurará opções mais intuitivas e 
agradáveis. (Nielsen & Loranger, 2007). 

                                                             
8 Documento estabelecido por consenso e aprovado por um organismo reconhecido, que fornece, para 

um uso comum e repetitivo, regras, diretrizes ou características para os produtos ou processos, e cuja 
observância não é obrigatória. (www.abnt.org.br) 
9 Define usabilidade e explica como identificar a informação necessária a ser considerada na 
especificação ou avaliação de usabilidade de um dispositivo de interação visual em termos de medidas 
de desempenho e satisfação do usuário. (http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=86090) 

Gráfico 07 - Pesquisa de Opinião – Questionamento 06 

Fonte: SAG 
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 O grau de usabilidade percebido pelos usuários do SAG na pesquisa de 

opinião demonstra que cerca de 80% acham o sistema muito fácil ou fácil e quase 

18% médio, perfazendo um total de aproximadamente 98% dos pesquisados que não 

sentem dificuldade em operar o sistema. (Gráfico 08) 

 

5.6 CONTRIBUIÇÕES DO SAG  

 

A seguir será analisado como as características e funcionalidades do SAG 

podem contribuir para a melhora da execução orçamentária financeira e patrimonial 

do Exército. 

O emprego da rede corporativa do Exército - EBNet para o acesso ao SAG 

incorpora um elevado nível de segurança e confiabilidade no tráfego de informações, 

o que não ocorre nos demais sistemas por serem acessados pela rede mundial de 

computadores. 

As limitações do SIAFI Operacional e do Tesouro Gerencial quanto ao período 

de funcionamento impõe às Unidades Gestoras a adequação de suas rotinas de 

trabalho com base nessa janela de disponibilidade dos sistemas. O SAG por sua vez 

não apresenta limitações quanto ao seu horário de funcionamento, permanecendo 

disponível inclusive em finais de semana e feriados proporcionando assim maior 

flexibilidade ao usuário. 

Gráfico 08 - Pesquisa de Opinião – Questionamento 04 

Fonte: SAG 
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O acesso aos documentos hábeis do SIAFI Operacional, Novo SIAFI e SIASG 

empregados no processo de execução orçamentária, financeira e patrimonial, em um 

ambiente gráfico otimizado facilitam a pesquisa e consulta a estes documentos. 

A disponibilização para consulta aos dados da execução orçamentária, 

financeira e patrimonial das UG em tabelas preestabelecidas e configuráveis e em 

gráficos e dashboard otimizados facilita o acompanhamento da aplicação destes 

recursos e o cumprimento das metas de execução orçamentária e financeira definidas 

pelo Comandante do Exército para o exercício financeiro. 

A possibilidade de exportar os dados do SAG tanto em tabelas como em 

gráficos em diversos formatos de arquivo flexibiliza a aplicação dessas informações 

no processo gerencial de administração dos recursos, bem como propicia fluidez e 

agilidade no emprego dessas informações no assessoramento com oportunidade e 

detalhamento aos gestores nos diversos níveis da administração do Exército. 

O cruzamento de informações dos bancos de dados do SIAFI Operacional, 

SIASG, SICAF, CEIS dentre outros, e dos sistemas internos do Exército incorpora 

uma capacidade ao SAG não identificada no SIAFI Operacional e Tesouro Gerencial.  

As informações produzidas no SAG, fruto do inter-relacionamento dos diversos 

bancos de dados, permitem a identificação de possíveis impropriedades e 

irregularidades administrativas nos processos licitatórios e na execução orçamentária 

e financeira, o que contribui para a legalidade no processo de aplicação dos recursos 

e permite ao gestor a correção tempestiva de eventuais erros cometidos.  

A automação do SAG no acesso aos principais sistemas de interesse da UG 

para aquisição de bens e serviços, em especial ao SIASG, proporciona um 

significativo ganho de produtividade das Seções de Aquisições, Licitações e 

Contratos, propiciando assim uma redução no tempo gasto no processo de aplicação 

dos recursos. 

As contribuições acima elencadas possibilitam ainda uma elevação significativa 

na capacidade produtiva dos usuários já expressa por eles no resultado apresentado 

das pesquisas de opinião dos usuários do SAG. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve como objetivo principal demonstrar a possibilidade de 

contribuição do Sistema de Acompanhamento da Gestão como uma ferramenta 

institucional de tecnologia da informação que otimize o acompanhamento e a gestão 

da execução orçamentária do Exército 

Para atingir este objetivo, o presente trabalho foi dividido em capítulos com a 

finalidade de identificar como o Sistema de Acompanhamento da Gestão pode 

complementar o SIAFI e o Tesouro Gerencial na gestão da execução orçamentária 

das Unidades Gestoras do Exército.  

O capítulo 1 discorre sobre aspectos introdutórios ambientando o leitor nas 

temáticas do orçamento e das ferramentas de execução e acompanhamento de sua 

execução e o capítulo 2 versa sobre a metodologia de pesquisa empregada no 

desenvolvimento dos trabalhos. 

No capítulo 3 buscou-se descrever a sistemática de elaboração da Proposta 

Orçamentária Anual do Exército e o fluxo das dotações orçamentárias, aprovadas na 

Lei Orçamentária Anual, até o início de sua aplicação pelas Unidades Gestoras 

Executoras do Exército. 

O capítulo 4 tratou de analisar os sistemas estruturantes de execução 

orçamentária e financeira do governo federal, como a Força Terrestre procede a sua 

execução orçamentária e financeira e o emprego do sistema Tesouro Gerencial no 

acompanhamento da execução orçamentário-financeira. 

O Sistema de Acompanhamento da Gestão é analisado no capítulo 5 onde é 

verificada sua evolução, desde a criação até a edição da Diretriz da Secretaria de 

Economia e Finanças para torná-lo um sistema corporativo do Comando do Exército. 

Nesta análise são detalhadas sua estrutura lógica, as fontes de sua base de dados, o 

emprego de suas funcionalidades e apresentada pesquisa de opinião aplicada aos 

usuários do sistema e comentados seus resultados compilados. 

No final desse capítulo são analisadas as características e funcionalidades do 

SAG e sua contribuição para a melhora no acompanhamento e gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial do Exército em complemento aos sistemas estruturantes. 

Por fim fica evidenciado o Sistema de Acompanhamento da Gestão como um 

sistema desenvolvido e otimizado para o aperfeiçoamento da gestão das UG e, por 

conseguinte, do Exército Brasileiro como um todo, ao facilitar o acompanhamento, a 
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fiscalização e a aplicação dos recursos e contribuir para o atingimento de um elevado 

grau de eficiência e efetividade na execução orçamentária, financeira e patrimonial da 

Força Terrestre. 
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