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GERENCIAMENTO DE RISCOS E A EFICIÊNCIA NAS ATIVIDADES DO
CONFORMADOR DE REGISTRO DE GESTÃO NO EXÉRCITO BRASILEIRO

Américo Alexandre Ribeiro Neto

RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo fazer uma análise dos principais riscos que conformador pode
estar sujeito no exercício de sua função. O conformador de registros de gestão na maioria dos casos
não possui conhecimento técnico para exercer de forma plena a sua função, uma vez que esta exige
conhecimentos  de  licitação,  retenções  tributárias,  tesouraria,  gestão  patrimonial  e  outros  mais.
Durante a realização desse trabalho procurou-se identificar oportunidade de melhoria no exercício da
função do conformador,  bem como propor recomendações para as UG, para que o conformador
tenha melhores condições de realizar  a sua função institucional,  de modo que este  ultrapasse o
patamar da auditoria de conformidade, para uma auditoria de gestão, analisando a eficiência do gasto
público, e mitigando possíveis dano ao erário, para fins de perpetuar a confiabilidade que a instituição
Exército Brasileiro tem junto à sociedade brasileira.

Palavras chaves: Conformidade dos Registros de Gestão. Conformador. Riscos. 

ABSTRACT

The present work had as objective to make an analysis of the main risks that conformer can be subject
in the exercise of its function. In most cases, the management record consolidator does not have the
technical knowledge to fully exercise his or her function, since this requires knowledge of bidding, tax
withholding,  treasury,  asset  management  and  more.  During  the  accomplishment  of  this  work,  an
attempt  was made to  identify  an opportunity  for  improvement  in  the performance of  the shaper's
function, as well as to propose recommendations for the UG, so that the shaper has better conditions
to carry  out its institutional function,  so that it  exceeds the level  of the audit  of  compliance,  for a
management audit, analyzing the efficiency of the public expenditure, and mitigating possible damage
to the treasury, in order to perpetuate the reliability that the Brazilian Army institution has with the
Brazilian society. 

Key words: Compliance of Management Records. Conformer. Scratchs. 
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GERENCIAMENTO DE RISCOS E A EFICIÊNCIA NAS ATIVIDADES
DO CONFORMADOR DE REGISTRO DE GESTÃO NO EXÉRCITO

BRASILEIRO
1. INTRODUÇÃO

Diante de uma preocupação atual  da sociedade com a administração dos

recursos públicos, como eles estão sendo aplicados, se não está havendo desvios,

se o recurso está sendo aplicado pelos gestores públicos de uma maneira correta

sem haver favorecimento dos mesmos. O controle sobre o dinheiro público recebeu

um grande auxílio com a edição da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de

2000, a conhecida Lei de Responsabilidade Fiscal, que obrigou os governantes a

prestarem contas dos seus gastos em relação aos recursos públicos.

A  partir  dessa  conjuntura  de  controle,  o  Exército  Brasileiro  teve  que  se

adequar a essa nova demanda da Administração Pública, criando além de outras

seções administrativas de controle,  as  seções de conformidade dos registros de

gestão,  que no primeiro  momento,  não tiveram a devida  atenção  por  parte  dos

Ordenadores de Despesa, os quais tinham a ideia de que essa seção seria apenas

uma seção de arquivos de documentos da Organização Militar, quando deveria ser

considerada como sendo uma linha de  Staff  diretamente ligada ao Ordenador de

Despesa no que tange, ao controle interno dentro de uma Organização Militar.

Diante de uma conjuntura de muitos desvios públicos ocorridos, em diversos

órgãos  da  administração  pública,  o  Exército  Brasileiro,  não  pode  se  furtar  a  se

adequar a novos institutos de controle interno que foram implantados para fins de

mitigar esses danos ao erário.

Nos dias atuais observou-se a importância do conformador dos registros de

gestão  na  administração  da  UG,  bem  como  auxiliando  as  Inspetorias  de

Contabilidade do Exército o Controle Interno do Exército, na missão de realizar a

conformidade de gestão dos documentos contábeis, patrimoniais, orçamentários e

financeiros produzidos pelas Unidades Gestoras.

2. OBJETIVO 

2.1 Objetivo Geral

O presente  estudo pretende integrar  os conceitos básicos e a informação



científica  relevante  e  atualizada,  a  fim de propor  técnicas  de  gerenciamento  de

riscos que podem melhorar as atividades previstas na Portaria nº 018-SEF, de 20 de

dezembro de  2013 (Normas  para  Prestação  de  Contas  dos Recursos Utilizados

pelas Unidades Gestoras do Exército Brasileiro (EB90-N-08.002), 2ª Edição, 2013).

2.2 Objetivos Específicos

Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o objetivo

geral, levantou-se objetivos específicos que vão nortear os trabalhos, na consecução

do objetivo deste estudo, os quais são transcritos abaixo:

a. O que faz o Conformador dos Registros de Gestão?

b. Quais  os  procedimentos  que  ele  deve  seguir,  para  fins  de  um  bom

cumprimento de missão?

c. O que é gestão de Riscos na Administração Pública?

d.  Quais  os  principais  riscos  na  realização  da  missão  do  conformador,

conforme preconizado na Portaria nº 018_SEF, sob o espectro dos princípios da

gestão de riscos?

e. O que pode ser sugerido a partir da observação da missão executada por

um conformador, e dos princípios da gestão de riscos, para fins de mitigação dos

mesmos?

3. JUSTIFICATIVA

O presente trabalho justifica-se pelo fato do Conformador dos Registros de

Gestão exerce um importante papel no controle interno dentro do Exército Brasileiro,

uma vez que este é a primeira linha de defesa dentro da unidade, para fins de

controle contábil, financeiro e orçamentário, entender o que está disciplinado. 

A fim de orientar o entendimento do assunto abordado no presente trabalho, é

de  suma  importância,  citar,  por  exemplo,  o  que  está  disciplinado  no  Art.  3º  da

Portaria nº 018, Comando do Exército, de 2013:

Art.  3º  A  Conformidade  dos  Registros  de  Gestão  consiste  na
certificação dos registros dos atos e fatos de execução orçamentária,
financeira e patrimonial incluídos no Sistema Integrado de Administração
Financeira  do  Governo  Federal,  e  na  certificação  da  existência  de
documentos  hábeis  que  comprovem  as  operações  realizadas  e
transformadas,  automaticamente,  em  registros  contábeis  definitivos  no
SIAFI. (grifo nosso).



Nesse diapasão, podemos citar também, o preconizado no Art. 1º da Portaria

nº 465, Comando do Exército, de 2017, que nos traz:

Art. 1º Instituir a Política de Gestão de Riscos no âmbito do Exército
Brasileiro (EB), coma finalidade de:

I - identificar eventos em potencial que afetem a consecução dos
objetivos institucionais;

II - alinhar o apetite a riscos com as estratégias adotadas;
III - fortalecer as decisões em resposta aos riscos; e
IV - aprimorar os controles internos de gestão. (grifo nosso)

Como nossa instituição, procura sempre ter em voga, a cultura da resiliência,

que pode ser definida, segundo o dicionário Aurélio, 2018, como sendo: “Tendência

natural para se recuperar ou superar com facilidade os problemas que aparecem”.

Vale  citar  também,  o  documento  do  COSO  (Gerenciamento  dos  Riscos

Corporativo – integrado com Estratégia e Performance), de 2017, que nos traz o

seguinte:

O  gerenciamento  de  riscos  corporativos  pode  também
aumentar a resiliência da organização – a capacidade de se antecipar e
responder a mudanças. Ele ajuda as organizações a identificar fatores que
apresentam não  apenas  riscos,  mas  também mudanças,  e  como  essas
mudanças  poderiam  afetar  a  performance  e  demandar  revisão  da
estratégia. (grifo nosso).

Com o presente  trabalho,  e  diante  da  importância  da  missão  atinente  ao

conformador dos registros de gestão, espera-se que haja uma contribuição para o

desenvolvimento do alinhamento da política de gestão de riscos desenvolvida pelo

Exército Brasileiro, com a boa consecução da missão realizada pelo conformador

dos  registros  de  gestão,  para  fins  de  evitar,  por  exemplo,  desvios  de  recursos

públicos,  com consequente  desgaste  da  imagem da  Força  Terrestre,  perante  a

população brasileira.

4. REVISÃO DA LITERATURA

4.1 Controle Interno na Administração Pública 

A  Constituição  Federal  da  República  Federativa  do  Brasil,  de  1988,  nos

elenca no seu artigo 74, as principais funções do controle interno:

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de
forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a
execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia
e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e
entidades da administração federal,  bem como da aplicação de recursos
públicos por entidades de direito privado;



III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias,
bem como dos direitos e haveres da União;

IV  -  apoiar  o  controle  externo  no  exercício  de  sua  missão
institucional.

Com relação à situação de que as três esferas de governo, elas tem que

manter um sistema de controle interno de uma forma integrada, Silva (2004, p.212)

nos elenca que:

O controle interno-integrado constitui em nossa visão, o controle do
ESTADO como pessoa jurídica de direito público, ou seja, da entidade e o
conjunto  dos  Três  poderes,  sendo  responsável  pela  coordenação  das
atividades individuais de controle de cada um dos Poderes e atuando de
modo independente para conferir pleno sentido a sua mais nobre função: a
proteção permanente e continua do patrimônio publico. 

 
Dito  isso,  é  imperioso  notar  que  a  própria  Carta  Magna  da  República

disciplina que é obrigatório que os Poderes instituam sistemas de controle interno, e

de maneira integrada, para fins de poder subsidiar o Controle Externo, que a nível

federal  é  exercido  pelo  Tribunal  de  Contas  da  União  (TCU),  para  fins  de  evitar

possíveis danos ao erário.

Nesse sentido, cabe definir o que seria controle interno, dentro de um órgão,

Feijó, Medeiros e Albuquerque (2008) assevera que o controle interno é:

Aquele realizado por estruturas organizacionais instituídas no âmbito
da própria entidade controlada, compreendendo um conjunto de atividades,
planos  métodos  e  procedimentos  estruturados  e  integrados.  Tem  como
propósito garantir que os objetivos organizacionais sejam alcançados, assim
como evidenciar desvios e indicar as correções e ajustes que se mostrem
necessários e oportunos. 

No âmbito do Exército Brasileiro, o Controle Interno de órgão, é realizado pelo

Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx), onde por meio das Inspetorias de

Contabilidade e Finanças (ICFEx), se faz o controle interno de UG, que por sua vez

tem no conformador dos registros de gestão, o representante desse controle dentro

da UG.

4.2 Conformador dos Registros de Gestão

 O Conformador dos Registros de Gestão,  tem como missões principais,

conforme  preconizado  em BRASIL  (Instrução  Normativa,  STN,  2006),  as  abaixo

discriminadas:

Art.  7º  A  Conformidade  dos  Registros  de  Gestão  tem  como
finalidade:

I  -  verificar se  os  registros  dos  atos  e  fatos  de  execução
orçamentária,  financeira  e  patrimonial..efetuados  pela  Unidade  Gestora



Executora..foram realizados em observância às normas vigentes; e 
. II  -  a  existência  de  documentação  que  suporte  as  operações
registradas. (grifo nosso).

O  Comando  do  Exército,  por  sua  vez,  atendendo  ao  disciplinado  pela

Instrução  sobredita,  publicou  por  meio  da  Portaria  nº  018  (BRASIL,  2003),  os

agentes que podem exercer tal função:

Art.  6º A execução da conformidade dos registros de gestão é de
responsabilidade  de  um  oficial  e  seu  substituto,  formalmente
designados pelo Ordenador de Despesas (OD) em Boletim Interno (BI) da
UG  e  incluídos  no  Rol  de  Responsáveis  com  o  código  de  natureza
especificado em tabela disponibilizada no SIAFI. (grifo nosso).

Caso não seja possível, a nomeação dos militares sobreditos, é possível, se

nomear outros agentes, conforme preconizado na Portaria nº 018 (BRASIL, 2003):

Art. 7º Na impossibilidade de o responsável titular e o seu substituto
serem  oficiais,  o  OD  poderá  designar  para  a  função  subtenentes,
sargentos  ou  servidores  civis,  informando  o  ato  à  Inspetoria  de
Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx) de vinculação, por meio de
expediente emitido pelo próprio OD. (grifo nosso).

4.3  COSO  (GERENCIAMENTO  DE  RISCOS  CORPORATIVOS  –  ESTRUTURA
INTEGRADA)

O documento do COSO (Gerenciamento dos Riscos Corporativo – integrado

com  Estratégia  e  Performance),  de  2017,  nos  traz  que  existiram  algumas

interpretações  equivocadas  do  COSO  ERM  2004,  onde  se  torna  necessário  o

esclarecimento  de alguns pontos,  que nortearão esse trabalho daqui  por  diante,

onde ele nos traz que o gerenciamento de riscos:

a)  não  é  uma  função,  nem  um  departamento.  É  a  cultura,  as
competências e as práticas que as organizações integram à definição e à
execução da estratégia, com o objetivo de gerenciar o risco na criação, na
preservação e na realização de valor;

b) é mais do que uma lista de riscos. Ele requer mais do que fazer
um inventário de todos os riscos da organização, Ele e mais amplo e inclui
práticas que a administração utiliza para a ativa gestão dos riscos;

c) vai alem do controle interno. Ele também trata de outros tópicos,
como definição de estratégia, governança e mensuração da performance.
Seus princípios se aplicam a todos os níveis da organização e a todas as
funções; e

d) não é um checklist. É um conjunto de princípios com base nos
quais os processos podem ser criados ou integrados para uma determinada
organização. 

Diante  do  exposto,  podemos  inferir  que  torna-se  necessário  que  toda  a

organização esteja comprometida com a implementação da gestão de riscos dentro

do seu órgão, da sua UG, de que tenhamos uma integração do gerenciamento dos

riscos  corporativos,  de  modo  que  seja  possível,  se  alcançar  muitos  benefícios,



dentre eles, conforme nos elenca COSO (Gerenciamento dos Riscos Corporativo –

integrado com Estratégia e Performance), de 2017:

a) identificação e gestão do risco na entidade como um todo: toda
entidade está sujeita a vários tipos de riscos, que podem afetar diversas
partes da organização. Às vezes, um risco pode ser originário de uma parte
da  entidade,  mas  impactar  outra  parte.  Dessa  forma,  a  administração
identifica e gerencia os riscos na entidade como um todo para manter e
melhorar a performance;

b) aumento dos resultados positivos e da vantagem com a diminuição
das surpresas negativas: o gerenciamento de riscos corporativos permite às
entidades  melhorar  sua  capacidade  de  identificar  riscos  e  definir  as
respostas adequadas,  diminuindo as surpresas e os custos ou prejuízos
correspondentes e tirando proveito dos demais desdobramentos favoráveis;
e

c)  melhor  distribuição  dos  recursos:  todo  risco  poderia  ser
considerado como uma demanda por recursos. A obtenção de informações
rigorosas  sobre  riscos,  permite  que  a  administração,  diante  de  recursos
finitos, avalie as necessidades, priorize a distribuição e melhore a alocação
de recursos. 

4.4 LEGISLAÇÕES NACIONAIS E INTERNAS SOBRE GESTÃO DE RISCOS

Antes de adentrarmos propriamente, nas legislações nacionais que versam

sobre o assunto, é imperioso definirmos o que é risco, segundo, o inciso XIII, do Art.

2  da Instrução Normativa nº 01 – CGU/MPOG, 2016, risco pode ser definido como

sendo “a possibilidade de ocorrência de um evento que venha a ter  impacto no

cumprimento  dos  objetivos.  O  risco  é  medido  em  termos  de  impacto  e  de

probabilidade.”

Dito  isso,  podemos  elencar  os  princípios  da  gestão  de  riscos,  que

perpassarão todo o processo, e são os abaixo discriminados, conforme consta na

Instrução Normativa nº 01 – CGU/MPOG, 2016:

Art.  14.   A  gestão  de  riscos  do  órgão  ou  entidade  observará  os
seguintes princípios: 

I  – gestão de riscos de forma sistemática, estruturada e oportuna,
subordinada ao interesse público; 

II – estabelecimento de níveis de exposição a riscos adequados; 
III  –  estabelecimento  de  procedimentos  de  controles  internos

proporcionais ao risco, observada a relação custo-benefício, e destinados a
agregar valor à organização; 
 IV – utilização do mapeamento de riscos para apoio à tomada de
decisão e à elaboração do planejamento estratégico; e 

V – utilização da gestão de riscos para apoio à melhoria contínua dos
processos organizacionais. 

Nesse diapasão, torna-se necessário também, discorrer sobre os objetivos da

gestão  de  riscos,  que  devem  ser  buscados  por  todos  os  órgãos  que  desejam

implantá-la, no âmbito do Poder Executivo Federal, que estão dispostos no Art. 15,

Instrução Normativa nº 01 – CGU/MPOG, 2016:



Art. 15. São objetivos da gestão de riscos: 
 I – assegurar que os responsáveis pela tomada de decisão, em todos
os níveis do órgão ou entidade, tenham acesso tempestivo a informações
suficientes  quanto  aos  riscos  aos  quais  está  exposta  a  organização,
inclusive para determinar questões relativas à delegação, se for o caso; 

II  –  aumentar  a  probabilidade  de  alcance  dos  objetivos  da
organização, reduzindo os riscos a níveis aceitáveis; e  

III – agregar valor à organização por meio da melhoria dos processos
de tomada de decisão e do tratamento adequado dos riscos e dos impactos
negativos decorrentes de sua materialização. 

Diante  do  exposto,  torna-se  imperioso,  após  elencados  os  conceitos

sobreditos, evidenciar a responsabilidade do gestor de riscos, conforme preconizado

no § 2º, do Art. 20, da Instrução Normativa nº 01 – CGU/MPOG, 2016:

Art. 20:
§ 2  São responsabilidades do gestor de risco: 

 I – assegurar que o risco seja gerenciado de acordo com a política de
gestão de riscos da organização; 

II – monitorar o risco ao longo do tempo, de modo a garantir que as
respostas adotadas resultem na manutenção do risco em níveis adequados,
de acordo com a política de gestão de riscos; e 

III – garantir que as informações adequadas sobre o risco estejam
disponíveis em todos os níveis da organização. 

Diante dessa demanda institucional, o Exército Brasileiro não poderia deixar

de normatizar a política de gestão de riscos, dentro das suas Organizações Militares

(OM), e o fez por meio da edição da Portaria nº 465, do Comandante do Exército, de

17 maio de 2017, que traz nos seus Art. 16 e 17, como deve se realizar o processo

de gestão de riscos e como deve ser a formalização do agente responsável pelo

risco em comento:

Art. 16. O processo de gestão de riscos é a aplicação sistemática de
políticas,  procedimentos  e  práticas  de  gestão  para  as  atividades  de
estabelecimento  do  contexto,  identificação  de  riscos,  análise  de  riscos,
avaliação  de  riscos,  priorização  de  riscos,  tratamento  de  riscos,
comunicação  e  consulta  (ação  permanente)  e  monitoramento  e  análise
crítica dos riscos (ação permanente).

Art. 17. Cada risco mapeado e avaliado deve estar associado a um
agente  responsável  formalmente identificado.  O agente responsável  pelo
gerenciamento  de  determinado  risco  deve  ser  o  gestor  com  alçada
suficiente para orientar e acompanhar as ações de mapeamento, avaliação
e mitigação do risco. 

Por meio da Portaria sobredita, a 465 do Comandante do Exército, de 2017,

foram dispostos, os princípios que nortearão a gestão de riscos, dentro do Comando

do Exército Brasileiro, que são os abaixo dispostos:

Art.  18.  A  gestão  de  riscos  no  Exército  observará  os  seguintes
princípios:

I  -  criar  e  proteger  valor:  deve  contribuir  para  a  realização
demonstrável dos objetivos e para a melhoria do desempenho referente, por
exemplo, à segurança e saúde das pessoas, à segurança, à conformidade



legal  e regulatória,  à aceitação pública,  à proteção do meio ambiente,  à
qualidade  do  produto,  ao  gerenciamento  de  projetos,  à  eficiência  nas
operações, à governança e à reputação;

II - ser parte integrante de todos os processos organizacionais: não
é uma atividade autônoma separada das principais atividades e processos
da organização. Faz parte das responsabilidades da administração e é parte
integrante de todos os processos organizacionais, incluindo o planejamento
estratégico  e  todos  os  processos  de  gestão  de  projetos  e  gestão  de
mudanças;

III - ser parte da tomada de decisões: deve auxiliar os tomadores de
decisão  a  fazer  escolhas  conscientes,  priorizar  ações  e  distinguir  entre
formas alternativas de ação;

IV - abordar explicitamente a incerteza: deve levar em consideração
a incerteza, a natureza dessa incerteza e como ela pode ser tratada;

V - ser sistemática, estruturada e oportuna: deve contribuir para a
eficiência e para os resultados consistentes, comparáveis e confiáveis;

VI  -  basear-se nas melhores informações disponíveis:  devem ser
baseadas  em  fontes  de  informação,  tais  como  dados  históricos,
experiências,  retroalimentação  das  partes  interessadas,  observações,
previsões e opiniões de especialistas. Entretanto, convém que os tomadores
de decisão se informem e levem em consideração quaisquer limitações dos
dados ou modelagem utilizados ou a possibilidade de divergências entre
especialistas;

VII  -  ser  ou  fazer-se  sob  medida:  deve  estar  alinhada  com  o
contexto interno e externo da organização e com o perfil do risco;

VIII - considerar fatores humanos e culturais: deve reconhecer as
capacidades,  percepções  e  intenções  do  pessoal  interno  e  externo  que
podem facilitar ou dificultar a realização dos objetivos da organização;

IX - ser transparente e inclusiva: deve ter o envolvimento apropriado
e  oportuno  de  partes  interessadas  e,  em  particular,  dos  tomadores  de
decisão em todos os níveis da organização assegura que a gestão de riscos
permaneça pertinente e atualizada. O envolvimento também permite que as
partes.interessadas  sejam  devidamente  representadas  e  tenham  suas
opiniões levadas em consideração na determinação dos critérios de risco;

X - ser dinâmica, interativa e capaz de reagir  a mudanças:  deve
perceber e  reagir  às mudanças.  Na medida em que acontecem eventos
externos  e  internos,  o  contexto  e  o  conhecimento  modificam-se,  o
monitoramento e a análise crítica  de riscos são realizados,  novos riscos
surgem, alguns se modificam e outros desaparecem; e

XI  -  facilitar  a  melhoria  contínua  da  organização:  deve  ser
conveniente que as organizações desenvolvam e implementem estratégias
para melhorar a sua maturidade na gestão de riscos juntamente com todos
os demais aspectos da sua organização.

Parágrafo único. A tomada de decisão, em todos os níveis, deverá
ser  baseada  pela  qualidade  da  informação  que  deve  ser  apropriada,
tempestiva, atual, precisa e acessível. 

5. METODOLOGIA

O presente estudo foi realizado dentro de um processo científico, de modo a

elencar as principais ações realizadas por um conformador de registro de gestão, e

os riscos que este agente, pode estar sujeito, tendo como espectro normativo, às

legislações atinentes a gestão de riscos dentro da Administração Pública Federal.

As  observações  acerca  dessas  ações  foram  realizadas,  quando  das

auditorias já realizadas em campo nas Unidades Gestoras Vinculadas (UGV) da 7ª



Inspetoria  de  Contabilidade  e  Finanças  do  Exército  (ICFEx),  junto  aos

conformadores, bem como nas instruções ministradas a esses, quando do plano de

capacitação anual, e nas Visitas de Orientação Técnica (VOT), realizados pela 7ª

ICFEx. 

Atualmente,  a  7º  ICFEx tem 28 (vinte  e  oito)  UGV,  com 28 (vinte e oito)

conformadores, sendo na sua maioria oficiais, algumas com ST/Sgt e 01 (uma) com

um Funcionário Civil (FC).

Não foi  realizado nenhum questionário estruturado com os conformadores,

todas as observações foram feitas de maneira informal, a partir dos seus relatos,

quando das visitas de auditorias, quando de suas visitas a 7ª ICFEx para instruções

ou para resolver alguma situação de maneira presencial,  ou por meio de ligação

telefônica.

A  partir  das  considerações  feitas  por  esses  conformadores,  foi  feita  uma

revisão bibliográfica, das legislações federais e do Exército, no que tange à gestão

de  riscos,  bem como ao  exercício  da  função  do  conformador.  E  a  partir  disso,

procurou-se elencar os principais riscos que um conformador pode estar sujeito, e a

tentativa de propor boas práticas aos Ordenadores de Despesas no que diz respeito,

a uma maior preocupação que deve ser dispensada ao conformador dos registros de

gestão, no exercício de sua função.

6. RESULTADOS/DISCUSSÃO

De maneira  geral,  a  pesquisa  bibliográfica  as  legislações  correlatas,  bem

como as informações constatadas no momento das auditorias realizadas nas UGV

da 7ª ICFEx, bem como nos relatos ora relatados pelos conformadores quando das

instruções, ou na resolução de algum questionamento na 7ª ICFex, possibilitaram: 

Identificar os principais riscos que os conformadores estão sujeitos, a partir da

descrição  das  missões  que  eles  tem  que  realizar  no  exercício  da  sua  função,

conforme preconizado na Portaria nº 018-SEF, 20 de dezembro de 2013 (Normas

para  Prestação de Contas  dos Recursos Utilizados pelas  Unidades Gestoras do

Exército Brasileiro);

Identificar oportunidades de melhoria; e

Formular  recomendações  para  um  melhor  exercício  da  função  do

conformador.



6.1 Identificar os principais riscos que os conformadores estão sujeitos, no exercício

da sua função,  conforme consta Portaria  nº  018-SEF,  20 de dezembro de 2013

(Normas  para  Prestação  de  Contas  dos  Recursos  Utilizados  pelas  Unidades

Gestoras do Exército Brasileiro)

QUADRO 1 – Principais riscos (oportunidades de melhoria) que os conformadores

estão sujeitos, no exercício das suas missões, conforme ordenamento contido na

Portaria nº 018-SEF, 20 de dezembro de 2013

MISSÃO EXERCIDA PELO CONFORMADOR RISCOS POSSÍVEIS DE OCORRER

M1)  A conformidade deverá  ser  registrada  em
até  03  (três)  dias  úteis  (calendário  civil),
contados  da  emissão  dos  respectivos
documentos  no  SIAFI,  podendo  ser  atualizada
até a data limite  estabelecida para fechamento
do mês.

R1)  Uma  UG  que  tenha  um  movimento
financeiro grande, como por exemplo (Hospitais,
Depósitos,  Estabelecimento  de  Ensino,  Regiões
Militares etc), pode fazer com que o conformador
não  tenha  condições  de  analisar  toda  a
documentação  emitida,  podendo  acarretar,  o
registro recorrente de sem alteração, por parte
do conformador, prejudicando dessa maneira uma
boa análise, para fins de evitar problemas futuros
para as UG.

M2)  O  responsável  pela  conformidade  recebe
das  diversas  seções  da  UG os  documentos
para  análise e  confronto  com  o  mencionado
relatório e posterior arquivamento na Seção de
Conformidade dos Registros de Gestão (SCRG).

R2.a)  Pelo  fato  de  envolver  a  análise  dos
documentos  de  várias  seções,  o  conformador
pode não ter o conhecimento necessário para
realizar  a  análise  dos  mesmos,  acarretando  a
situação,  do  registro  de  conformidade,  sempre
sem alteração, aumentando a chance de que um
dano ao erário ocorra;

R2.b)   Pelo  fato  de  envolver  várias  seções,
inclusive sob a chefia de militares mais antigos
do  que  o  conformador,  este  pode  se  sentir
constrangido a cobrar a documentação faltosa
ou que não comprove fidedignamente os atos e
fatos ora praticados,  por exemplo,  de um militar
mais antigo, chefe de outra seção, 

M3) Dentre os documentos para análise, consta
a  primeira  via  do  Processo  Administrativo
(licitação,  dispensa  ou  inexigibilidade) e  o
respectivo termo de contrato, quando constar do
relatório para conformidade a primeira Nota de
Emprenho  (NE)  correspondente  (os
apostilamentos,  os  termos  aditivos e  os
documentos  que  lhes  são  relativos,  como
parecer da Consultoria Jurídica da União (CJU),
pesquisa de preços, publicações, etc.,

R3)  É  sabido  que  os  conhecimentos  técnicos
adstritos  a  Licitações  envolve  uma  série  de
conhecimentos atinentes a legislações nacionais,
bem como acórdãos do TCU e outras mais, que
exigem um conhecimento amplo das modalidades
de  licitação,  bem  como  das  possibilidades  de
dispensa  e inexigibilidade,  porém,  é  sabido  que
em  muitos  casos  o  conformador  não  tem
condições nem técnicas e nem temporais, para
emitir  um  juízo  de  valor  sobre  todos  os
processos  licitatórios  gerenciados  pela  UG,
principalmente,  nas  que  administram  grandes
somas de recursos financeiros, acarretando, mais
uma vez, muitos registros de conformidade, sem
alteração.

M4) A retirada de qualquer documento arquivado
na SCRG será procedida, obrigatoriamente, de

R4)  Muitas  vezes,  é  observado,  que  devido  a
carga  de  trabalho,  no  que  tange  à  análise



registro em livro próprio (protocolo),  ficando
evidenciado, no mesmo, o nome e a  Seção do
responsável, sendo fixado  o prazo máximo de
15 (quinze) dias para sua devolução.

documental e organização do arquivo da SCGR, é
possível  que  ocorra,  a  situação  de  um
documento  sair  da  SCRG  por  mais  de  15
(quinze  dias)  ou até  da  saída,  sem o devido
lançamento  em  protocolo,  com  consequente
risco de extravio de um processo. 

M5)  Na  SCRG  será  mantida  em  arquivo a
documentação  comprobatória  dos  atos  e  fatos
de  gestão  orçamentária,  financeira,  contábil,
patrimonial  e  de  pessoal  praticados  pela
administração das UG do Comando do Exército,
sendo dada atenção especial, a documentação
correspondente  a  comprovantes  de
recolhimento  de  encargos  sociais  (INSS,
FGTS,  etc.),  que  não  poderá  ser  destruída,
devendo ser  arquivada  em pastas  próprias,
com vistas a garantir a necessária comprovação
dos  recolhimentos  efetuados  e  resguardar  os
interesses  dos  respectivos  contribuintes  e  do
Comando do Exército.

R5.a)  Pelo  fato  do  conformador  ter  a
responsabilidade  de  arquivar,  a  maioria  da
documentação  financeira,  comprobatória  de
direitos,  que  devem  ser  arquivadas  por  tempo
indeterminado,  existe  um  grande  risco,  se  por
exemplo as instalações ora destinadas a SCRG,
não  serem  as  melhores,  e  por  meio  de  uma
grande chuva, termos a situação da perda desta
documentação;

R5.b)  Na  passagem  de  função  de  um
conformador  para  outro,  documentos  que
deveriam  ter  sido  cobrados/averiguados pelo
sucessor, não são averiguados, só sendo dada a
sua falta, quando no requerimento de um terceiro,
para fins de comprovação de um direito seu, que
estava sob a responsabilidade daquela UG.

M6)  Verificar  se  a  modalidade  de  licitação
objeto  da  análise  e  a  respectiva  despesa
enquadram-se  corretamente nos  limites
exigidos  nos  incisos  I  e  II,  do  art.  23,  da  Lei
8.666/1993

R6) Para fins de verificar o contido nessa missão,
vai  exigir  muitos  conhecimentos por  parte  do
conformador, que atrelado a outras análises que
devem ser  realizadas,  pode  tornar  uma  análise
mais detalhada por parte desse inviável

M7) Demais aspectos a serem verificados:
Se  a  empresa  apresentou  a  Declaração  de
Optante pelo Simples Nacional válida. Cabe aqui
destacar  que  se  o  valor  da despesa  realizada
pela  UG  for  superior  aos  limites  de
enquadramento no sistema tributário do Simples
Nacional (Lei Complementar 123/2006), mesmo
tendo a entidade apresentado a Declaração,  o
tratamento  tributário  a  ser  seguido  será  o
mesmo  de  empresas  não  enquadradas  no
modo tributário simplificado

R7) O conformador terá que  ter conhecimentos
contábeis  relativos  a  leitura  do  balanço
patrimonial de  uma  empresa  Optante  pelo
Simples, para fins de identificar e averiguar se o
lucro auferido no período considerado, atende ao
preconizado na LC 123/2006, e constata-se que
em  muitos  casos,  por  falta  de  conhecimento
técnico, o conformador não realiza essa análise.

M8) Análise das retenções dos tributos a seguir
relacionados:

Tributos Federais
- 6147 (mercadorias, energia, serviços prestados
com emprego de material) – 5,85%; e
- 6190 (serviços) – 9,45%.

Tributos Municipais (ISS)
-  Recolhidos via DAR:  alguns municípios têm
convênio  com  a  STN,  o  que  possibilita  o
recolhimento via SIAFI Web;
- Recolhidos por OB: quando não há convênio,
o recolhimento se dá por OB os valores de ISS
variam  em  função  da  legislação  de  cada
município, e a alíquota varia entre 2% e 5%.

Contribuições Previdenciárias:
-  2640  -  Retenção  de  Contribuição

R8) O conformador terá que  ter conhecimentos
relativos as retenções tributárias  atinentes  ao
recolhimento  dos  tributos  federais,  estaduais  e
municipais,  disciplinados  nas  seguintes
legislações: 
-  Instrução  Normativa  RFB  nº  1234,  de  11  de
janeiro de 2012; legislações estaduais, municipais;
e

- atenção especial deve ser dada a retenção da
contribuição do INSS, conforme disciplinado pela
Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de janeiro
de 2009, uma vez que é tipificada como crime a
Apropriação indébita previdenciária no Código
Penal  Brasileiro,  no  seu  Art.  168-A,  “o  não
repasse  à  previdência  social  das  contribuições
recolhidas  dos  contribuintes,  no  prazo  e  forma
legal ou convencional, por parte do Cmdo do EB,
acarretando  um risco  para  o  conformador,  bem



Previdenciária - 11% (locação de mão-de-obra,
empreitada);
- 2402 - Contribuição Patronal (20%) e Retenção
de  Contribuição  Previdenciária  (11% até  limite
máximo -  ver  tabela)  -  (pagamentos  à  pessoa
física).

como para a imagem do Exército Brasileiro.

M9) O conformador tem que atentar para o fato
de  que  não há  casos  de  isenção  do
recolhimento  de  contribuição  previdenciária
(tendo  ocorrido  o  fato  gerador,  cabe  retenção,
pois  todos  os  fatos  geradores  são  tributados).
Apenas no caso de pessoa física prestadora de
serviço que já tenha contribuído a outra fonte
pagadora,  o  valor  máximo  de  contribuição,
devidamente  comprovado,  dentro  do  mês,
pode receber os valores da prestação do serviço
sem que se faça retenção ou retenção a menor
deduzida do valor recolhido comprovado.

R9)  O conformador  tem que  analisar  todas as
retenções previdenciárias realizadas, pela UG,
para fins de averiguar se foi deixada de realizar
alguma  retenção,  ou  se  foi  recolhida  a  menor,
inclusive  constatando,  os  comprovantes  dados
pelo  prestador  do  serviço,  no  caso  deste  ter
afirmado  que  já  tinha  recolhido  o  imposto
previdenciário  no  mês  em  tela,  para  fins  de
subsidiar a UG, no sentido do não recolhimento da
contribuição previdenciária.

 Fonte:  elaborado pelo  autor,  com base nas  missões elencadas na Portaria  nº  018-SEF,  20 de

dezembro de 2013

Além dos riscos, acima dispostos, podemos listar os abaixo discriminados,

que  não  estão  vinculados  diretamente  a  uma  missão  específica,  mas  que

perpassam todas elas: 

a) Alta rotatividade dos militares das UG (transferências, licenciamentos etc),

o que pode acarretar numa passagem de função inapropriada, por parte

de que passa e recebe a função do conformador; 

b) Carência  de  pessoal,  o  que  faz  com não  seja  possível  se  alocar  um

número  razoável  de  militares  a  SCRG,  para  fins  de  uma  boa  análise

documental por parte do conformador;

c) O conformador apesar de estar subordinado diretamente ao Ordenador de

Despesas, normalmente, é o mais moderno hierarquicamente, em relação

aos outros agentes da administração (Fiscal Administrativo, Chefe da 1ª

Seção, Chefe da SALC, Tesoureiro e etc), o que pode causar um certo

desconforto, quando aquele vai cobrar desses agentes, algum documento

faltoso ou incompleto. Podendo levar a situação do conformador registrar a

conformidade “sem alteração”, mesmo quando o documento correto só é

entregue depois, perdendo-se dessa maneira, a oportunidade de analisá-

lo tempestivamente, dentro do prazo das 72 (setenta e duas) horas;



d) Conformadores envolvidos em outras atividades, além da conformidade,

como exemplo: relações públicas, seção de saúde, missões operacionais,

fiscalização dos carros da operação pipa (no caso da região NE) e etc;

e) Militares sem o devido conhecimento técnico para o exercício da função,

uma vez que como disposto acima, são alocados nessas funções, militares

(oficiais/subtenentes/sargentos)  de  formação  bélica  ou  servidores  civis,

sem  os  necessários  conhecimentos  técnicos  de  licitação  e  contratos,

retenções tributárias, tesouraria, patrimônio e etc; e

f) Muitos sistemas que o conformador tem que operar (SIAFI,  SIGA (com

todos os seus módulos), SISCOFIS e etc), sem o devido conhecimento;

g) Não envolvimento do conformador substituto, no exercício dessa função, é

importante dizer que, se o conformador titular, em muitos casos, não tem o

devido conhecimento, o substituto por sua vez, estará mais aquém ainda,

no que diz respeito aos conhecimentos circunscritos a essa função.

Os  nossos  conformadores  realizam  nas  nossas  UG,  uma  auditoria  de

conformidade, que seria, conforme disposto no Auditoria Governamental, TCU 2011:

“a técnica que objetiva verificar a compatibilidade entre o saldo das contas sintéticas

com aqueles das contas analíticas, ou ainda o confronto dos registros mantidos pela

entidade com elementos recebidos de fontes externas.” 

Acreditamos que com a mitigação dos riscos ora dispostos, poderíamos ter

uma migração dessa auditoria de conformidade, para uma de gestão, que é definida

segundo o manual da Auditoria Governamental, TCU, 2011: como sendo aquela que

procura “zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos”. Observamos aqui,

a  mudança  do  espectro  apenas  da  aplicação  dos  recursos  sob  o  aspecto  da

legalidade, mas o importante é que além de ser legal, a aplicação desse recurso

público, deva ser efetivo, ou seja, atender o que ele inicialmente estava proposto, da

melhor maneira possível.

Para fins de corroborar essa ideia da adoção da aplicação da conformidade

de gestão, podemos citar o contido na Diretriz Especial de Gestão Orçamentária e

Financeira para o ano de 2018, do Cmt do EB:

No que se refere à gestão orçamentária e financeira para o exercício
de 2018, determino:

f. ao Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx):



Verificar,  com o  apoio  das  ICFEx,  o  desempenho  da  gestão  das
unidades do Comando do Exército e das Entidades Vinculadas, comprovar
a legalidade e a legitimidade dos atos e examinar os resultados quanto à
economicidade,  à  eficiência  e  à  eficácia  da  gestão  orçamentária,
patrimonial, de pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais,
com vistas  ao  fortalecimento  da  governança  no  âmbito  do Comando do
Exército.

7. CONCLUSÃO

A partir  de  uma  análise  dos  riscos  elencados,  que  os  conformadores  de

registro  de gestão estão sujeitos,  no exercício  de uma função,  podemos elencar

como recomendações a serem seguidas pelas UG, as abaixo discriminadas: 

a) Reforço de efetivo da SCRG, proporcional  ao movimento  financeiro  da

UG, mas que tenhamos no mínimo 02 (dois) militares, um para organizar o

arquivo  e  assessorar  o  conformador,  e  outro  para  realizar  a  análise

propriamente dita da documentação, sempre priorizando, se possível, o

efetivo de 01 (um) Oficial e 01 (um) Subtenente ou Sargento;

b) Envolver o conformador substituto no exercício dessa sua função, fazendo

com que este sempre que possível participe de análises realizadas pelo

conformador titular, para que quando do afastamento deste, o substituto

possar  realizar  as  análises  previstas,  e  que  não  apenas  registre  “sem

alteração”, trabalhando apenas como um arquivista;

c) O Ordenador de Despesas, sempre que possível, deverá escalar para o

exercício  dessa  função,  um  militar  antigo,  para  que  este  possa  se

comunicar  com  os  outros  agentes  da  administração  em  igualdade  de

condições, para fins de cobrar a documentação necessária, em caso de

impossibilidade, apoiar o trabalho do conformador com relação as outras

seções,  realizando um trabalho de sensibilização,  perante  as  mesmas,

para fins de facilitar o trabalho do conformador na UG;

d) O Ordenador  de  Despesas  deve  estimular  a  capacitação  de  todos  os

agentes  da  administração,  em  especial  o  conformador,  se  possível

disponibilizando o pagamento de cursos em instituições civis, deve buscar

um estreitamento com a ICFEx de vinculação de sua UG, para fins de

estreitar  os  laços  do  conformador  com  a  Inspetoria,  bem  como

estimulando  o  preparo  do  seus  agentes  por  meio  das  Instruções  de

Quadro, previstas para serem realizadas, anualmente, pelas UG;



e) O conformador dos registros de gestão não deve ser alocado em outras

funções, uma vez que o seu trabalho é muito técnico e vasto, e exige

tempo para fins de uma boa análise documental;

f) O  Ordenador  de  Despesas,  sempre  que  possível,  deverá  dispor  boas

instalações à SCRG, para fins de evitar que as intempéries climáticas,

destruam  a  documentação  arquivada,  que  diz  respeito  a  execução

orçamentária,  financeira  e  patrimonial,  inclusive  documentos

comprobatórios de direitos remuneratórios e previdenciários de terceiros; e

g) O Ordenador de Despesas, sempre que possível, deve dar uma atenção

especial na passagem de função de um conformador para outro, de modo

que não tenhamos nenhuma descontinuidade, e que efetivamente ocorra

essa passagem, e não a situação, do militar que está assumindo a função,

receber de outro militar que não tenha conhecimento algum do exercício

da  mesma,  bem  como  do  tempo  obrigatório  disciplinado,  que  a

documentação tem permanecer arquivada na SCRG.

Por fim, acreditamos que com a adoção dessas recomendações por parte de

nossas UG, será possível alcançarmos o patamar de realizarmos não apenas uma

auditoria de conformidade, mas sim uma auditoria de gestão, determinada inclusive

pelo Comandante do Exército, por meio de sua Diretriz, para fins de averiguarmos a

qualidade do gasto público, de modo, que num cenário de escassez de recursos,

possamos administrar de uma maneira mais racional possível e sem desvios, no

intuito de perpetuar a boa imagem que o Exército Brasileiro tem junto à sociedade. 
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