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RESUMO
Este trabalho trata da ética na administração pública e a utilização do Sistema Unificado
do Processo de Obras (OPUS) no controle da execução de obras militares. Tal abordagem se
justifica pela necessidade de apresentar ferramentas que possibilitem uma melhor gestão e
controle social dos recursos públicos destinados ao Exército B|rasileiro. O propósito deste estudo
é difundir boas práticas de gestão adotadas no controle da execução de obras militares, em
consonância com os preceitos éticos e morais que devem reger a conduta de todo servidor
público. Este intento será alcançado mediante uma revisão bibliográfica da literatura que trata de
ética e moral de uma maneira abrangente, e, em seguida, no âmbito das Forças Armadas e da
administração pública. Em seguida, será procedida uma pesquisa documental ao material
disponível sobre o OPUS. A pesquisa evidenciou que a utilização do Sistema Unificado do
Processo de Obras permite a otimização do serviço prestado pelo Estado, com economia de
tempo e de recursos públicos.
Palavras-chave: Ética.OPUS.Administração pública.Obras militares.
1 INTRODUÇÃO
O conhecimento se constitui hoje no bem mais precioso de qualquer organização, pública
ou privada, e a sua gestão atingiu novos patamares com a recente revolução tecnológica. O uso de
informações confiáveis, no momento preciso, são condições primordiais para a formulação de
planejamentos e ações acertadas, em todos os níveis decisórios. Nessa direção, o poder público
tem buscado incorporar novas tecnologias à sua gestão, aprimorar a qualidade de seus serviços e
conferir maior transparência às suas ações.
Como parte desse esforço, o Exército Brasileiro também tem procurado empregar
modernas ferramentas de gestão como forma de aperfeiçoar seus processos para o desempenho de
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sua missão constitucional. Nesse contexto, destaca-se o gerenciamento de obras militares, com o
emprego de um sistema corporativo capaz de reunir todas as informações necessárias ao
planejamento e à realização das obras, de forma ágil e confiável.
Este trabalho aborda justamente a utilização do Sistema Unificado do Processo de Obras
(OPUS) no controle da execução de obras militares, à luz dos preceitos éticos e morais que
devem reger a conduta dos integrantes das Forças Armadas e dos servidores públicos de maneira
geral. O Exército financia suas obras com recursos públicos que necessitam ser gastos de maneira
eficaz e criteriosa, aliando qualidade técnica e lisura aos processos utilizados.
Tal abordagem se impõe devido à constatação de que os mecanismos de controle
existentes já não são mais capazes de contrapor-se adequadamente às situações de desvio ou mau
uso do dinheiro público. Apresenta-se, pois, como imprescindível na promoção da sonhada
transparência orçamentária, o desenvolvimento de novas ferramentas que possibilitem a
fiscalização em tempo real, a um baixo custo e com grande penetração na sociedade.
É importante salientar também a importância do trabalho no âmbito social, ao demonstrar
que a ética pode contribuir decisivamente para o processo de mudança de paradigma no
comportamento dos agentes públicos, e no âmbito da administração pública, contribuir para a
análise de novas aplicações do OPUS em outros setores da máquina pública.
O propósito deste trabalho é apresentar os aspectos relevantes do Sistema Unificado do
Processo de Obras (OPUS) como uma ferramenta de gestão plenamente alinhada aos preceitos
éticos e constitucionais da administração pública, constituindo-se em alternativa viável ao
incremento da qualidade e do alcance da gestão do patrimônio da União.
Este propósito será conseguido mediante a execução de uma pesquisa exploratória e
qualitativa, baseada em revisão bibliográfica da literatura sobre ética e em pesquisa documental
ao material existente no Exército a respeito do OPUS, a fim de aprofundar o conhecimento a
respeito do tema.
2 CONCEITOS DE ÉTICA E MORAL
Diversas vezes, a história de uma palavra, sua etimologia, ajuda a entender seu sentido.
Segundo Nalini (2012), “ética” vem do termo grego ethos, que tem dois significados diferentes,
mas que podem ser relacionados. Um primeiro significado é o de “morada” ou “lugar onde se
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habita”. O segundo é de “modo de ser” ou “caráter”. O autor afirma ainda que os hábitos , dada a
reiteração de determinada conduta, moldam o caráter dos homens, tornando-os virtuosos ou
viciados.
Já Sánchez Vázquez (2010) define ética como a teoria ou ciência do comportamento
moral dos homens em sociedade. Para o autor, tal comportamento humano é considerado valioso,
obrigatório e inescapável pelos homens, uma vez que trata dos princípios, normas, valores e
juízos morais estabelecidos numa determinada comunidade em uma determinada época.
Passos (2012) ensina que a moral normatiza e direciona a prática das pessoas, enquanto a
ética teoriza sobre as condutas, não podendo ser individualizada. Ao contrário, deve possuir
caráter social e aspecto dialético, possibilitando o equilíbrio entre os desejos particulares e os
interesses comuns da sociedade. Nalini (2012) explica que por esse motivo existem “Códigos de
Ética” e não “Códigos de Moral”, já que a moral pode sofrer variações ao longo do tempo e do
espaço, devido a aspectos históricos e culturais.
Nalini afirma que “ à pessoa ética deveria corresponder uma conduta compatível com um
núcleo comum de valores, consensualmente aceitos e com permanência na história da
humanidade, em lugar da lassidão extrema dos achismos” (NALINI, 2012, p. 36). O autor
observa ainda que respaldar toda e qualquer ação baseando-se puramente na satisfação das
vontades individuais culminaria na revogação de todo conjunto normativo ético e jurídico
vigente.
Sánchez Vázquez (2010) atesta que há uma correlação entre moral e sociedade, uma vez
que os atos morais condicionam-se socialmente. Sobre o assunto, o autor afirma:
para que se possa falar propriamente do comportamento moral de um indivíduo, é preciso que os fatores sociais que nele influem e o condicionam sejam vividos pessoalmente,
passem pela sua consciência ou sejam interiorizados, porque somente assim poderemos
responsabilizá-lo por sua decisão e por sua ação. (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2010, p.31).

O autor esclarece, ainda, que o sujeito que não tem consciência daquilo que faz, por
ignorar as circunstâncias, a natureza ou as consequências de seus atos, deve ser eximido da
responsabilidade moral de suas ações, desde que o próprio indivíduo não seja o responsável pela
sua ignorância, quer por motivos pessoais, históricos ou culturais.
Nesse sentido, pode-se afirmar que não existe sociedade humana que não tenha uma ética,
que não possua um conjunto de normas e valores que pretenda guiar a conduta dos seus
membros. Entretanto, como assevera Sánchez Vázquez (2010), não se deve buscar na ética uma
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norma de ação para cada situação específica, mas sim a definição para problemas gerais de
aspecto teórico, organizados em torno da definição comum do “bom”.
Na busca de tal definição, o filósofo alemão Immanuel Kant (1724-1804) defende que
uma ação só é eticamente correta se for movida exclusivamente pela boa intenção, a partir da
disciplina consciente do que deve ser feito, e não pela obrigatoriedade do ato em si. Para a
avaliação moral de um ato, Kant propunha que fosse verificado o quanto o mesmo poderia ser
tomado como lei universal, de modo que quanto mais abrangente pudesse ser considerada uma
ação, maior seu valor moral. Tal critério foi denominado "imperativo categórico” e conforme
pontua Sánchez Vázquez, tal regra “proíbe os atos que não podem ser universalizados e, portanto,
não admite exceção alguma em favor de ninguém” (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2010, p. 194).
Baseado em todos os elementos apresentados, o mesmo autor define a moral como
um sistema de normas, princípios e valores, segundo o qual são regulamentadas as
relações mútuas entre os indivíduos ou entre estes e a comunidade, de tal maneira que
estas normas, dotadas de um caráter histórico e social, sejam acatadas livre e
conscientemente, por uma convicção íntima, e não de uma maneira mecânica, externa ou
impessoal. ( SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2010, p. 84)

Levando-se em conta que a ética deve ser entendida como a ciência da conduta humana
perante o ser e os cidadãos de uma sociedade, conclui-se que nas relações profissionais também é
imprescindível a observação de valores pessoais e morais. Nesse contexto, Meirelles ensina que
o agente administrativo, como ser humano dotado de capacidade de atuar, deve,
necessariamente, distinguir o Bem do Mal, o Honesto do Desonesto. E ao atuar, não
poderá desprezar o elemento ético da sua conduta. Assim, não terá que decidir somente
entre o legal e o ilegal, o justo do injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e
o inoportuno, mas também entre o honesto e o desonesto. (MEIRELLES, 2012, p. 90).

Esse conjunto de critérios e conceitos que deve reger a conduta dos profissionais durante
o exercício de seu trabalho é conhecido como Código de Ética Profissional, o qual deve
constituir-se no “imperativo categórico” de cada profissão, com as especificidades decorrentes
das diferentes áreas de atuação. As particularidades da ética profissional militar e no serviço
público de maneira abrangente serão alvo de estudo nos próximos tópicos.
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3 ÉTICA E VALORES MILITARES
Os propósitos perseguidos por determinada organização ou instituição no contexto social
conferem características próprias aos diferentes ambientes de trabalho e atividades profissionais
nelas inseridas.
Nesse sentido, o Estatuto dos Militares pontua, em seu Art. 3 o, que “Os membros das
Forças Armadas, em razão de sua destinação constitucional, formam uma categoria especial de
servidores da Pátria e são denominados militares.” (BRASIL, 1980, p. 1)
Os valores militares buscam traduzir o profundo espírito de abnegação e justiça que
devem nortear os objetivos das Forças Armadas e seus integrantes. Nesse mister, a mesma norma
jurídica, em seu Art. 27, versa sobre o assunto:
São manifestações essenciais do valor militar:
I - o patriotismo, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever militar e pelo
solene juramento de fidelidade à Pátria até com o sacrifício da própria vida;
II - o civismo e o culto das tradicõ̧ es históricas;
III - a fé na missão elevada das Forças Armadas;
IV - o espírito de corpo, orgulho do militar pela organizacã̧ o onde serve;
V - o amor à profissão das armas e o entusiasmo com que é exercida; e
VI - o aprimoramento técnico-profissional. (BRASIL, 1980, p. 4)

Constata-se que as exigências feitas àqueles que abraçam a profissão militar não
encontram paralelo em outros cargos públicos, traduzindo-se em verdadeiro ícone de dedicação
ao país, com empenho da própria vida, se necessário for, em defesa da Pátria.
Tais valores devem traduzir-se em regras de comportamento que espelhem fielmente o
culto aos mesmos, como um roteiro a ser seguido de forma incontestável. Com esse objetivo, o
Estatuto trata sobre a Ética Militar em seu Art. 28:
O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um dos
integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de etica militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funcõ̧ es que lhe couberem em
decorrência do cargo;
III - respeitar a dignidade da pessoa humana;
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instrucõ̧ es e as ordens das
autoridades competentes;
(…)
XI - acatar as autoridades civis;
XII - cumprir seus deveres de cidadao;
̃
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
XIV - observar as normas da boa educacão;
̧
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XV - garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família
modelar;
(…)
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar. (BRASIL, 1980, p. 4-5)

Cumpre ressaltar que a Ética Militar transcende o simples exercício da profissão, excede a
duração do expediente, transpõe os muros dos quartéis, constituindo-se em norma de conduta
modelar a ser fielmente observada em todos os momentos da vida do militar.
Do exposto, portanto, constata-se que os militares encontram-se sob a égide de legislação
peculiar que estabelece seus valores e princípios éticos, conferindo à profissão militar
características únicas. Tal fato, entretanto, não os exime de respeitar as normas éticas que devem
ser observadas por todos os servidores públicos no exercício de seus cargos, as quais serão
apresentadas em seguida.
4 ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Etmologicamente, a palavra “administração” advém do latim ad (tendência, direção) e
minister (obediência ou subordinação). Nesse sentido, Serrano (2010) define o ato de administrar
como “um construto por meio do qual geralmente designamos a execução de ações que envolvem
o planejamento, o zelo, a organização, a direção a orientação, a coordenação, o cuidado e o
controle de um objeto de interesse individual ou grupal” (SERRANO, 2010, p. 29).
No caso da administração pública corresponde a uma estrutura organizativa formal
destinada a administrar a vida pública, possibilitando a consecução de objetivos sociais, políticos
e econômicos. Para Meirelles (2012) administração pública é a gestão de bens e interesses da
comunidade em todos os níveis do Estado, segundo os preceitos jurídicos e morais, visando o
bem comum.
Nesse sentido resta claro que a administração pública extrapola os conceitos de justiça ou
injustiça, uma vez que administrar o bem público é escolher o que é melhor para todos, buscando
atingir um objetivo superior a qualquer interesse individual. Em outras palavras, enquanto na
esfera privada fazemos legitimamente distinções entre amigos e inimigos, e nos permitimos agir
de modo especialmente favorável em relação a quem nos apraz, isso não cabe na vida pública de
modo legítimo. Tal distinção entre público e privado é fundamental para se entender melhor a
aplicação da ética ao campo de atuação do servidor público. Nesse intuito, Serrano assegura que:
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A Ética Pública é uma ética coletiva, processo no qual os indivíduos vão gerando pautas
de condutas para um melhor desenvolvimento da convivência e uma maior expansão da
autonomia e da liberdade do ser humano. (…) Qualquer discurso sobre Ética Pública nos
exorta a reconhecer que seres humanos são seres sociais e que a sociedade se expressa
como um sistema equitativo de cooperação social e de representantes racionais dos
cidadãos que elegem os termos da cooperação sujeitos as condições razoáveis, surgindo
assim o sistema de direitos fundamentais e as liberdades básicas. Esta realidade nos
obriga a viver em sociedade e a tentar superar o conflito que toda conviv ência engendra.
Daí a procura por regras de condutas que permitam a convivência. Tudo isso, justifica a
necessidade de aceitar normas que podem ser contrarias a nossos desejos e, incluso, a
nossa concepção de bem estar. (SERRANO, 2010, p. 19).

A ética pública está intimamente associada aos princípios fundamentais da administração
pública brasileira, preconizados no Art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988. Tais
princípios apontam os caminhos da boa conduta e da boa fé como pressupostos essenciais a uma
vida equilibrada do indivíduo na sociedade, visando à promoção do bem comum.
Sendo o Estado uma pessoa jurídica, necessita agir por meio de funcionários que fazem
parte de seus quadros, os quais exercem funções com o intuito de operacionalizar os diversos
serviços prestados pela administração pública. A fim de custear tais serviços, a sociedade paga
impostos e espera que o Estado cumpra com seu papel de provedor, por meio de seus servidores.
Nesse sentido, Rocha conceitua o servidor público como
(..) todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviços
de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição
financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal,
como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas
públicas e as sociedades de economia mista, ou em qualquer setor no qual prevaleça o
interesse do Estado. (ROCHA, 2008, p. 46).

O servidor público, conclui-se, é todo indivíduo que atua em qualquer função ou cargo
público, com o objetivo de zelar para que o Estado cumpra suas obrigações. Em síntese, são
funcionários contratados pelo Estado e pagos com recursos públicos. Trabalhando em todas as
instâncias do poder estatal, promovem a execução dos serviços demandados pela população.
Tais serviços, à semelhança de qualquer entidade pública ou privada, apresentará um
padrão de qualidade que será avaliado pelos usuários, gerando diferentes graus de satisfação ou
frustração nos mesmos. Entretanto, a Constituição Federal impõe que os serviços prestados pelo
Estado devem obedecer a cinco princípios básicos, que passarão a ser objeto de estudo no
próximo tópico.
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4.1 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Segundo Nalini (2012), dada a importância que o Estado Brasileiro atribui ao preceito
ético de consecução do bem comum e de não causar prejuízo a qualquer cidadão, a Constituição
Federal de 1988 deu grande ênfase à administração pública, trazendo em seu texto um capítulo
inteiro versando sobre o assunto.
Para Meirelles (2012, p. 19) “os princípios da administração pública são regras de
observância permanente e obrigatória para o bom administrador e constituem os fundamentos da
atividade pública.”. Nesse escopo, o Art. 37, caput, da Carta Magna enuncia os princípios aos
quais devem submeter-se a administração pública direta e indireta, a saber: legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
4.1.1 Princípio da legalidade
Carvalho Filho (2010, p.18) declara que “o princípio da legalidade é a diretriz básica da
conduta dos agentes da Administração”, ressaltando ainda que “toda e qualquer atividade
administrativa deve ser autorizada por lei”.
De outro modo, Meirelles (2012, p. 83) também ensina que, “enquanto na iniciativa
privada é permitido tudo o que a lei não proíbe, na administração pública o administrador só pode
atuar onde a lei autoriza”. Para a administração privada a lei diz “permite-se fazer de tais
maneiras”; para o administrador público significa “deve-se fazer dessa maneira e nada mais além
disso”.
4.1.2 Princípio da impessoalidade
O princípio da impessoalidade obriga o administrador público a praticar seus atos apenas
para seus fins legais, indicados claramente na norma jurídica. Carvalho Filho (2010, p.19) postula
que “a administração deve voltar-se exclusivamente ao interesse público sendo vedado o
favorecimento de alguns indivíduos em detrimento de outros”.
O agente público, por imposição desse princípio, fica proibido de buscar outro propósito
ou de agir em interesse próprio ou de terceiros. Prescreve, ainda, que a administração pública não
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contenha a marca pessoal do gestor, ou seja, as ações públicas naõ são exercidos pelo servidor, e
sim pela administração da qual faz parte.
4.1.3 Princípio da moralidade
Segundo Meirelles (2012), a moralidade administrativa constitui pressuposto de validade
de todo ato da administração pública. Conforme abordado anteriormente, o agente administrativo
deve distinguir o bem do mal, o honesto do desonesto, submetendo seus atos ao escrutínio da
nocã̧ o de ética existente no grupo social.
Na mesma direção, Carvalho Filho esclarece que
O princípio da moralidade impõe que o administrador público não dispense os preceitos
éticos que devem estar presentes em sua conduta. Deve não só averiguar os critérios de
conveniência, oportunidade e justiça em suas ações, mas também distinguir o que é
honesto do que é desonesto. (CARVALHO FILHO, 2010, p. 19)

Cumpre ressaltar que nem todos os atos formalmente legais são obrigatoriamente corretos
do ponto de vista moral, haja vista a necessidade de examinar se a real intenção de quem o
praticou está alicerçada nos ideais éticos universais de justiça, honestidade e boa vontade.
4.1.4 Princípio da publicidade
O princípio da publicidade estabelece que a gestão da res publica deve ser realizado de
forma ostensiva, não oculta. A transparência é importante para a fiscalização, uma vez que age
como facilitadora tanto para o administrador quanto para a sociedade. A falta de publicidade não
causa a anulação do ato, apenas retira sua eficácia administrativa. O ato permanece válido, mas
incapaz de produzir implicações jurídicas.
Nesse sentido, Meirelles (2012, p.90) explica que “ os atos e contratos administrativos que
omitirem ou desatenderem à publicidade necessária não só deixam de produzir seus regulares
efeitos como se expõem à invalidação por falta desse requisito de eficácia e moralidade.”
Entretanto, a publicidade como meio de propaganda, não pode atender ao interesse
pessoal dos servidores públicos. O art. 37 § 1o da Constituição Federal prega que a publicidade
dos atos, programas, serviços e campanhas dos órgãos públicos têm por objetivo somente educar,
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informar e orientar, sendo vedada às autoridades e aos agentes públicos a divulgação de material
que possa caracterizar promoção pessoal.
4.1.5 Princípio da eficiência
O princípio da eficiência não constava inicialmente da Constituição Federal de 1988 e foi
inserido após a Emenda Constitucional nº 19/98, relativo à Reforma Administrativa do Estado.
Tal medida resultou do descontentamento da sociedade ante a incapacidade da administração
pública em proporcionar serviços de qualidade, bem como os incontáveis prejuízos causados ao
erário público.
Neste contexto, Meirelles (2012, p.90) ensina que a função administrativa “não se
contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o
serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros”.
O cerne do princípio fundamenta-se na produtividade, na economicidade e na
minimização do desperdício de recursos públicos, o que pressupõe a prestação dos serviços com
presteza, perfeição e rendimento funcional.
Na busca da observância dos princípios acima enumerados, o Sistema de Obras Militares
(SOM) do Exército Brasileiro iniciou o desenvolvimento de uma ferramenta utilizada no controle
das obras conduzidas no âmbito da Instituição, como será mostrado a seguir.
5 O SISTEMA DE OBRAS MILITARES DO EXÉRCITO BRASILEIRO
O Departamento de Engenharia e Construção (DEC), Órgão de Direção Setorial (ODS) do
Comando do Exército, tem por finalidade planejar, orientar, coordenar e controlar as atividades
da função logística de engenharia, as relativas ao patrimônio imobiliário, meio ambiente e as
ações subsidiárias de cooperação para o desenvolvimento nacional, tudo em conformidade com
as políticas e diretrizes estratégicas do Exército. Existem quatro diretorias subordinadas ao DEC:
a Diretoria de Obras Militares (DOM), a Diretoria de Projetos de Engenharia (DPE), a Diretoria
de Obras de Cooperação (DOC) e a Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente
(DPIMA), todas com funções bem definidas em sua forma de ação, conforme demonstrado na
figura 1 abaixo:
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Figura 1 - o Sistema de Engenharia do Exército Brasileiro.
Fonte: DOM. Disponível em: < https://pt.slideshare.net/Geolivre/opus-sistema-de-controles-de-obras-do-exrcitodom >. Acesso em: 30 out. 2017

A Diretoria de Obras Militares é o órgão de apoio técnico-normativo do Departamento de
Engenharia e Construção incumbido de superintender, no âmbito do Exército, as atividades de
construção, ampliação, reforma, adaptação, reparação, restauração, conservação, demolição e
remoção de instalações, relacionadas a obras militares. Neste sentido, entende-se por obras
militares, as obras de engenharia executadas em área e/ou edificação titulada à União e
jurisdicionada ao Exército, conforme regulado nas IG 50-03, Instruções Gerais para o
Planejamento e a Execução de Obras Militares (BRASIL, 2003).
Nesse intuito, o Sistema de Obras Militares (SOM) do Exército estrutura-se em um
conjunto de macroprocessos finalísticos que incluem todo o ciclo de vida de uma Obra Militar,
desde a sua concepção até a sua demolição, cumprindo as fases de estudo de viabilidade de
implantação, anteprojeto, projeto, planejamento, licitação, contratação, acompanhamento,
fiscalização, controle e conclusão da obra e, após a sua entrega, também a fase de manutenção.
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Devido à distribuição do patrimônio jurisdicionado ao Exército em todo o território
nacional, a DOM conta com 12 (doze) Unidades de Engenharia, denominadas Comissões
Regionais de Obras (CRO) ou Serviços Regionais de Obras (SRO), para realizar a sua missão em
cada uma da 12 (doze) Regiões Militares (RM) existentes. As CRO/SRO são constituídas por um
corpo técnico de engenheiros, arquitetos e especialistas em construção, responsáveis por
desenvolver os projetos necessários para a contratação de uma obra pública. Após a contratação,
as CRO/SRO realizam as atividades de fiscalização, medição e pagamento dos serviços
executados.

Figura 2 - Divisão do território nacional pelas Regiões Militares
Fonte: (DOM, 2017)

O Sistema de Obras Militares trata de obras públicas cujos processos carregam uma
complexidade elevada. Isso exige o domínio de várias disciplinas, além da obrigação de atender a
restrições impostas pelo setor público, relativas a várias premissas de ordem técnica, jurídica,
administrativa, cultural e outras.
Trata-se de um sistema onde são exigidos sempre melhores resultados em termos de
rapidez e acertos na tomada de decisões, de transparência, de tempestividade das ações e de
precisão e disponibilidade das informações. A gestão de aproximadamente 1800 imóveis -
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perfazendo uma área equivalente a 65% do Estado de Sergipe - e de aproximadamente 87.000
benfeitorias com suas respectivas infra-estruturas é um grande desafio.
Para que se tenha uma noção mais aproximada da complexidade do processo envolvido
desde a solicitação de execução de uma obra pelas Organizações Militares até a entrega da
mesma pela DOM, será utilizado um Diagrama de Contexto, o qual apresentará as atividades
gerenciais e os órgãos responsáveis pelas mesmas, conforme a figura 3:

Figura 3 - Diagrama de contexto do Sistema de Obras Militares.
Fonte: (TEIXEIRA ; MICELI JÚNIOR, 2016, p. 4 -5)
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A sequência das atividades do diagrama de contexto está assim descrita:
1) A Organização Militar faz a solicitação da obra ao Sistema de Obras Militares,
lançando sua descrição, importância, e valor por meio de um formulário chamado Ficha Modelo
18, à Região Militar de vinculação;
2) A Região Militar recebe todas as solicitações, consolidando-as em uma lista única por
prioridade de atendimento, remetendo-as ao Departamento de Engenharia e Construção (DEC)
por meio de um formulário chamado Ficha Modelo 20;
3) O DEC recebe os formulários das doze Regiões Militares com as solicitações de todas
as Organizações Militares, consolidando-os em uma única lista de prioridades de obras, a nível
nacional;
4) A Secretaria de Economia e Finanças informa ao SOM o planejamento financeiro para
o Exército, que servirá de limite para a definição, pelo DEC, das obras que serão atendidas no
ano seguinte;
5) Após a definição final das obras a serem atendidas, que constarão de um Contrato de
Objetivos, é autorizada a execução das obras para o ano seguinte;
6) O Sistema de Obras informa às CRO a lista de obras aprovadas às correspondentes
áreas de atuação;
7) As CRO desenvolvem os projetos necessários para a contratação das obras. A
aprovação técnica para a execução é dada pela DOM, respeitando-se o que prescreve a NOR 20101-85 (Normas para Elaboração, Apresentação e Aprovação de Projetos e Obras Militares); a
aprovação jurídica é dada por órgãos ligados à Advocacia-Geral da União;
8) Com a aprovação, é realizado um processo de licitação para a contratação de uma
empresa, que será responsável pela construção da obra;
9) A CRO gerencia a obra desde a elaboração dos projetos até a entrega da obra pronta
para utilização à Organização Militar que a solicitou.
Denota-se, portanto, que a inexistência de um sistema de gestão que integrasse tantos
atores dificultava sobremaneira a comunicação com mais de 650 Organizações Militares (OM) ao
longo de todo território nacional, incluindo-se as fronteiras e a Amazônia. Convém ressaltar que
esta expressiva gama de Unidades gera, para processamento e análise pelo SOM, cerca de 2.500
solicitações de obras anualmente. O tempo despendido e a quantidade de documentos, ligações,
fax e e-mails tramitada diuturnamente para obtenção de informações de acompanhamento das
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obras era muito grande. Os questionamentos dos gestores estratégicos eram respondidos com
atraso, por vezes com imprecisão, comprometendo a eficácia das decisões tomadas.
A imposição moral de atender aos princípios constitucionais da administração pública,
que exigem uma gestão moderna, eficaz, eficiente e transparente, à luz da ética no trato da res
publica, tornou imprescindível o desenvolvimento de uma ferramenta de gestão, até então
inexistente no mercado, que atendesse a todos os níveis decisórios do Sistema de Obras Militares.

6 O SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS
Em face dos grandes desafios apresentados, a partir de 2009 a DOM desenvolveu, de
forma independente, a partir de software livre e padrões abertos de comunicação, o projeto
OPUS3, um sistema de apoio à decisão que visa suportar as funcionalidades de planejamento,
programação, acompanhamento, fiscalização, controle, gerência e execução de obras e serviços
de Engenharia e de todas as atividades dos macroprocessos finalísticos do Sistema de Obras
Militares, nos níveis executivo, gerencial e estratégico. Dada a importância do assunto, a Portaria
Nr 079, de 5 Outubro 2014, do Comandante do Exército, adota o OPUS como único sistema
informatizado para gestão do SOM a ser empregado no âmbito do Exército Brasileiro.
O processo de gestão de obras públicas desenvolvido e implementado no OPUS permite
acompanhar qualquer empreendimento em área pertencente ao Exército, desde o momento da
concepção da proposta até a entrega da edificação (obra). Permite, ainda, o acompanhamento do
seu ciclo de manutenção viabilizando, dessa forma, a gestão de todo o ciclo de vida do ambiente
construído. De acordo com as necessidades e perfil do gestor (gerência ou execução), o sistema
tem condições de prestar informações rápidas e precisas.
Conforme explanado anteriormente, o processo inicia-se nas próprias Organizações
Militares que desejam realizar algum tipo de obra, desde a reforma e a readequação de
instalações até a construção de novos quartéis completos. O usuário necessita apenas de um
computador e um navegador web com acesso à EBNet, a Rede de Dados Corporativa do Exército
Brasileiro, não sendo necessário realizar nenhuma instalação na máquina.
Segundo as NOR 206-01-92 (NORMAS complementares para elaboração de PLANO
DIRETOR de ORGANIZAÇOES MILITARES), o Plano Diretor da Organização Militar
(PDOM) é um conjunto de documentos descritivos de um aquartelamento, vila residencial ou
3OPUS - termo do latim significando obra e também acrônimo de Sistema Unificado do Processo de Obras
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quaisquer outros complexos de obras militares, com a sua configuração em forma de Planta de
Situação. Com o advento do OPUS, os PDOM agora são georreferenciados4, permitindo a
interação com um Plano Diretor digital, contribuindo para sua atualização constante e permitindo
maior controle sobre o patrimônio em todos os níveis da administração militar, conforme
demonstrado na figura 4, onde é mostrado o Plano Diretor do 3º Batalhão de Aviação do Exército,
com uma visão georreferenciada de todas as edificações existentes atualmente na OM :

Figura 4 - Plano Diretor da Organização Militar (PDOM) - 3o BAvEx
Fonte: Sistema OPUS.

O Sistema OPUS permite também o acompanhamento, com riqueza de detalhes, da
execução de diversas contratos em andamento, otimizando os processos de fiscalização e controle
técnico das obras militares, ensejando economia e qualidade aos empreendimentos. A figura 5
ilustra uma dessas possibilidades:
4 imagem, mapa ou qualquer outra forma de informação geográfica cujas coordenadas são conhecidas
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Figura 5 - Tela de Relatório de Acompanhamento de Contrato
Fonte: Sistema OPUS.

6.1 RESULTADOS DA ADOÇÃO DO SISTEMA OPUS
Nos últimos 10 anos o orçamento de obras militares saltou de uma média de 80 milhões
para 400 milhões anuais, aliado a um corte de pessoal. A agilidade proporcionada pelo OPUS
permitiu que a execução do planejamento orçamentário não sofresse solução de continuidade.
Devido a complexidade do processo de licitação de uma obra pública, historicamente o
DEC figurava como o gestor orçamentário com menor índice de empenho dos recursos,
comparado aos outros departamentos do Exército. Atualmente este cenário foi invertido e, nos
últimos anos, o DEC tem figurado como modelo de excelência nesse quesito.
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As Organizações Militares que realizam solicitação de obras têm condições saber quais as
prioridades dadas pelos escalões superiores aos seus pleitos, evitando o trâmite de documentos e
de ligações telefônicas para tal fim, gerando economia de meios e de tempo.
O planejamento e o andamento da execução física das obras é conhecido por todos os
envolvidos, garantindo maior transparência ao processo. Em todas as fases importantes de
processos, os usuários são notificados por e-mail de acordo com o perfil, de modo a realizarem
alguma atividade oportuna.
Informações como, por exemplo, "área construída do Exército", que há alguns anos
chegou a ser respondida após duas semanas, está disponível a um click, proporcionando decisões
tomadas com base em dados confiáveis e oportunos, nos níveis executivo, gerencial e estratégico.
Com a utilização do OPUS, os recursos empregados para a Gestão de Obras Militares, tais
como celulose, energia, combustíveis e equipamentos, eram significativos e foram reduzidos de
forma gradual no decorrer da implantação do sistema. As solicitações de obras das organizações
militares para a Diretoria de Obras Militares atualmente são realizadas por meio digital, o que
reduz significativamente boa parte do papel consumido para emissão de ofícios, plantas, planos
diretores e memoriais descritivos, bem como o tempo gasto na produção da informação. Devido a
tais resultados, em 2014 a DOM foi reconhecida pelo Programa Socioambiental Ecolméia através
de recebimento do Selo Verde - Categoria Ouro, demonstrando às instituições que buscam a
gestão por resultados, que é possível aliar o incremento da eficácia ao desenvolvimento ético e
responsável na questão socioambiental.
Em reconhecimento aos resultados alcançados, no dia 15 de agosto de 2017 o sistema
OPUS foi declarado um dos vencedores do 21o Concurso Inovação no Setor Público, dentre 160
iniciativas participantes. O concurso é promovido anualmente, desde 1996, pela Escola Nacional
de Administração Pública (ENAP), em parceria com o Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão e busca valorizar as equipes de servidores públicos que,
comprometidos com o alcance de melhores resultados, dedicam-se a repensar atividades
cotidianas por meio de pequenas ou grandes inovações que gerem melhoria na gestão das
organizações e políticas públicas, contribuam para o aumento da qualidade dos serviços prestados
à população e tornem mais eficientes as respostas do Estado diante das demandas da sociedade.
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7 MATERIAL E MÉTODO
Conforme destacado na introdução, pretendeu-se elaborar uma revisão da literatura
existente abordando a relação da ética com a administração pública, confrontando o material
pesquisado com a documentação disponível alusiva ao Sistema Unificado de Processo de Obras
do Exército Brasileiro.
Nessa intenção, o estudo almejou desenvolver o fundamento teórico acerca do OPUS,
sendo classificada como de natureza básica, pois como enuncia Casarin (2012), não há
preocupação com a aplicação prática imediata dos conhecimentos auferidos a respeito do tema.
Os dados analisados não são métricos e trazem diferentes visões acerca do assunto,
enquadrando-se numa abordagem qualitativa, uma vez que Casarin (2012, p. 32) define como
qualitativa a pesquisa a qual “explora uma metodologia predominantemente descritiva, deixando
em segundo plano modelos matemáticos e estatísticos. Nesse tipo de pesquisa, a quantificação
dos objetos estudados não é priorizada”.
Casarin (2012) também afirma que as pesquisas cujo objetivo é somente enriquecer o
entendimento acerca de determinado tema pouco explorado podem ser categorizadas como
exploratórias. O trabalho buscou tal intento ao explanar a respeito do OPUS e suas aplicações no
campo da administração pública e da ética.
Por fim, o trabalho utilizou o método documental na busca de material de pesquisa,
recorrendo a fontes variadas de consulta como manuais, apresentações, páginas eletrônicas e
programas de computador, além de livros e artigos, enquadrando-se, portanto, na definição dada
por Casarin (2012) de que as pesquisas classificadas como documentais utilizam material escrito
diversificado no fornecimento de dados para o desenvolvimento do tema, cujos apontamentos
finais serão apresentados a seguir.
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O acompanhamento dos fatos ocorridos no cenário nacional nos últimos anos tem
demonstrado um descaso sem precedentes no trato da coisa pública, gerando uma severa crise
econômica e institucional.

20

A ruína dos valores morais, aliada ao desgaste das instituições democráticas e seus
desdobramentos na economia, tem suscitado uma atenção crescente da sociedade brasileira,
principalmente em relação aos padrões éticos de conduta dos servidores públicos. A atual
situação demanda um contínuo aumento dos mecanismos de controle institucional e social, que
passem a exigir, além de competência, valores como transparência, integridade e lisura no
proceder com a res publica.
A pesquisa evidencia que a utilização do OPUS no controle da execução de obras
militares atende aos preceitos éticos e morais que devem nortear a conduta dos integrantes das
Forças Armadas e dos agentes públicos de maneira geral, contribuindo para o incremento da
qualidade e do alcance da gestão dos recursos da União. Conclui-se, ainda, que os princípios
constitucionais da administração publicação são plenamente observados pela utilização do
sistema.
É possível perceber que os princípios éticos militares foram plenamente observados
durante a condução da pesquisa, pois o entusiasmo e o amor à profissão foram o ponto de partida
para a criação do Sistema. Não houve qualquer tipo de determinação política ou jurídica à
Diretoria de Obras Militares para que iniciasse, em 2009, o desenvolvimento do programa. O
sentimento do dever, o culto à verdade e a vontade de aprimorar-se profissionalmente balizaram
os trabalhos, hoje premiado pelas suas
Pode-se afirmar que o princípio da legalidade é favorecido com a utilização do OPUS,
pois seu uso condensa em um só programa diversas legislações do Exército que tratam de
projetos e obras de engenharia, patrimônio imobiliário e meio-ambiente, como a legislação que
versa sobre Plano Diretor de Organização Militar (NOR 206-01-92) e a IG 50-03 (Instruções
Gerais para o Planejamento e a Execução de Obras Militares).
Evidencia-se que os princípios constitucionais da impessoalidade e da publicidade são
privilegiados com o uso da ferramenta em estudo, uma vez que as decisões são tomadas baseadas
em dados concretos e confiáveis, seguindo-se critérios estritamente técnicos e profissionais. As
prioridades de atendimento na execução das obras são de amplo conhecimento, todos os
processos licitatórios das obras, bem como sua execução, são acompanhados de perto por
gestores de diversos níveis, não sendo possível o favorecimento a nenhum grupo ou pessoa.
Demonstrou-se, por fim, que os princípios da moralidade e da eficiência são os maiores
beneficiados com a adoção do sistema OPUS pelo Exército Brasileiro, o que pode ser

21

corroborado pela conquista da premiação no 21o Concurso Inovação promovido pela Escola
Nacional de Administração Pública e por uma série de motivos:
- Proporciona maior transparência no uso de recursos públicos.
- Garante informações oportunas para a tomada de decisão em diversos níveis.
- Agiliza a comunicação entre os diversos atores do processo de gestão de obras.
- Reduz drasticamente o uso de papel e outros insumos nos processos, promovendo o
reconhecimento de entidades ligadas ao meio-ambiente.
- Promove agilidade na execução de processos até então burocráticos.
- Favorece a estatística dos dados gerados no processo de gestão de uma obra pública,
gerando conhecimento útil para melhoria contínua dos processos.
Este trabalho requer um maior aprofundamento quanto à utilização da base de dados de
imóveis do OPUS que pode ser aplicada em outras áreas da gestão pública, como a Gestão
Ambiental e a Gestão de Patrimônio. Demanda-se um maior estudo também quanto à
possibilidade de acesso ao sistema pela sociedade em geral, pois atualmente, por questões de
segurança, o público-alvo do OPUS se restringe aos militares e seu acesso se dá apenas pela rede
corporativa do Exército.
ÉTICA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: la utilización del Sistema Unificado del
Proceso de Obras (OPUS) en el control de la ejecución de obras militares
RESUMEN
Este trabajo trata de la ética en la administración pública y la utilización del Sistema Unificado
del Proceso de Obras (OPUS) en el control de la ejecución de obras militares. Este enfoque se
justifica por la necesidad de presentar herramientas que posibiliten una mejor gestión y control
social de los recursos públicos destinados al Ejército Brasileño. El propósito de este estudio es
difundir buenas prácticas de gestión adoptadas en el control de la ejecución de obras militares, en
consonancia con los preceptos éticos y morales que deben regir la conducta de todo servidor
público. Este intento será alcanzado mediante una revisión bibliográfica de la literatura que trata
de ética y moral de una manera integral, y luego en el ámbito de las Fuerzas Armadas y de la
administración pública. A continuación, se realizará una investigación documental sobre el
material disponible sobre el OPUS. La investigación evidenció que la utilización del Sistema
Unificado del Proceso de Obras permite la optimización del servicio prestado por el Estado, con
ahorro de tiempo y de recursos públicos.
Palavras-chave: Ética.OPUS.Administración pública.Obras militares.
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