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A SISTEMÁTICA DE CONTROLE, ESCRITURAÇÃO E REGISTRO CONTÁBIL DO 
PATRIMÔNIO DE UM BATALHÃO DE INFANTARIA 

 
Renderson Georg Enéas* 

Vinícius Melquíades Cunha** 
 
RESUMO 
O presente trabalho se propõe a estudar e integrar os conceitos previstos nos manuais 
com as informações científicas atualizadas, a fim de identificar a sistemática de 
controle, escrituração e registro contábil do patrimônio de um Batalhão de Infantaria. 
Para isso, pretende-se buscar a identificação das características e peculiaridades 
patrimoniais do Batalhão de Infantaria, assim como a sistemática de controle do seu 
patrimônio, os sistemas que auxiliam na organização e controle do mesmo, e a sua 
sistemática de escrituração e registro contábil. Com isso, propõe-se chegar a um ciclo 
e/ou processo, assim como na sequência de tarefas conjuntas que sistematizam o 
controle, escrituração e registro contábil do patrimônio de um Batalhão de Infantaria. 
 
Palavras-chave: Controle Patrimonial. Escrituração. Registro contábil. Sistemas. 
Sistemática. Processos. 
 
ABSTRACT 
The present work intends to study and integrate the concepts provided in the manuals 
with the updated scientific information, in order to identify the systematic control, 
bookkeeping and accounting record of the assets of an Infantry Battalion. For this 
purpose, we intend to identify the characteristics and patrimonial peculiarities of the 
Infantry Battalion, as well as the systematic control of its assets, the systems that assist 
in the organization and control of the same, and its accounting and accounting system. 
With this, it is proposed to arrive at a cycle and / or process, as well as in the sequence 
of joint tasks that systematize the control, bookkeeping and accounting record of the 
assets of an Infantry Battalion. 
 
Keywords: Patrimonial Control. Bookkeeping. Accounting record. Systems. 
Systematics. Processes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Em tempos de escassez de recursos e em meio a notícias e divulgações 

praticamente diárias do mau uso dos bens e do dinheiro público, fica evidente a 

importância de se ter um controle sistemático dos mesmos nas Unidades Gestoras 

desses recursos. Controle esse que vem sendo buscado pela própria sociedade como 

uma forma de melhor gerir os recursos públicos. Diante disso, o presente estudo visa 

identificar as práticas sistematizadas de controle, escrituração e registro contábil do 

patrimônio de um Batalhão de Infantaria. 

 Esse trabalho busca alinhar-se com as tendências de economicidade, 

efetividade e eficiência que tanto tem ganhado força no quadro atual das instituições 

e repartições públicas do país, elencando uma crítica construtiva sobre tais aspectos 

na atual sistemática de controle, escrituração e registro supracitada e praticada nos 

Batalhões de Infantaria. 

 Diante da crítica surge então como objetivo principal o intuito de identificar as 

etapas do processo que permite controlar, escriturar e registrar contabilmente o 

patrimônio, de maneira sistematizada, cíclica, e consolidá-lo no modo mais prático e 

organizacional possível. Tudo isso visando facilitar o emprego desse processo pelos 

diferentes gestores nas diferentes Unidades de Infantaria, para assim alcançar os 

objetivos supracitados. 

 Além disso, o bom uso e acompanhamento desses processos ou sistemática 

os tornam eficientes e eficazes, dando segurança a esses gestores no combate a 

desperdícios e perdas por descontrole ou mal uso de bens e recursos, permitindo-os 

alcançarem objetivos mais longos com a mesma quantidade de meios. Possuem 

também um importante efeito inibidor de fraudes, uma vez que traz a desmotivação 

de outras ou novas tentativas frente ao histórico de sucessos anteriores de 

descobertas de erros e golpes, contribuindo sobremaneira para a defesa do 

patrimônio público do Exército Brasileiro.   

 Quanto ao aspecto legal, os Batalhões de Infantaria, Unidades gestoras dos 

recursos públicos, integram a Administração Pública Federal Direta, balizada pelos 

preceitos constitucionais do artigo 70 da Constituição Federal de 1988:  

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, 
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções 
e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 
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controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. (BRASIL, 
1988)  

  

1.1 PROBLEMA 

Sob a égide da constante e rotineira entrada e saída de recursos, bens e 

serviços, sejam estes prestados ou em trâmite na instituição Exército Brasileiro, faz-

se necessário e imprescindível o conhecimento da significativa sistemática de 

controle, escrituração e registro contábil do patrimônio de um Batalhão de Infantaria, 

principalmente pelos seus gestores e demais participantes ou integrantes dessa 

gestão. 

O cenário atual, em que pese a burocracia e o controle de contas e patrimônios, 

com reflexivas auditorias internas e externas, obrigam cada vez mais o Batalhão de 

Infantaria, como Unidade Gestora, a trabalhar sua transparência, acompanhamento, 

fiscalização e controle patrimonial.  

Esse controle do patrimônio consiste principal e primordialmente no 

acompanhamento das escriturações e registros contábeis dos bens, a fim de 

identificar possíveis divergências e, com oportunidade, corrigi-las, mantendo assim, a 

contabilidade patrimonial conciliada. Para tal, a Unidade Gestora deve manter o 

correto registro contábil do bem, demonstrando sua real situação, e isso só será 

possível se os responsáveis por isso, bem como os auxiliares dos mesmos, 

identificarem, conhecerem e seguirem a legislação e as orientações necessárias para 

a correta gestão patrimonial. 

Isto posto, em que medida os processos dos registros contábeis do patrimônio 

de uma Unidade Gestora (UG) Batalhão de Infantaria são adequados às atuais 

demandas? 

1.2 OBJETIVOS 

A fim de identificar a sistemática de controle, escrituração e registro contábil do 

patrimônio de um Batalhão de Infantaria, o presente estudo pretende integrar os 

conceitos previstos nos manuais com as informações científicas atualizadas, e assim 

identificar um ciclo e/ou processo que sistematize esse controle patrimonial. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os 

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico do 
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raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Identificar as características e peculiaridades patrimoniais do Batalhão de 

Infantaria; 

b) Identificar separadamente a sistemática de controle do patrimônio de um 

Batalhão de Infantaria; 

c) Identificar sistemas que auxiliam na organização e controle do patrimônio de 

um Batalhão de Infantaria; 

d) Identificar separadamente a sistemática de escrituração do patrimônio de um 

Batalhão de Infantaria; 

e) Identificar separadamente a sistemática de registro contábil do patrimônio de 

um Batalhão de Infantaria; 

f) Identificar o ciclo e/ou processo e sua sequência de tarefas conjuntas que 

sistematizam o controle, escrituração e registro contábil do patrimônio de um Batalhão 

de Infantaria, assim como a necessidade de se ter essa realidade ilustrada, de 

maneira simples e objetiva;  

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

O controle patrimonial consiste no acompanhamento da escrituração e registros 

contábeis dos bens móveis e imóveis, a fim de identificar possíveis divergências e 

com oportunidade poder corrigi-las e manter a contabilidade patrimonial conciliada. 

Para tal, a UG deverá manter o correto registro contábil dos bens, demonstrando sua 

real situação. 

Essa sistemática é processada e controlada pelo elemento humano, que deve 

então, identificar e conhecer de maneira pormenorizada cada tópico, parte ou fase 

desse controle, escrituração e registro contábil do patrimônio. Só assim, os gestores, 

assim como os auxiliares deste, poderá ilustrar o modelo competente de agente da 

administração, perfeito executante e controlador da atual sistemática adotada. 

Segundo o caderno de orientação DPIMA-CO-01.2016 (2016, p.24): “A 

excelência na gestão patrimonial se espelha nas boas práticas administrativas [...] e 

cuidado extremo com o controle dominial e cadastral, além do acompanhamento e 

monitoramento processual. 
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A constante evolução e aperfeiçoamento dos métodos e processos de controle 

patrimonial e das contas públicas tem sido recentemente ainda mais aprimorada e 

otimizada com a ajuda da tecnologia e criação de diversos sistemas. Contudo, 

percebe-se ainda a carência de estudos ou manuais e demais publicações tratando 

desse assunto de maneira prática e concisa, no que tange particularmente ao ciclo ou 

à sistemática de controle, escrituração e registro contábil do patrimônio de um 

Batalhão de Infantaria. Ou ainda, carece de quem a traga de maneira reunida, 

articulada, processual e cíclica.  

Portanto há carência de estudos específicos que reúna e compila os passos, e 

oriente os agentes da administração quanto ao ciclo supracitado, traçando, de 

maneira prática e concisa, do início até o final desse processo, a ser executado e 

controlado em um Batalhão de Infantaria. Isso, passando e identificando 

pausadamente todas e cada uma de suas etapas intermediárias, assim como o uso 

de atualizados e diversos sistemas, que na atualidade vem a somar ganhos de rapidez 

e eficiência em cada uma delas. Trata-se aqui do traçado do desenho do ciclo de vida 

dos materiais integrantes do patrimônio das Unidades em estudo. 

Tendo em vista essa lacuna, o presente estudo busca reunir e iluminar o 

traçado supracitado de maneira a ampliar o conhecimento sobre os princípios, teorias 

e práticas que norteiam o assunto, através da identificação de cada passo da 

sistemática que compõe o controle patrimonial de um Batalhão de Infantaria, 

passando consequentemente pela escrituração e registro contábil desse patrimônio. 

2 METODOLOGIA  

Para subsidiar uma possível resposta ao problema levantado, o delineamento 

desta pesquisa tomou como base a leitura analítica e fichamento das fontes, 

questionários, argumentação e discussão de resultados. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 

conceitos de pesquisa quantitativa e qualitativa, pois as referências numéricas 

obtidas por meio dos questionários foram fundamentais para a compreensão do 

entendimento e das necessidades dos militares na área, bem como a interpretação 

das diversas respostas obtidas por meio de perguntas abertas. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo em 

vista ser a que mais se adequa ao produto final desejado e ao moderado 
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conhecimento disponível e publicado sobre a temática, o que exigiu uma 

familiarização inicial sobre controles e processos na área do tema, materializada pelos 

questionários distribuídos a uma amostra que adquiriu vivência profissional relevante 

ao desempenhar funções, nos Batalhões de Infantaria, diretamente ligadas a área de 

controle patrimonial. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Iniciamos o delineamento dos trabalhos com a definição de alguns termos e 

conceitos, a fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo baseada em 

uma revisão de literatura no período de jan/2008 a abr/2018. Essa delimitação 

baseou-se na necessidade de atualização do tema, visto que as tecnologias se 

encontram em constante evolução e a grande preocupação com o tema acentuou-se 

a partir da década passada.  

Com isso, tomou-se o cuidado de não trazer aqui conceitos ou práticas arcaicas 

ou já suplantadas pelo avanço e velocidade da informação, que cada vez mais rápido 

coloca teorias e técnicas efetivas na condição de atemporais e/ou menos eficientes. 

O limite anterior foi determinado almejando incluir publicações que trazem um histórico 

de evolução das práticas e sistemas de controle patrimonial, trazendo as experiências 

e ensinamentos colhidos ao longo dos tempos. 

Foram utilizadas as palavras-chave controle, patrimônio, inclusão, exclusão, 

entrada, saída, SIAFI, SISCOFIS, aquisições, Unidade Gestora, gestor, recebimento, 

distribuição, transferência, doação, bem material, serviço, consumo e descarga 

juntamente com seus correlatos em inglês e espanhol, na base de dados Scielo, 

cdoutex, RedeBIE, em sítios eletrônicos de procura na internet, biblioteca de 

monografias e TCC da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), e da Escola de 

Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), sendo selecionados apenas os 

artigos em português, inglês e espanhol. O sistema de busca foi complementado pela 

coleta manual de relatórios de inspeções e visitas técnicas militares, bem como de 

manuais de campanha, entre outras publicações como portarias referentes ao tema, 

do EB e dos EUA. 

Quanto ao tipo de Unidades Militares Gestoras de recursos públicos, conforme 

já citado inicialmente pelo título do presente artigo, a revisão de literatura limitou-se 

aos Batalhões de Infantaria, com enfoque majoritário nos Batalhões de Infantaria de 

Pronto Emprego. 
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a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português, espanhol ou inglês, relacionados ao 

patrimônio de um Batalhão de Infantaria e sua sistemática de controle, escrituração e 

registro contábil do patrimônio dessas Organizações Militares; 

- Manuais e publicações do Exército Brasileiro que tratam de controle, 

escrituração e registro contábil. 

- Estudos, e portfólios de organizações que trazem inovações tecnológicas com 

reflexos na eficiência do controle do patrimônio. 

b. Critério de exclusão:  

- Publicações que não contemplam o período estipulado como delimitação 

temporal do tema; e 

- Trabalhos e estudos que não tenham como enfoque o controle, escrituração 

e registro contábil do patrimônio nas organizações militares, tendo como preferência 

os Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelo seguinte meio: 

questionário. 

2.2.1 Questionário 

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de militares que 

exerceram a função de gestores ou auxiliares dos mesmos nos Batalhão de Infantaria 

do Exército Brasileiro. O estudo foi limitado particularmente aos militares que 

exerceram essas funções relacionadas ao intervalo dos anos de 2012 a 2018, 

oriundos da Academia Militar das Agulhas Negras, Escola de Sargentos de Logística 

e Escola de  Sargentos das Armas. Isso devido às suas formações mais completas, 

comprometidas e especializadas, além do período mais atual possível no qual 

provavelmente já se depararam com as novidades tecnológicas do sistema abordado.   

 A amostra selecionada para responder aos questionários foi ainda restrita a 

militares que tiveram sua experiência, relacionada com o tema em questão, em alguns 

Batalhões de Infantaria de Pronto Emprego do Exército Brasileiro. Isto porque somou-

se a necessidade dos gestores dessas unidades buscarem a agilidade e praticidade, 
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com eficácia e eficiência, sem negligenciar a segurança da correção ao lidar com seu 

patrimônio, tendo em vista não ser essa a sua finalidade mas sim um dos meios que 

os permitirão bem cumprir suas missões.  

Portanto, valendo-se de dados obtidos nos relatórios das missões em consulta 

à internet, a população a ser estudada foi estimada em 50 militares. Com a intenção 

de atingir uma maior confiabilidade das análises realizadas, buscou-se atingir uma 

amostra significativa, utilizando como parâmetros o nível de confiança igual a 90% e 

erro amostral de 10%. Nesse sentido, a amostra dimensionada como ideal foi de 45. 

A amostra contemplou oficiais e praças, com as características já listadas 

anteriormente, e dessa feita, foram distribuídos questionários para 66 militares, 

conforme suas experiências nas Organizações Militares com as características 

específicas já citadas acima. 

O efetivo acima foi obtido considerando 150% da amostra ideal prevista (nideal= 

45), utilizando-se como N o valor de 45 militares, sendo a amostra selecionada, 

prioritariamente, na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO). É importante 

salientar o fator facilitador da escolha desse universo como prioritário para a pesquisa, 

já que são militares que se encontravam servindo por Unidades bastante diversas por 

todo o Brasil, integrando diferentes equipes com  diferentes recursos e variadas 

épocas, propiciando a colheita de experiências e aprendizados variados. Portanto, o 

fato de todos se encontrarem na mesma OM não prejudicou a análise e tabulação dos 

dados. Ocorreu, exatamente, o inverso: facilitou e acelerou exponencialmente a 

distribuição dos questionários e a coleta de respostas. A distribuição dos questionários 

se deu de forma direta (pessoalmente) ou indireta (e-mail) para 66 militares que 

atendiam os requisitos. Exatamente pelo fato de todos estarem no mesmo 

aquartelamento, conseguiu-se 43 respostas, aproximando-se bastante do nideal 

proposto inicialmente, sem prejudicar a pesquisa. 

Foi realizado um pré–teste com 6 oficiais e sargentos de outras unidades do 

Exército Brasileiro, que atendiam aos pré-requisitos para integrar a amostra proposta 

no estudo, com o intuito de identificar possíveis erros no instrumento de coleta de 

dados. Ao final do pré-teste, não foram observadas falhas que justificassem alterações 

no questionário e, portanto, seguiram-se os demais de forma idêntica. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Antigamente as Unidades Gestoras de recursos públicos realizavam a 

execução orçamentária, financeira e patrimonial por processo manual, além de 

fazerem as escriturações e manterem os registros contábeis por meio de fichas 

datilografadas. No campo militar e, particularmente, no Exército Brasileiro essas UG 

remetiam a documentação comprobatória das receitas e despesas, às Unidades de 

Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx), para fins de prestação de 

contas, análises e informativos, tudo processado manualmente.  

Como consequência, a Administração Militar se deparava por diversas vezes 

com a falta de informações gerenciais em todos os níveis da Força, além da 

defasagem na escrituração contábil de, pelo menos, 45 dias entre o encerramento do 

mês e o levantamento das demonstrações orçamentárias, financeiras e patrimoniais. 

Isso, entre outros fatores, como inconsistência de dados gerada pela diversidade de 

fontes, acabava por inviabilizar o uso das informações para fins gerenciais e tornava 

a contabilidade um simples “instrumento de registros formais”, incapaz de exercer 

tempestivamente o controle fidedigno de qualquer patrimônio.  

A modernidade, e o avanço tecnológico e da Informação, veio a aprimorar e dar 

configurações cada vez mais seguras e sistematizadas de registro e controle desses 

dados e documentos, culminando atualmente no aparecimento de diversos sistemas 

e redes integradas e eficazes de registro, controle e acompanhamento dos gastos 

públicos e do patrimônio das instituições. 

Contudo, percebe-se que tais avanços não parecem ter resolvido os problemas 

anteriormente citados. Isto porque, mesmo com o auxílio de todos esses novos meios 

tecnológicos e informatizados de que dispomos hoje, percebe-se que outras e 

variadas dificuldades persistem, ou mesmo surgiram, a exemplo da dificuldade de 

simplificação dos processos, assim como suas publicações, e o conhecimento dos 

mesmos pelos gestores e seus auxiliares. 

Esse item foi alvo de questionamentos, direcionados aos respondentes, 

abrangendo principalmente alguns setores específicos das Organizações Militares, 

como por exemplo a Fiscalização Administrativa, a 4ªSeção, a Seção de 

Conformidade Registro e Gestão, bem como os depósitos e Encarregados de 

Materiais. Com isso, conclui-se que se tem aqui, como público alvo, os militares mais 
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diretamente envolvidos na gestão dos recursos e patrimônio públicos, assim como os 

auxiliares desses mesmos gestores. 

Estes, após serem questionados sobre o conhecimento de publicações que 

trazem a elucidação do ciclo do material, bem ou serviço, facilitando assim o controle 

patrimonial, ao longo de suas experiências profissionais, responderam, em sua 

maioria, que não travaram contato com nada parecido. O gráfico a seguir apresenta o 

resultado obtido: 

  

GRÁFICO 1 – Resposta da Amostra sobre o conhecimento de publicações que trazem o ciclo do 
material, bem ou serviço, facilitando assim o controle patrimonial, ao longo de suas 
experiências profissionais 

Fonte: O autor  

 

A percepção da amostra, de maneira geral, é que se tem pouco contato ou 

conhecimento de publicações que trazem o ciclo do material, bem ou serviço, que 

facilite o controle patrimonial (61,2%). Poucos são os que viram algum tipo de material 

nesse sentido (32,6%), e quase ninguém viu nada disso (2,2%). 

Os militares em questão, ao serem abordados a respeito de quanto tempo 

exerceram de fato, ou estiveram nas funções citadas acima por motivos diversos, 

sendo algumas por substituições temporárias, disseram que o fizeram, em sua 

maioria, por mais de dois anos. O gráfico a seguir apresenta o resultado obtido do 

questionamento, onde 44,2% tiveram essa experiência por mais de dois anos, 37,2% 

entre um e dois anos, 16,3% entre seis meses e um ano, e finalmente 2,3% por menos 

de seis meses: 

Sim Não Orientação Anual aos Agentes da Administração
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GRÁFICO 2 – Experiência da Amostra nas funções ligadas direta ou indiretamente ao controle 
patrimonial, ao longo de suas experiências profissionais. 

Fonte: O autor 

Percebe-se, portanto, que no exercício de suas funções, houve tempo hábil 

para que a maioria dos militares questionados, tomasse conhecimento de materiais 

que trouxessem consigo a sistemática de controle, escrituração e registro contábil do 

patrimônio de um Batalhão de Infantaria, de maneira simplificada, faseada, cíclica e 

mais inteligível, caso houvesse. 

Esses mesmos militares, ao serem questionados se concordavam ou não que 

esse faseamento, ou citação por partes, da sistemática de controle, facilitava ou 

melhorava o trabalho de controle patrimonial de um Batalhão de Infantaria, 

responderam, de forma unânime, que “sim”.  

Por conseguinte, foram expostos a uma figura, mais precisamente um modelo 

de organograma que trazia um diagrama em ciclo, como poderia ser feito com a 

sistemática de controle, escrituração e registro contábil do patrimônio de uma OM 

(Batalhão de Infantaria). Na sequência, foi perguntado se já tinham visto algo parecido 

(ou pelo menos que lembrasse) com modo como é feito a sistemática supracitada 

nessas OM, além de ter sido aberto um espaço para “outras opções”, na qual 

poderiam citar algum outro modelo ou forma ilustrativa. Nos resultados, como mostra 

o gráfico abaixo, 69,7% declararam que “não”, apenas 30,3% declararam que “sim”, e 

ninguém (0,0%) declarou ou citou qualquer outro modelo ou forma: 

 

Mais de 2 anos 1 a 2 anos 6 meses a 1 ano Menos de 6 meses

Não
70%

Sim
30%

Outros
0%
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GRÁFICO 3 – Conhecimento da Amostra sobre algum outro modelo, ou forma ilustrativa, de que 
tenham conhecimento, ou esteja em uso, verificado nos Batalhões de Infantaria. 

Fonte: O autor 

Contudo, foi grande a aceitação em relação à criação e recepção de modelos 

e ilustrações diversas, que viessem a trazer o ciclo processual de controle, 

escrituração e registro contábil do patrimônio de seus Batalhões. Deste modo, 

concordaram também que tais modelos facilitariam o entendimento da sistemática e, 

consequentemente, o trabalho do gestor e seus auxiliares, como mostra o gráfico 

abaixo:  

 

GRÁFICO 4 – Opinião da Amostra sobre a ajuda, no trabalho do gestor e seus auxiliares, de modelos 
e ilustrações diversas que trouxessem o ciclo processual de controle, escrituração e 
registro contábil do patrimônio. 

Fonte: O autor 

Segundo a Cartilha de Controle Patrimonial, da Seção de Contabilidade da 11ª 

ICFEx (2015, p.4): 

O controle do patrimônio é um dos aspectos mais importantes na gestão 
administrativa, envolvendo diretamente todos os agentes da administração 
da Organização Militar. Os bens da União, postos à disposição do Exército 
Brasileiro, devem ser utilizados criteriosamente, cabendo aos seus 
detentores a guarda, a conservação e a manutenção. 

Tal controle depende do acompanhamento dos registros contábeis dos bens, 

através do qual torna-se possível identificar possíveis divergências, e deste modo, 

manter a contabilidade patrimonial conciliada. Para que isso seja possível, a Unidade 

Gestora tem que manter o correto registro contábil do bem a fim de demonstrar a sua 

real situação, tudo isso, executado, mantido e controlado pelos gestores e seus 

auxiliares.  

Esses mesmos, ao serem questionados sobre suas experiências teóricas e 

práticas em relação ao assunto, se as obtiveram através das escolas de formação e 

de aperfeiçoamento do EB, pelas quais passaram, responderam conforme o gráfico 

48%49%

3%

Perfeitamente

Satisfatoriamente

Insuficientemente
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abaixo, tendo a parte prática, porcentagens ainda maiores de “não”: 

 

GRÁFICO 4 – Respostas da Amostra sobre instruções relativas ao controle patrimonial obtidas nas 
escolas de formação e aperfeiçoamento do EB, pelas quais passaram. 

Fonte: O autor 

Da análise dos índices até aqui demonstrados, pôde-se perceber a 

inquestionável necessidade de se levar o conhecimento do processo de controle, 

escrituração e registro do patrimônio do Batalhão de Infantaria a essas Unidades 

Gestoras, e particularmente aos gestores e auxiliares dos mesmos, que estiverem 

servindo nessas unidades. Também foi possível extrair das análises, a necessidade 

de simplificação desse conhecimento, tornando-o mais prático, ágil e acessível a 

todos eles. 

Alguns sistemas, aproveitando-se das inovações advindas com a Tecnologia 

da Informação, surgiram em tempos modernos, e vieram ao encontro das 

necessidades citadas anteriormente. E nesse contexto, foram criados o SIAFI 

(Sistema Integrado de Administração Financeira) e o SIMATEx (Sistema de Material 

do Exército), assim como seus subsistemas: SISCOFIS (Sistema de Controle Físico), 

SISDOT (Sistema de Dotação) e SICATEx (Sistema de Catalogação do Exército). 

Além desses, criou-se também o SISPATR (Sistema Gerencial de Acompanhamento 

e Controle Patrimonial), que realiza a compatibilização dos sistemas anteriores.  

Outro item do questionário procurou investigar se os militares envolvidos na 

gestão do patrimônio, conforme já citado anteriormente, achavam ou não que os 

novos sistemas supracitados trouxeram benefícios para a sistemática do controle. Dos 

respondentes, 84,8% acharam que sim, frente a 6,1% que acharam que não, além 

dos 9,1% que disseram que não conheciam ou nunca usaram, como mostra o gráfico 

abaixo: 

55%35%

7%3%
Não

Sim

Sim, porém insuficientes

No CAS, de forma resumida
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GRÁFICO 5 – Respostas da Amostra sobre os benefícios trazidos pelos novos sistemas para a 
sistemática do controle. 

Fonte: O autor 

Neste item, foi aberto um espaço para “outras informações ou 

questionamentos”, no qual se destacaram os seguintes comentários: 

a) “Julgo interessante acrescentar em calendários de instrução, mesmo que de 

âmbito interno, ministrar estágio/ instrução tratando do tema em questão, sendo 

dispensada a atenção devida, bem como classificado com prioridade para a OM o 

tema abordado em tela, uma vez que engloba aspectos administrativos que podem vir 

a acarretar embaraço jurídico para o Cmt, Chefe ou Diretor de OM”; 

b) “Os sistemas ajudam, porém possuem diversos sistemas com datas e 

processos de fechamento totalmente diferentes, o que acaba confundindo o 

administrador, e a sugestão é fazer, se possível, um sistema que integre e/ou tenha 

todos esses outros agregados, sendo uma tela única de entrada, sendo todos os 

relatórios e balancetes gerados por esse único sistema; e  

c) ”Acho todo o processo de escrituração de material burocrático e repetitivo, 

tendo que ser lançado em vários sistemas, pois não são integrados. Isso gera 

retrabalhos que atrapalha a administração da OM. 

Estas últimas respostas apresentadas refletem as atuais situações e 

dificuldades sentidas pelos gestores e operadores dos novos e variados sistemas já 

citados anteriormente. Confirma-se também as dificuldades de simplificação dos 

processos, ou da sistemática, e publicações dos mesmos, conforme citado no início 
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do capítulo. E de forma bem resumida e simplista então, tenta-se exemplificar a 

sistemática de controle, escrituração e registro contábil do patrimônio de um Batalhão 

de Infantaria conforme o citado pelo parágrafo abaixo. 

Os bens patrimoniais recebidos e a serem incluídos ou mesmo excluídos do 

Patrimônio do Batalhão de Infantaria podem se originar de aquisições pela UG (nota 

fiscal de mercadoria), recebimento pelos Órgãos Públicos (OP) (guia de 

fornecimento), transferência de outra UG (guia de transferência) e/ou Doações (Termo 

de doação PJ / PF). Concomitantemente com o recebimento e a inclusão/registro 

desse Bem no SIAFI procede-se a sua inclusão e registro em carga/SISCOFIS da 

Organização Militar (UG) por meio da publicação em Boletim Administrativo do 

Batalhão. Ou seja, assim que o bem chega ou é transferido para a UG de destino ela 

registra o bem no SISCOFIS e o apropria no SIAFI. Este tem a atribuição de descrever 

a real situação do Bem, e deverá estar análogo ao controle patrimonial do SISCOFIS.  

Já as saídas do Patrimônio poderão se dar, a título de exemplo, mediante o 

consumo, a descarga do material ou pela distribuição e/ou transferência para outra 

UG. Procede-se então, de modo análogo e inverso à inclusão, a sua exclusão dos 

registros do SIAFI e da carga/SISCOFIS da Organização Militar (UG) por meio da 

nova publicação em Boletim Administrativo do Batalhão. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto ao problema e aos objetivos propostos no início deste trabalho, conclui-

se que a presente investigação atendeu ao pretendido, mostrando que, embora 

praticamente todo esse embasamento acerca da identificação da sistemática de 

controle, escrituração e registro contábil do patrimônio de um Batalhão de Infantaria, 

encontre-se hoje no Regulamento de Administração do Exército (RAE), aprovado pelo 

Decreto nº 98.820, de 12 de janeiro de 1990, poucos gestores e auxiliares o tem como 

um material de fácil entendimento, e consequentemente, menos ainda o tem como 

matéria de uso prático e rotineiro. Com isso, é claro o material acaba por vezes não 

atingindo os objetivos ou fins a que se destina ou se tinha pretendido. 

A revisão de literatura possibilitou concluir que embora o RAE seja a base 

normativa para o controle patrimonial no Exército, este, e outros regulamentos, pouco 

trazem em relação a ilustrações e diagramas cíclicos e processuais que possam vir a 

simplificar a execução, acompanhamento e fiscalização desse controle.  
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A compilação de dados permitiu identificar que, com o passar dos dias, o 

volume e velocidade do fluxo de dados e informações, aliado ao desenvolvimento 

constante da Tecnologia da Informação (TI), cresceu exponencialmente. Isso 

possibilitou, e tornou cada vez mais comum e corrente, o acompanhamento, a 

exigência e a cobrança de chefes e instituições em torno da transparência e eficiência 

do trabalho dos gestores de recursos e bens públicos. 

Além disso, entendeu-se que, com a evolução tecnológica e o consequente 

surgimento de novos sistemas, veio uma enorme quantidade de novas informações 

sobre o gerenciamento e manuseio dos mesmos. Esses mecanismos, assim como 

permitiram um melhor e mais fidedigno controle e acompanhamento do patrimônio, 

com maior capacidade de armazenamento de dados inclusive, também veio a exigir 

mais conhecimentos e habilidades de seus operadores e auxiliares. 

Alinhado a todas essas novas possibilidades tecnológicas, surge então a 

necessidade de se organizar, alinhar, descrever e ilustrar, de maneira resumida, 

simples, prática, sistemática e processual as atividades e ações relacionados ao 

controle, escrituração e registros contábeis do patrimônio de uma Unidade Gestora 

(UG) Batalhão de Infantaria. 

Conclui-se, portanto, que a necessidade de adaptação e surgimento de 

diagramas e descrições pontuais e tópicas, ilustrando uma sequência lógica e prática 

de caminho percorrido pelo Bem ou Serviço, abrangendo todo o seu ciclo de vida, é 

inegável para que essa sistemática de controle se torne contemporânea e adequada 

às atuais demandas. Tudo isso alinha-se com a finalidade de permitir que o trabalho 

dos gestores e seus auxiliares alcance maior eficiência e produtividade na rotina de 

suas funções e na gerência dos seus sistemas, permitindo também ganhos de 

economicidade no controle e na gerência patrimonial de suas UG, e 

consequentemente, nos cofres públicos.   
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