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RESUMO

Este  trabalho  trata  sobre  o  controle  de  material  de  aviação  no  âmbito  de  uma  das
Organizações Militares da guarnição de Taubaté. Tal abordagem se faz necessária, haja vista que
os  resultados  da  sistemática  de  controle  em  vigor,  na  OM,  têm  se  mostrado  ineficientes  e
imprecisos.  Posto  isto,  o  objetivo  deste  trabalho  é  identificar  os  principais  problemas  e
oportunidades de melhoria no controle de material de consumo de aviação estocado no depósito
do Batalhão de Manutenção e Suprimentos da Aviação do Exército (B Mnt Sup Av EX), o qual é
administrativamente  vinculado  à  Base  de  Aviação  de  Taubaté  (BAvT).  Este  propósito  será
conseguido  mediante  revisão  da  legislação  que  regula  o  controle  patrimonial  no  Exército
Brasileiro e pesquisa documental nos arquivos de gestão da Base de Aviação de Taubaté. Os
resultados da pesquisa evidenciaram que há incompatibilização de saldos contábeis entre SIAFI e
SISCOFIS, falta de confiabilidade nos registros do SISCOFIS e inobservância de procedimentos
regulamentares básicos nos processos de recebimento, escrituração, distribuição, contabilização e
compatibilização contábil  de materiais de consumo de aviação que necessitam ser corrigidos,
tanto para evitar a geração de distorções nos registros de patrimônio, quanto para criar condições
favoráveis para o trabalho de controle dos agentes responsáveis pela contabilização.
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1. INTRODUÇÃO

      O gerenciamento de uma organização, quer seja pública ou privada, depende essencialmente

de processos e ferramentas eficientes e eficazes de controle e mensuração das alterações de seu

patrimônio.

        Tal necessidade cresce de importância nos dias atuais em função da evolução da capacidade

dos  meios  de  produção,  dos  efeitos  aceleradores  da  economia  advindos  do  fenômeno  da

globalização e pelo volume e rapidez de tramitação de dados decorrentes da era da informação.
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O  Exército  Brasileiro,  por  meio  de  suas  organizações  militares  (OM),  apresenta-se

inserido neste contexto e se vê diante do desafio de bem gerenciar suas unidades e apresentar

resultados eficientes e eficazes de gestão e controle do patrimônio da União que lhe é confiado

pela sociedade, bem como o desafio de prestar contas aos órgãos de controle da administração

federal. 

Neste contexto, este trabalho aborda o controle de material de consumo de aviação no

âmbito de uma das organizações militares da guarnição de Taubaté, com o objetivo de identificar

os principais problemas e oportunidades de melhoria no controle de material  de consumo de

aviação estocado no depósito do Batalhão de Manutenção e Suprimentos da Aviação do Exército

(B Mnt  Sup Av Ex);  o  qual  é  administrativamente  vinculado à  Base de  Aviação de Taubaté

(BAvT)

Para tanto, optou-se pela realização de uma pesquisa aplicada, qualitativa, exploratória e

baseada em pesquisa documental.

 Tal abordagem se faz necessária, haja vista que os resultados de acuracidade decorrentes

da sistemática de controle em vigor têm se mostrado ineficientes e imprecisos.

Por fim, ressalta-se a relevância deste trabalho para a salvaguarda da gestão do Ordenador

de Despesas da Base de Aviação de Taubaté, dos comandantes das Organizações Militares da

guarnição e dos Encarregados de depósito de material de aviação, bem como para a boa imagem

da contabilidade do Exército Brasileiro perante o Balanço Geral da União.

2. O CONTROLE DE MATERIAIS NO EXÉRCITO BRASILEIRO

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a implantação do Sistema Integrado

de  Administração  Financeira  (SIAFI),  a  atuação  do  Tribunal  de  Contas  da  União  e  da

Controladoria  Geral  da União,  o  setor  público passou a  ser submetido às regulamentações  e

princípios  constitucionais  mais  rigorosos  de  controle  contábil,  financeiro,  orçamentário  e

patrimonial.  Este  cenário implicou em necessidade de adaptação dos  órgãos  públicos  à  nova

realidade, quanto aos sistemas internos de controle voltados para gestão do patrimônio.

Portanto, tornou-se impositiva a necessidade de adaptar os processos internos de controle

que  envolvem  os  procedimentos  de  recebimento,  escrituração,  distribuição,  contabilização  e
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compatibilização contábil, de forma a cumprir, fielmente, as normas e regulamentos que ditam a

forma de controle dos recursos materiais  adquiridos pelos entes públicos com os recursos da

nação.

Posto isto, a seguir serão apresentados os principais aspectos da legislação que regulam o

controle de materiais no Exército, com ênfase no material de consumo de aviação. 

2.1. APRESENTAÇÃO DAS OM DE AVIAÇÃO

Antes da apresentação dos aspectos da legislação que regulam o assunto, para fins de

proporcionar maior clareza e visualização do contexto patrimonial  do tema,  faz-se necessário

apresentar as OM ligadas ao sistema de aviação do Exército, com atenção àquelas situadas no

interior do complexo de aviação da  guarnição de Taubaté-SP, particularmente quanto ao papel da

BAvT e  do BMntSupAvEx. 

O Complexo de Aviação de Taubaté faz parte do sistema de Aviação do Exército e é

composto pelas seguintes Organizações Militares (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017b):

a)  CAvEx:   comando operacional da atividade de aviação;

b) CIAvEx: unidade de formação e aperfeiçoamento de pessoal ligado à atividade de aviação;

c) B Mnt Sup Av Ex:  Órgão Provedor e de manutenção de aeronaves de toda frota do Exército;

d) 1º BAvEx e 2º BAvEx: unidades operacionais com emprego direto de helicópteros;

e) Cia Com AvEx: unidade encarregada do apoio de comunicações às demais OM de aviação;

f)  BAvT: unidade encarregada da gestão administrativa,  financeira  e  patrimonial  das  OM do

Complexo de Aviação de Taubaté, em virtude de ser a única unidade possuidora de autonomia

administrativa.  Assim,  cabe-lhe  a  responsabilidade  de  contabilização  e  prestação  de  contas

perante  o  sistema  de  controle  interno  e  externo  por  todos  os  movimentos  patrimoniais  do

Complexo.

           No que tange às OM não pertencentes ao complexo de Taubaté, há ligação logística

(provimento  de  material  de  aviação  e  manutenção  de  aeronaves)  com  as  seguintes  OM

operacionais:  3º  BAvEx  (Campo  Grande-MS)  e  4º  BAvEx  (Manaus-AM).  Há,  ainda,  uma

ligação técnica com a DMAvEx (Brasília-DF). 

A  composição acima citada pode ser visualizada na figura a seguir:
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Figura 1 - Estrutura Organizacional do Sistema de Aviação do Exército

Fonte: adaptado de Exército Brasileiro (2017b).

.

2.2  REGULAMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONTROLE DE MATERIAL

        No recebimento,  segundo o Regulamento de Administração do Exército (1990),  todo

material deverá ser recebido no almoxarifado e, de imediato, informado ao Fiscal Administrativo

para fins de exame qualitativo e quantitativo. Em seguida, mediante despacho do Agente Diretor,

será incluído no patrimônio e exarada a ordem de distribuição/consumo, na forma dos artigos

abaixo: 

Art  66-  O  material  que  der  entrada  na  Unidade  Administrativa  será  recebido  e
examinado:
1) individualmente, pelo Encarregado do Setor de Material ou qualquer agente executor
designado pelo Agente Diretor, com a supervisão do Fiscal Administrativo;
2) por nomeação de comissão nomeada para esse fim.

Art  67-  Todo  e  qualquer  material  destinado  à  UA  deverá  ser  entregue  nos
Almoxarifados, Depósitos ou Salas de Entrada, acompanhados, conforme o caso, da
nota fiscal ou documento equivalente, guia de remessa ou de fornecimento, cabendo aos
encarregados  dessas  dependências  participar  a  entrega,  de  imediato,  ao  Fiscal
Administrativo, para os efeitos do Art 66.
&3º - o recebimento do material será participado por escrito pelo agente executor que o
recebeu individualmente, ou pelo presidente da comissão, ressalvado o caso previsto no 

Art 71. As partes informadas pelo Fiscal Administrativo serão levadas a despacho do
Agente Diretor para inclusão em carga ou registro do material.

Art 75 – A ordem para inclusão em carga do material permanente ou para escrituração
do material de consumo será exarada pelo Agente Diretor nos Termos apresentados
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pelas comissões ou nas Partes  dadas pelos  agentes  que receberem o material;  essa
ordem será publicada em Boletim Interno da OM (BRASIL,1990,p.41).

     

        A ordem para inclusão em carga publicada em Boletim Interno é executada por meio do

registro da entrada do material no sistema de controle de patrimônio do Exército (SISCOFIS),

onde  os  itens  são  contabilizados  nos  estoques  dos  depósitos  em  que  ficarão  armazenados,

contendo os respectivos valores patrimoniais. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017a)

        Os dados de natureza quantitativa, qualitativa e monetária, necessários para efetuar os

registros da inclusão em carga dos itens nos estoques dos depósitos, via SISCOFIS, são extraídos

das notas fiscais, guias de remessa ou documentos correspondentes (EXÉRCITO BRASILEIRO,

2017a).

       Todos os tipos de materiais de consumo que são adquiridos ou recebidos, e que são incluídos

em  carga,  devem  ser  registrados,  no  SISCOFIS,  dentro  de  contas  contábeis,  conforme  a

classificação contábil estabelecida no Plano de Contas da União, tais como: material de consumo

de aviação, material de consumo de limpeza, material de consumo de expediente, material de

consumo químico etc. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017a).

       O processo de inclusão em patrimônio envolve, paralelamente, a execução da apropriação

contábil,  no  SIAFI,  dos  valores  patrimoniais  dos  mesmos  materiais  que  forem incluídos  no

SISCOFIS. Estes valores surgem no SIAFI em decorrência das aquisições feitas por meio de nota

de empenho e/ou de transferências de valores patrimoniais correspondentes a materiais enviados

por outras unidades do Exército (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017a).

       A apropriação contábil no SIAFI, em síntese, consiste em absorver, contabilmente, os valores

dos itens recebidos para o saldo do patrimônio da Unidade que recebeu o material. Os valores de

cada material são apropriados dentro das contas contábeis estabelecidas no Plano de Contas da

União,  conforme  a  natureza  de  cada  item,  tal  qual  ocorre  no  SISCOFIS  (EXÉRCITO

BRASILEIRO, 2017a).

       Assim,  o  valor  de  um material  que  for  contabilizado  no  SISCOFIS  dentro  de  uma

determinada conta contábil, deverá ter a mesma contrapartida de valor em conta contábil idêntica

no SIAFI. Logo, o saldo de uma conta contábil no SIAFI sempre deverá ser igual ao saldo da

mesma conta contábil  no SISCOFIS, o que é denominado de convergência contábil,  também

conhecido por conciliação contábil (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017a).
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       A distribuição dos itens armazenados nos depósitos para os usuários somente será feita após a

decisão formal do Agente Diretor ou, no caso de material de consumo, via planejamento do Fiscal

Administrativo,  conforme  premissas  do  Regulamento  de  Administração  do  Exército,  abaixo

transcritas:

Art  81  –  Os  almoxarifados  e  depósitos  da  UA  farão  entregas  dos  suprimentos
necessários às frações e dependências internas, obedecendo às seguintes prescrições:
1) Ordem de Distribuição em Boletim Interno da OM
2) Ordem Verbal do Agente Diretor
&2º - A distribuição de material de consumo poderá ser procedida automaticamente,
mediante  planejamento  elaborado  pelo  Fiscal  Administrativo,  com  base  nas
disponibilidades da UA e aprovado pelo Agente Diretor (BRASIL,1990, p.48).

         O procedimento que confere confiabilidade ao processo de controle é a checagem da

convergência contábil,  ou seja,  os saldos das contas contábeis do SIAFI deverão espelhar  os

saldos  das  contas  contábeis  correspondentes  do  sistema  informatizado  de  controle  físico  do

Exército (SISCOFIS). Este último, por sua vez, obrigatoriamente também deverá exibir, em seu

banco  de  dados,  o  quantitativo  da  real  existência  física  dos  itens  estocados  nos  depósitos

(EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017a). 

         Este mecanismo de controle é determinado pela Diretoria de Contabilidade do Exército, por

meio  da  Cartilha  de  Registros  Contábeis  Patrimoniais  no  Novo  SIAFI,  no  trecho  abaixo

transcrito:

 [...]  a  convergência contábil ideal  é  a  busca da situação onde o saldo das contas
contábeis  patrimoniais  do  Relatório  de  Movimentação  de  Almoxarifado  (RMA),  do
Relatório de Movimentação de Bens (RMB)  e do Relatório de Depreciação Sintético
(RDS)  apresentam  os  mesmos  valores,  tanto  no  SIAFI,  como  no  SISCOFIS,
evidenciando um adequado controle patrimonial (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017a, p.
15).

         No que tange à supracitada convergência contábil,  a Diretoria de Contabilidade do Exército

ressalta que, no caso da UG não apresentar a referida convergência, o fato deve ser registrado no

Relatório  de  Prestação  de  Contas  Mensal  (RPCM)  com  as  justificativas  para  divergência

apresentada (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017a). A divergência entre o SIAFI e o SISCOFIS

gera o registro de “ocorrência contábil” para a UG, conforme estipula a macrofunção SIAFI nº

020315  -  Conformidade  contábil,  prejudicando  a  gestão  do  Ordenador  de  Despesas  da  OM

(SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 2017).
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         Ressalta-se que o SISCOFIS é a ferramenta institucional de gerenciamento e controle físico

de  bens  móveis  do  Exército,  o  qual,  por  meio  dos  relatórios  gerenciais,  é  utilizado  para  o

confronto  com  os  saldos  do  SIAFI  para  checagem  da  convergência  contábil,  bem  como  é

utilizado para a verificação e controle da existência física dos itens em depósitos. Portanto, trata-

se do único sistema corporativo do Exército para tal finalidade, conforme estipula a Portaria 017-

EME, de 08 de março de 2017:

Art 4º - O Sistema de Material do Exército é um sistema corporativo de desenvolvimento
contínuo e evolutivo, integrante do Sistema de Informações Organizacionais do Exército
(SINFORGEx)(...), 

Art 5º- O SIMATEx é composto por três subsistemas:
I- SICATEx- Sistema de Catalogação do Exército;
II- SISCOFIS- Sistema de Controle Físico; e
III-SISDOT- Sistema de Dotação.

 Art 10- O SISCOFIS tem por finalidade o controle físico e gerenciamento de todo o
material existente no Exército.

Art  12  –  O  Sistema  permite  disponibilizar,  em  forma  de  relatórios  e  consultas,  as
informações provenientes dos órgãos provedores (OP) e organizações militares (OM),
considerando o nível de responsabilidade de cada escalão. (EXÉRCITO BRASILEIRO,
2007, p. 3)

A figura abaixo ilustra o processo de controle estipulado pela Diretoria de Contabilidade 

do Exército, utilizando o SISCOFIS:

Figura 02- Processo-padrão de recebimento, escrituração e controle de material de consumo

Fonte: Exército brasileiro (2017a, p.107 ). 
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        A convergência contábil fornece a segurança para o sistema de controle interno do Exército e

para os agentes da administração de que os registros estão em ordem e em dia.  Portanto, quando

os saldos das contas contábeis do SISCOFIS não refletem o saldo das respectivas contas no

SIAFI e/ou quando os relatórios de inventário gerados pelo SISCOFIS não refletem a existência

física, além da inconsistência contábil, há possibilidade de ter ocorrido extravio de materiais do

patrimônio. Este aspecto suscita necessidade de apuração e, em último caso, responsabilização e

imputação dos prejuízos aos agentes detentores dos respectivos materiais,  conforme dispõe o

Regulamento de Administração do Exército:

      
Art 136 – O agente investido em cargo com função de chefia é responsável pelos
bens móveis e imóveis, recursos e valores recebidos na forma deste Regulamento.
&1º - Detentor direto é o agente que responde pela guarda e manutenção de bens
patrimoniais e respectiva escrituração.

Art  146-  Os  prejuízos  ou  danos  causados  à  União  deverão  ser  indenizados
(BRASIL,1990, p.69) .
 

No  caso  específico  do  material  de  consumo  de  aviação,  além  dos  dispositivos

anteriormente citados, o controle deste tipo de material é também regulamentado pelas Normas

Administrativas Relativas ao Material de Aviação do Exército (NARMAVEx) (BRASIL, 2009). 

Em linhas gerais, a NARMAVEx estipula que o processo de recebimento, escrituração,

inclusão  em patrimônio  e  distribuição  de  material  de  aviação envolve  o  Órgão  Provedor  de

Aviação  que é o Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação (B Mnt Sup Av Ex),  a

Unidade Administrativa de Aviação que é a Base de Aviação de Taubaté (BAvT) e as demais

Organizações Militares de Aviação (OMAvEx).

 Segundo a NARMAVEx (2009), o material de aviação de consumo, se recebido no B Mnt

Sup Av Ex,  será  incluído no “estoque de distribuição”,  permanecendo nesta  situação até  ser

colocado em uso, após o que será desrelacionado. Após o recebimento, a OM recebedora (B Mnt

Av Ex) efetivará a apropriação do valor patrimonial correspondente no SIAFI, por intermédio da

BAvT, transformando o ativo financeiro em ativo físico. A distribuição para uso será iniciada por

meio de Ordem de Fornecimento expedida pela DMAvEx ao B Mnt Sup Av Ex ou à BAvT

(BRASIL, 2009).

 O  material  de  aviação  deverá  ser  controlado  atendendo  a  pilares  peculiares  que  os

diferem  das  demais  categorias  de  materiais  do  Exército.  Estes  pilares  são  a  segurança  da

atividade aérea, por meio de rigoroso controle da manutenção preventiva das aeronaves e de seus
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componentes; e o controle do material de aviação que é destinado às aeronaves, por meio da

efetivação de registros  de dados relativos  à identificação,  existência,  quantidade,  localização,

condições  de uso e  histórico  do material  de aviação,  considerando as  horas  de vôo e ciclos

registrados no relatório de vôo da aeronave (BRASIL, 2009).

A NARMAVEx também aponta para a existência de uma classe atípica de materiais de

consumo de aviação que demanda contabilização diferenciada, denominada de itens “reparáveis”:

[...]  o  material  permanente  ou  de  consumo  controlado,  recolhido  para
manutenção,  quando  se  tratar  de  item  reparável  que  volte  à  cadeia  de
suprimento, deverá ter seus registros técnicos, quando for o caso, repassados á
UAAvEx de destino”( BRASIL, 2009, p. 66).

           Logo, depreende-se que o sistema de controle do material de aviação não deve apenas

atender às necessidades de controle físico-contábil atinentes aos materiais comuns, mas, também,

às necessidades logísticas, operacionais e de manutenção, com a finalidade de atender a um pilar

essencial para a  atividade de aviação que é a segurança de voo. Portanto, deduz-se que o sistema

deverá também ter a capacidade de continuar exercendo o controle sobre os materiais após a

saída do almoxarifado, ou seja, durante todo o tempo de utilização nas aeronaves.

2.3 CONTROLE PATRIMONIAL DE MATERIAL DE AVIAÇÃO ORIUNDO DO MERCADO

EXTERNO 

O  material  de  aviação,  em  sua  grande  parte,  é  oriundo  do  mercado  externo,  cuja

sistemática de compra e envio é regulada pela Portaria nº 27-SEF, de 05/09/2014 (EXÉRCITO

BRASILEIRO, 2014b).

A dinâmica de aquisição, remessa dos materiais e envio do saldo patrimonial via SIAFI se

diferencia  dos  materiais  adquiridos  no  mercado nacional  por  envolver  transações  em moeda

estrangeira executadas pela Comissão do Exército Brasileiro em Washington (CEBW), as quais

exigem conversão em moeda nacional para possibilitar a inclusão patrimonial tanto no SIAFI

quanto no SISCOFIS (BRASIL, 2009). 

A remessa, pela CEBW, dos materiais adquiridos no mercado externo para o usuário final

no Brasil, exige a passagem obrigatória dos itens pela Base de Apoio Logístico do Exército (Ba

Ap Log Ex),  situada no Rio de Janeiro-RJ,  para fins  de desembaraço alfandegário,  antes do

redespacho ao destinatário final (BRASIL, 2009). 
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Paralelamente à remessa física dos materiais, a CEBW também se encarrega de enviar o

saldo  patrimonial,  via  SIAFI,  o  qual  deve  corresponder  ao  valor  constante  das  invoices que

acompanham a remessa dos materiais.

Sobre a sistemática acima exposta cabe esclarecer os seguintes detalhes (BRASIL, 2009):

a)  As  invoices são as faturas  comerciais  internacionais que acompanham os  materiais  e

apresentam os valores em moeda estrangeira. Cabe à Base de Apoio Logístico do Exército, após

receber o material, confeccionar a guia de remessa para o Órgão Provedor (B Mnt Sup Av Ex)

contendo  os  valores  convertidos  em  moeda  nacional,  com  base  em  cotação  fornecida  pela

CEBW; e
b)  Cabe à CEBW encaminhar, por meio do SIAFI, os valores patrimoniais correspondentes

às invoices, para a Base de Apoio Logístico do Exército, a qual, por sua vez, reencaminhará o

saldo, já convertido em moeda nacional, para a Base de Aviação de Taubaté que incumbir-se-á de

efetuar a apropriação do saldo no SIAFI. Após o recebimento do material pelo B Mnt Sup Av Ex,

a Base de Aviação de Taubaté confronta o saldo recebido no SIAFI com o valor das guias de

remessa enviadas pela B Ap Log Ex, de forma identificar diferenças de valores que resultem em

possível incompatibilização de saldos registrados no SISCOFIS em relação àqueles registrados

no SIAFI. 

Além do processo típico supracitado, a entrada de material  de aviação importado nos

depósitos do B Mnt Sup Av Ex também se processa  por meio de regime aduaneiro típico de

Depósito  Especial  Alfandegado  (DEA)  (EXÉRCITO  BRASILEIRO,  2002;  RECEITA

FEDERAL, 2017; BRASIL, 2009).

O Depósito Especial Alfandegado localiza-se dentro do Complexo de Aviação de Taubaté

e  funciona  como  um “depósito  avançado”  da  empresa  fornecedora  estrangeira  em território

brasileiro. A finalidade do DEA é atender às necessidades de material de consumo de aviação

enviadas pelo BMntSupAvEx (órgão provedor).

Neste  caso,  a  sistemática  de  fornecimento,  recebimento,  distribuição,  controle  e

escrituração,  em  resumo,  se  processa  da  seguinte  forma  (BRASIL,  2009;  EXÉRCITO

BRASILEIRO, 2014a):

a)  A CEBW  realiza  a  compra  internacional,  via  Nota  de  Empenho,  para  atender  às

necessidades da aviação do Exército;
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b)  O BMntSupAv Ex (órgão provedor) realiza os pedidos de material ao DEA, conforme

necessidades, para suprir a si próprio e às outras OM de aviação;
c)  O DEA efetua os diversos fornecimentos ao longo de trinta dias, por meio de documentos

provisórios chamados de “BL”;
d)  Ao fim dos trinta dias o DEA consolida os pedidos fornecidos via “BL” em documento

chamado  Relatório  de  Consumo  de  Material  (RCM).  Em  seguida  o  envia  para  a  empresa

estrangeira e uma cópia para o B Mnt Sup Av Ex que, por sua vez, o reenvia para a BAvT; 
e)  A Base de Aviação de Taubaté efetua a inserção dos itens do RCM no SISCOFIS, com

base na sua via do RCM, enquanto  a empresa estrangeira emite a invoice correspondente e a

envia para a DMAvEx;
f)  A DMAvEx  recebe as invoices e providencia a  liquidação no SIAFI.
g)  A Base de Aviação de Taubaté apropria o saldo patrimonial transferido via SIAFI.

     

3. MATERIAL E MÉTODO

A partir  do  objetivo  para  este  estudo,  exposto  anteriormente,  foram  formuladas  as

seguintes  questões  norteadoras:  Por  que  o  controle  de  materiais  de  consumo de  aviação  do

depósito do B Mnt Sup Av Ex é impreciso? Quais ações melhorariam a precisão do controle de

materiais desta OM?

Diante disto, optou-se por uma pesquisa aplicada, qualitativa, exploratória e baseada em

pesquisa documental. 

A pesquisa  teve  natureza  aplicada,  pois  visou  produzir  conhecimentos  para  aplicação

prática, dirigidos à identificação e solução dos problemas de controle de material de consumo de

aviação, específicos de uma unidade do Complexo de Aviação de Taubaté.

Quanto à abordagem, optou-se por uma pesquisa qualitativa no universo de documentos

de  gestão  da  BAvT para  compreender  a  dinâmica  dos  processos  de  controle  patrimonial  de

material de consumo de aviação entre as OM do Complexo, bem como a ligação com órgãos

externos que exercem influência direta ou indireta na dinâmica.  O objetivo foi o fornecimento de

informações aprofundadas sobre a dinâmica para confrontar com as premissas estipuladas pela

legislação  que  regula  o  assunto,  de  forma  a  identificar  procedimentos  desconformes  que

contribuíram para a geração das incompatibilidades.

Do ponto de vista dos objetivos, o trabalho revestiu-se de viés exploratório, com o intento

de identificar  os fatores que determinaram e/ou que contribuíram para a  geração da falta  de
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precisão  do  controle  de  material  de  consumo  de  aviação,  no  âmbito  de  uma  unidade  do

Complexo. 

Para  a  pesquisa  documental  foram  levantados  dados  nos  documentos  de  gestão

disponíveis nos arquivos da Base de Aviação de Taubaté. Os arquivos da BAvT foram escolhidos,

haja  vista  que  é  a  única  OM  com  autonomia  administrativa  para  gerir  os  atos  e  fatos

administrativos que envolvem as demais unidades componentes do Complexo  que são: CAvEx,

CIAvEx, B Mnt Sup Av Ex, 1º BAvEx e 2º BAvEx (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017b). 

Os dados coletados restringiram-se à gestão patrimonial, disponíveis nas prestações de

contas mensais da Base de Aviação de Taubaté, desde o mês de janeiro de 2013 até o mês de

julho de 2017.

As análises  destas  prestações  de contas foram realizadas  a  partir  da confrontação dos

achados  da  pesquisa  documental  com  o  exposto  nas  normas  e  regulamentos  do  Exército

Brasileiro sobre o controle de material de consumo. 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

4.1 HISTÓRICO DO NÍVEL DE COMPATIBILIZAÇÃO PATRIMONIAL DO MATERIAL DE
CONSUMO  DE  AVIAÇÃO  QUE  É  TOTALMENTE  ESTOCADO  NO  DEPÓSITO
EXISTENTE NO INTERIOR DO  B MNT SUP AV EX 

Os dados coletados nas prestações de contas mensais da Base de Aviação de Taubaté, a

partir do mês de janeiro de 2013 até o mês de julho de 2017, possibilitaram a identificação dos

valores  das  divergências  dos saldos mensais  entre  o SISCOFIS e o SIAFI,  atinentes à conta

contábil de material de consumo de aviação do depósito do B Mnt Sup Av Ex. Estas divergências

estão apresentadas na tabela a seguir:

Tabela 1: Diferença de saldos entre SISCOFIS e SIAFI - Material de Consumo  de Aviação

AN
O JAN FEV MAR ABR MAI JUN

201
3

5.111.010,
49

2.710.418,
36

3.633.487,
48

8.245.726,
42

13.422.971
,89

16.419.748
,26

201
4

2.6571.146
,47

30.398.100
,51

30.957.737
,09

34.570.925
,4

30.712.828
,88

27.732.862
,82

201
5

22.369.399
,42

18.942.013
,84

20.738.970
,64

20.738.970
,64

19.407.355
,18

19.153.208
,21
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201
6

18.427.204
,09

18.427.204
,09

18.528.450
,81

18.528.450
,81

17.173.672
,3

16.759.771
,58

201
7

7.356.179,
40

9.359.451,
25

9.359.708,
48

9.359.708,
48

9.359.708,
49

9.183.130,
95

AN
O JUL AGO SET OUT NOV DEZ

201
3

22.582.586
,22

20.187.370
,72

22.756.444
,83

23.117.431
,84

25.178.030
,59

25.671.347
,41

201
4

25.440.201
,03

25.142.753
,70

26.400.546
,93

26.400.546
,93

23.422.708
,35

22.342.204
,52

201
5

19.153.208
,21

19.141.615
,3

18.415.927
,99

18.479.045
,73

18.448.396
,34

18.415.049
,58

201
6

7.643.610,
73

7.553.387,
72

7.553.387,
72

7.553.387,
72

6.638.470,
54

7.356.179,
4

201
7

8.874.486,
51      

Obs.: Valores em R$.

Fonte: dados da pesquisa do autor (2017).

A partir destes dados foi possível identificar a tendência na incompatibilização entre os

saldos dos dois sistemas. Isto pode ser verificado no gráfico a seguir:

   

Figura 3 – Tendência da incompatibilização dos saldos mensais SISCOFIS x SIAFI do material

de consumo de aviação estocado no depósito do B Mnt Sup Av Ex
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Diferença de saldos na conta de material de consumo de aviação: SISCOFIS x SIAFI 
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Obs: Para a elaboração deste gráfico utilizou-se a representatividade da diferença encontrada entre os saldos dos
sistemas, no montante movimentado na conta de materiais de consumo de aviação no respectivo mês.

Fonte: dados da pesquisa do autor (2017).
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Como  pode  ser  observado,  a  diferença  nos  saldos  demonstra  que  a  convergência

patrimonial exigida pela Diretoria de Contabilidade do Exército não foi alcançada ao longo dos

últimos cinco anos, pois, em todos os meses, houve diferença de saldos entre os dois sistemas.

Observa-se, também, que o valor da diferença tende a cair a partir de meados de 2014 e, a partir

de meados de 2016 se estabiliza abaixo da cifra de R$ 10.000.000,00.

 Isso evidencia que há falhas na sistemática de controle patrimonial. Portanto, mostra a

necessidade de se identificar e corrigir as causas, com o objetivo de evitar registros de restrição

contábil à gestão da BAvT pelos órgãos de controle interno do Exército.

        A correção também se reveste de importância, haja vista a necessidade de se resguardar a

gestão do ordenador de despesas da BAvT e dos agentes da administração direta, particularmente

o  Fiscal  Administrativo  da  BAvT e  o  encarregado  do depósito  de  material  de  aviação.  Este

último, principalmente por ocasião das passagens de função do depósito, onde há necessidade de

conferência física da carga pelo novo detentor e confronto com a escrituração, a qual deve estar

em ordem e em dia, conforme determina o Art 77 do Regulamento de Administração do Exército.

         Faz-se necessário esclarecer que, contabilmente, o material de consumo é subdividido em

vários  segmentos  contábeis,  de  acordo  com a  sua  natureza,  como por  exemplo:  material  de

consumo  de  aviação,  material  de  consumo  de  limpeza,  material  de  consumo  de  proteção  e

segurança,  material  de consumo químico,  material  de  consumo de expediente etc.  Para cada

segmento de materiais de consumo é atribuído um número de conta contábil distinto, para fins de

controle  contábil  e  compatibilização  de  saldos  patrimoniais  no  SIAFI  e  no  SISCOFIS

(EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017a).

        Todos os segmentos de materiais estão armazenados nos diversos depósitos existentes dentro

do Complexo de  Aviação,  com exceção do material  de  consumo de  aviação  que  somente  é

armazenado no Depósito do B Mnt Sup Av Ex (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2009).

        A contabilidade de todos os segmentos de materiais de consumo existentes em todos os

depósitos do Complexo é responsabilidade exclusiva da BAvT.  Ao B Mnt Sup Av Ex, detentor

do depósito de material de aviação, cabe a responsabilidade pelo recebimento, armazenamento e

distribuição do material para aplicação nas aeronaves.
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4.2  JUSTIFICATIVAS ENCONTRADAS PARA A INCOMPATIBILIDADE DE SALDOS E

FALTA  DE  CONFIABILIDADE  NOS  CONTROLES  CONTÁBEIS  DO  MATERIAL  DE

CONSUMO DE AVIAÇÃO DO DEPÓSITO DO B MNT SUP AV EX.

          No que diz respeito à incompatibilidade de saldos contábeis, a pesquisa nos Relatórios de

Prestação de Contas da BAvT demonstrou que o descompasso entre os saldos de SISCOFIS x

SIAFI, de todos os segmentos contábeis de material  de consumo existentes nos depósitos do

Complexo,  persistiu até fevereiro de 2014.  A partir deste momento, os relatórios de prestação de

contas  mensais  deixaram  de  apresentar  diferença  entre  os  dois  sistemas,  com  exceção  do

segmento contábil de material de consumo de aviação.

         Este aspecto é relevante, pois observou-se, por meio do Boletim Administrativo nº 004-

CONS, de 28/02/2014, que esta distorção deixou de acontecer em função de um conjunto de

ações coordenadas pela BAvT que envolveu todos os sete depósitos existentes no Complexo de

Aviação (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2014c). 

         O objetivo das ações, em 2014, foi corrigir, no banco de dados do SISCOFIS, os registros

de existência de todos os segmentos de materiais estocados nos depósitos, eliminar as diferenças

de  saldos  contábeis  entre  SIAFI  e  SISCOFIS  e,  a  partir  destes  acertos,  implantar  novos

procedimentos para gerenciamento de materiais de consumo em todos os depósitos do Complexo.

         As ações coordenadas pela BAvT consistiram em ordem para interrupção de funcionamento

e para realização de inventário em todos os sete depósitos existentes no Complexo.  Ato contínuo,

à  luz  do  resultado  dos  inventários,  efetuou-se  a  correção  dos  estoques  no  banco  de  dados

SISCOFIS.  Em seguida,  à luz dos  novos saldos de todas  as  contas  contábeis de material  de

consumo exibidos pelo SISCOFIS, procedeu-se a correção dos saldos das correspondentes contas

contábeis no SIAFI (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2014a). 

        A partir daí, a mudança de processos e a implantação de terminais integrados do SISCOFIS

em todos os depósitos e  em todas as OM do Complexo,  permitiram a execução do controle

automático  de  estoques  e  dos  saldos  contábeis.  Isto  se  tornou  possível  porque  as  ações  de

inclusão de materiais recebidos pelos depósitos no banco de dados do SISCOFIS, os pedidos de

fornecimento,  a  geração de  relatórios  de consumo,  a  geração de  relatórios  de inventários  de

material  em  depósito  e  a  geração  de  boletins  administrativos  passaram  a  ser  tempestivas,

automáticas e online. Estes novos procedimentos trouxeram confiabilidade aos dados contábeis
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exibidos pelo SISCOFIS e possibilitaram a checagem continuada do “espelhamento” dos saldos

entre SIAFI e SISCOFIS para identificação e correção de falhas.

         A única exceção foi a conta contábil de “material de consumo de aviação”, cujos materiais

existentes  em  depósito  não  foram  inventariados  pelo  B  Mnt  Sup  Av  Ex,  o  qual  alegou

inviabilidade  técnico-operacional  para  tal.  Por  este  motivo,  a  conta  contábil  de  material  de

consumo de aviação deixou de ser corrigida pela BAvT e, em que pese a adoção dos novos

procedimentos de gerenciamento e controle, manteve a diferença entre os saldos contábeis do

SIAFI e do SISCOFIS até a data da presente pesquisa. Além disso, manteve-se a incerteza sobre a

fidedignidade do banco de dados do SISCOFIS em relação à real existência física de material de

consumo de aviação no interior do depósito do B Mnt Sup Av Ex. (EXÉRCITO BRASILEIRO,

2014a).

         As causas que geraram as incompatibilidade de saldos, segundo consta nos Relatórios de

Prestação de Contas Mensais do Ordenador de Despesas da BAvT, foram erros de procedimentos

decorrentes da inexistência do SISCOFIS no interior do depósito de material de aviação do B

Mnt Sup Av Ex, da existência de um sistema paralelo de controle no B Mnt Sup Av Ex, dos

atrasos na remessa dos valores patrimoniais dos materiais enviados pela CEBW via SIAFI e das

conversões  de  valores  de  moeda  estrangeira  baseadas  em taxas  de  câmbio  equivocadas,  por

ocasião das inserções de dados no SISCOFIS ( EXÉRCITO BRASILEIRO, 2014a).

        Parte dos materiais de consumo de aviação, oriundos de aquisições feitas no exterior pela

CEBW, chegavam ao depósito do B Mnt Sup Av por intermédio de fornecimentos realizados pelo

Depósito  Especial  Alfandegado (DEA).  Após o período de  30 dias  de fornecimento,  o  DEA

emitia o Relatório de Consumo de Material (RCM) para o B Mnt Sup Av Ex, o qual continha os

valores em moeda estrangeira. Ato contínuo, o B Mnt Sup Av Ex, por não usar o SISCOFIS,

encaminhava os RCM para a BAvT, para fins de contabilização dos materiais no SISCOFIS. A

BAvT, por desconhecimento, efetuava a conversão dos valores em moeda nacional com base na

taxa de câmbio do dia da inserção dos dados dos RCM no SISCOFIS. Por outro lado, o envio dos

valores correspondentes, via SIAFI, pela CEBW, chegavam com atraso à BAvT e tinham sido

convertidos em moeda nacional com base em taxas de câmbio diferentes daquelas utilizadas pela

BAvT por ocasião da inserção de dados dos RCM no SISCOFIS. Assim, as diferenças de saldos

geradas por uso freqüente de taxas de câmbio diferentes nos dois sistemas contribuíram para a

geração de diferenças entre os saldos das contas contábeis do SIAFI em relação ao SISCOFIS. O
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uso de taxas de câmbio diferentes foi sanado a partir de 2014, pois as RCM emitidas pelo DEA

passaram a estipular qual a taxa de câmbio a ser utilizada para conversão de moeda. Assim, as

taxas de câmbio usadas por ocasião das inserções no SISCOFIS passaram a ser idênticas àquelas

usadas  pela  CEBW,  quando  da  remessa  do  valor  correspondente  no  SIAFI  (EXÉRCITO

BRASILEIRO, 2014a).

        Quanto à falta de confiabilidade, fidedignidade e acuracidade dos controles contábeis de

material de consumo de aviação constantes do banco de dados do SISCOFIS; constatou-se, ainda,

que a  execução de processos  incorretos  dificultou  a  ação de controle  dos  agentes  e  também

contribuiu,  direta  ou  indiretamente,  para  a  falta  de  confiabilidade.  Estes  processos  são  os

seguintes (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2014a):

 a) O processo de reparação de itens de material de aviação classificados como “reparáveis” faz

com que, após a execução dos reparos por empresas contratadas, parte dos lotes recolhidos para

reparo retorne aos estoques do depósito do B Mnt Sup Av Ex, sem a contabilização no SISCOFIS

e no SIAFI; haja vista que já foram considerados como “consumidos” quando da saída para a

aplicação nas aeronaves.
b) O processo de fornecimento de material  de aviação, por intermédio do Depósito Especial,

distribui materiais ao B Mnt Sup Av Ex para consumo imediato, de forma continuada, conforme

necessidades daquela OM; por força de contratos com empresas estrangeiras. Os fornecimentos

são feitos por meio de documentos provisórios chamados de “BL”. Somente após 30 dias, o DEA

gera um Relatório de Consumo de Material (RCM) que consolida todos os “BL” gerados.  Os

RCM  são  enviados  ao  B  Mnt  Sup  Av  Ex  para  inserção  no  SISCOFIS  e,  em  seguida,

encaminhados  para  a  BAvT para  apropriação  patrimonial   no  SIAFI.    Este  procedimento

contribui para a geração de incompatibilidade do banco de dados do SISCOFIS em relação à

existência física em depósito, pois os itens fornecidos mediante “BL” dão entrada no depósito de

aviação e são imediatamente distribuídos para uso,  porém, não são contabilizados no SISCOFIS

e  no  SIAFI  de  forma  tempestiva,  conforme  determina  o  Art  75  e  81  do  Regulamento  de

Administração do Exército e a Cartilha de Registros Patrimoniais da Diretoria de Contabilidade; 
c) O B Mnt Sup Av Ex opera duplo sistema para controle do material de aviação: o SISCOFIS,

que foi imposto pela BAvT a partir de 2014, e também o SISAVEX, haja vista que o primeiro não

atende às necessidades requeridas pela atividade de aviação. A duplicidade de trabalhos eleva a

margem de possibilidade de ocorrências de erros humanos nas inserções de dados no SISCOFIS
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e, ainda, descumpre o que estipula a Portaria 017-EME, de 08 de março de 2017 quanto à adoção

do SISCOFIS como sistema único de controle no âmbito do Exército;
d)  O B Mnt  Sup Av Ex,  na condição de  Órgão Provedor,  descumpre  as  NARMAVEx, pois

contabiliza o material destinado ao provimento na condição de “estoque interno”, ao  passo que

deveria  fazê-lo  na  condição  de  “estoque  de  distribuição”.  Isto  gera  informações  contábeis

inadequadas  em relação  à  composição  do patrimônio  em almoxarifado,  pois  não  segrega  os

materiais para uso da própria OM em relação àqueles materiais destinados ao fornecimento às

demais OM do sistema de aviação do Exército.          
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Este trabalho teve como objetivo identificar os principais problemas e oportunidades de

melhoria no controle de material de consumo de aviação do depósito do Batalhão de Manutenção

e Suprimentos da Aviação do Exército, o qual é vinculado administrativamente à Base de Aviação

de Taubaté (BAvT). 

 Tomando por base as pesquisas bibliográficas e documentais realizadas, ficou evidente

que o  controle  de  material  de consumo de  aviação do depósito  do  B Mnt  Sup Av Ex, OM

pertencente ao Complexo de Aviação de Taubaté,  não atende plenamente às regras contábeis

estipuladas pelo Exército; uma vez que constatou-se a falta de compatibilização entre os saldos

das contas contábeis entre o SISCOFIS e SIAFI, na condição de “espelhos” da existência física

de materiais em depósito.

 Diante disto, pode-se inferir que as informações patrimoniais exibidas pelas ferramentas

do sistema de controle atual, ou seja, SIAFI e SISCOFIS, atinentes ao material de consumo de

aviação do depósito do B Mnt Sup Av Ex, são imprecisas e pouco confiáveis.

Além disto, foi possível identificar as falhas e inconformidades nos processos de controle

e contabilização. Sendo que,  a principal delas,  é a inobservância de normas e procedimentos

instituídos pelo Exército.

Em face das causas identificadas, sugere-se o seguinte conjunto de ações para correção

e/ou mitigação dos problemas apontados:

a)  Efetuar  gestões  junto  ao  Comando  Logístico  (COLOG),  que  é  o  órgão  gestor  do

SIMATEx,  visando providências no sentido de adequar o SISCOFIS às necessidades peculiares
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da  gestão  do  material  de  consumo de  aviação,  aproveitando,  se  possível,  as  ferramentas  do

SISAVEx  como  subsídio  para  estudo  da  adequação.  Isto  permitirá  unificar  os  sistemas  de

controle de material de aviação atualmente em uso no B Mnt Sup Av Ex, conforme determina o

Exército;
b)  Solicitar  à Diretoria de Material  de Aviação do Exército (DMAVEx),  a alteração das

NARMAVEx, propondo inclusão de tópico que restrinja a inclusão em depósito e a distribuição

dos  materiais  recebidos  do  mercado  externo  até  o  efetivo  recebimento  do  valor  patrimonial

correspondente  no  SIAFI;  conforme orienta  a  Diretoria  de  Contabilidade,  por  intermédio  da

Cartilha de Registros Contábeis Patrimoniais no novo SIAFI/5ª versão;
c)  Implantar o “Módulo-OP” do SISCOFIS no depósito de material de aviação do B Mnt

Sup Av Ex para gerenciamento do material de aviação destinado ao estoque de distribuição, ou

seja, provimento;
d)  Encaminhar  pedido  de  orientações  à  Diretoria  de  Contabilidade  sobre  a  forma  de

contabilização a adotar, em relação aos materiais de consumo de aviação pertencentes à categoria

“reparáveis”, principalmente quanto ao aspecto atinente à reinserção no patrimônio após as ações

de reparos;
e)  Interromper o funcionamento do depósito de material de aviação do B Mnt Sup Av Ex,

executar  inventário,  corrigir  o  banco  de  dados  do  SISCOFIS,  verificar  junto  à  CEBW  e

BaApLogEx se há valores patrimoniais com pendência de envio e  corrigir os saldos do SIAFI à

luz do novo banco de dados do SISCOFIS. Finalmente, reabrir o depósito para funcionamento a

partir  de  novos  processos  de  recebimento,  escrituração  em  patrimônio  e  distribuição  que

proporcionem  condições  ideais  para  o  exercício  da  contabilização  e  controle  por  parte  dos

agentes  responsáveis  (operadores  do  SISCOFIS  e  chefes  de  depósitos),  conforme  prevê  a

legislação do Exército que regula o assunto.

        Por fim, diante da rápida velocidade de respostas exigida pela atividade técnico-operacional

de aviação e dos óbices causados à operacionalidade pela subordinação administrativa à BAvT;

este estudo  sugere um maior aprofundamento no sentido de analisar a viabilidade de concessão

de  autonomia  ou  semi-autonomia  administrativa  ao  B  Mnt  Sup  Av  Ex,  de  forma  a  lhe

proporcionar independência na gestão do patrimônio de material de aviação.
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CONTROL PATRIMONIAL DEL MATERIAL DE AVIACIÓN EN EL AMBITO DE LAS
ORGANIZACIONES  MILITARES  DE  LA GUARNICIÓN  DE  TAUBATÉ:  principales
problemas y oportunidades de mejoras.

RESUMEN

Este  trabajo  trata  sobre  el  control  de  material  de  aviación  en  el  marco  de  una  de  las

Organizaciones Militares de la guarnición de Taubaté. Tal enfoque se hace necesario, teniendo en

cuenta  que los  resultados  de la  sistemática de  control  en vigor,  en  la  OM, se han mostrado

ineficientes e imprecisos. El objetivo de este trabajo es identificar los principales problemas y

oportunidades de mejora en el control de material de consumo de aviación almacenado en el

depósito del Batallón de Mantenimiento y Suministros de la Aviación del Ejército (B Mnt Sup Av

EX), el cual es administrativamente vinculado a la Base de Aviación de Taubaté (BAvT). Este

propósito será logrado mediante la revisión de la legislación que regula el control patrimonial en

el Ejército Brasileño y la investigación documental en los archivos de gestión de la Base de

Aviación  de  Taubaté.  Los  resultados  de  la  investigación  evidenciaron  que  hay

incompatibilización de saldos contables entre SIAFI y SISCOFIS, falta de confiabilidad en los

registros  del  SISCOFIS  e  inobservancia  de  procedimientos  reglamentarios  básicos  en  los

procesos de recepción, contabilización, contabilización y compatibilidad contable de materiales

de consumo de aviación que necesitan se corregir, tanto para evitar la generación de distorsiones

en los registros de patrimonio, como para crear condiciones favorables para el trabajo de control

de los agentes responsables de la contabilización.
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