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A IMPLANTAÇÃO DA BASE ADMINISTRATIVA DA 12ª REGIÃO MILITAR COMO MEDIDA

DE RACIONALIZAÇÃO NA GUARNIÇÃO DE MANAUS-AM

Rodrigo Chiarini Balbino ¹

Roger Antonio Rodrigues ²

RESUMO

Este  trabalho  analisa  a  criação  de  Bases  Administrativas  como  medida  de
racionalização em grandes Guarnições Militares. Tal abordagem se justifica pela importância
da racionalização administrativa nos dias atuais, visando otimizar processos, diminuir efetivos
desviados da atividade-fim e economicidade para a administração pública. O objetivo deste
trabalho é constatar se a criação de Bases Administrativas contribui para a racionalização.
Este propósito foi conseguido mediante revisão bibliográfica e estudo de caso. O trabalho
buscou descrever as Bases Administrativas já implantadas pelo Exército, verificar as Bases
Administrativas que estão em implantação, analisar a racionalização promovida pelas Bases
já implantadas e visualizar a possível  racionalização para as Bases em implantação, com
destaque para a Base Administrativa da 12ª Região Militar  (Ba Adm 12ª RM),  concluindo
sobre os aspectos positivos da racionalização de recursos humanos e materiais.

 
Palavras-chave: Racionalização. Base Administrativa. 12ª Região Militar.

ABSTRACT

This paper  analyzes the creation of  administrative  rationalization measure Bases in
large Military Garrisons.  Such an approach is  justified by the importance of  administrative
rationalization in the present day, in order to optimize processes, reduce effective deflected of
the end-activity and economy for the public administration. The aim of this study is to see if the
creation  of  Bases  contributes  to  Administrative  streamlining.  This  purpose  was  achieved
through literature review and case study. The study sought to study the Administrative Bases
already deployed by the army, check the Administrative Bases that are in deployment, review
the streamlining promoted by already established Bases and show the possible streamlining to
the Bases in implementation, with emphasis on the Administrative Base of the 12th Military
Region (Ba Adm 12th RM), concluding about the positive aspects of  the rationalization of
human and material resources.

Keywords: Rationalization. Administrative Base. 12th Military Region.
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1 INTRODUÇÃO

No processo de transformação do Exército, um dos objetivos estratégicos levantados

foi  o  de  aumentar  a  efetividade na gestão do bem público,  por  meio  das estratégias  de

implantação da Racionalização Administrativa, de racionalizar os processos e de racionalizar

as estruturas organizacionais.

A gestão dos processos administrativos e planejamentos no âmbito do Exército primam

pelo alcance conjunto da eficiência, eficácia e efetividade. Isso inclui redimensionamento das

estruturas já existentes, redistribuição dos efetivos atualmente empregados na execução das

atividades administrativas, otimização dos processos centralizados maior padronização dos

materiais e serviços a serem executados, resultando sensível economia de recursos (material

e pessoal) e de tempo para a condução de cada processo.

O objetivo  do presente artigo  é demostrar  que a criação de Bases Administrativas

contribui para racionalização administrativa no Exército Brasileiro. Para isso, a metodologia

utilizada foi  a revisão bibliográfica e o estudo de caso,  sendo justificado pela importância

atribuída pelo Exército Brasileiro à efetividade na gestão do bem público.

A  seguir,  o  trabalho  será  discorrido,  apresentando  as  Bases  Administrativas  já

implantadas pelo Exército, verificando as Bases Administrativas que estão em implantação,

analisando  a  racionalização  promovida  pelas  Bases  já  implantadas  e  abordando  a  Base

Administrativa da 12ª Região Militar (Ba Adm 12ª RM), concluindo sobre os aspectos positivos

da racionalização de recursos humanos e materiais.

2 A CRIAÇÃO DE BASES ADMINISTRATIVAS NO EXÉRCITO

A Racionalização Administrativa  é  o  estudo das causas e  soluções dos processos

administrativos, abrangendo a responsabilidade básica de planejar e aperfeiçoar a gestão, as

estruturas organizacionais e o pessoal empregado, com o objetivo de realizar a gestão do

bem público sob responsabilidade do Exército com eficiência e, assim, proporcionar o alcance

da eficácia e da efetividade organizacional (BRASIL, 2014).

Desse modo, não se deve entender necessariamente racionalização como a redução

do emprego de recursos de qualquer natureza, mas sim a busca incansável da efetividade

para o desenvolvimento de um processo, tendo a satisfação do cliente como foco principal.

A criação de Bases Administrativas  no Exército  começou no início  dos anos 2000,

quando algumas Organizações Militares (OM) tiveram extintas suas Subunidades de Serviço

(SU Sv), as quais passaram a serem denominadas Bases Administrativas (Ba Adm).
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As  antigas  SU  Sv  eram  responsáveis  pelas  atividades  da  vida  vegetativa  e

administrativa  da  OM,  tais  como:  aprovisionamento,  almoxarifado,  tesouraria,  licitações  e

contratos, serviços gerais, pagamento de pessoal, entre outras.

Essa iniciativa não foi bem sucedida, pois a função de Ordenador de Despesas não

ficou com o Comandante da Base Administrativa e as Organizações continuaram atuando

isoladamente, mesmo havendo outras OM na mesma cidade, ou na Guarnição Militar.

Atentando para essa situação, o Exército começou a implantar Bases Administrativas

em  grandes  Guarnições  Militares,  a  fim  de  centralizar  e  racionalizar  as  atividades

administrativas. Nesse sentido, cabe destaque a então Base de Administração e Apoio da 2ª

Região  Militar,  atualmente  Base  de  Administração  e  Apoio  do  Ibirapuera  (Ba  Adm  Ap

Ibirapuera), em São Paulo-SP, responsável pela parte administrativa dos Quartéis Generais

do Comando Militar do Sudeste (CMSE), da 2ª Divisão de Exército (2ª DE) e da 2ª Região

Militar (2ª RM).

A  Concepção  atual  das  Bases  Administrativas  se  baseia  no  Plano  Estratégico  do

Exército  (PEEx)  2016-2019/2ª  Edição,  visando  contribuir  com  o  Objetivo  Estratégico  do

Exército (OEE-10) – “aumentar a efetividade na gestão do bem público”, da Estratégia 10.2 –

Implantação da Racionalização Administrativa, da Ação Estratégica 10.2.2 – Racionalizar as

estruturas organizacionais.

A Figura 1 mostra a importância dada ao aumento da efetividade na gestão do bem

público, perante os Projetos Estratégicos e os Objetivos Estratégicos do Exército.

Figura 1 – Relação entre os Programas Estratégicos e os Objetivos Estratégicos do Exército

Fonte: site do Estado-Maior do Exército (www.eme.eb.mil.br). Acesso em 19 Out 2018. 
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2.1 AS BASES ADMINISTRATIVAS JÁ IMPLANTADAS

Após  a  edição  da  Diretriz  de  Racionalização  Administrativa  do  Exército  Brasileiro,

passou-se  à  implantação  e  reestruturação  de  Bases  Administrativas.  Um  dos  destaques

nesse processo de reestruturação é a Base de Aviação de Taubaté (BavT), responsável pelos

processos centralizados no âmbito da Guarnição de Taubaté-SP, visando atender o Comando

de Aviação do Exército.

Outra iniciativa nesse sentido foi  a Diretriz para a Implantação do Projeto Piloto da

Separação dos Ramos Administrativo e Logístico no Exército Brasileiro, aprovada em 2012.

O objetivo  é  desonerar  as  RM de  encargos  logísticos,  definindo  para  este  escalão  uma

estrutura  estritamente  vocacionada  para  os  ramos  de  pessoal  e  territorial,  permitindo

melhores condições para focalizar a dimensão humana do Exército.

Em Brasília-DF, foram criadas as Bases Administrativa conforme quadro abaixo:

Quadro 1: Bases Administrativas criadas em Brasília-DF.

Ano Base criada OM racionalizadas

2010

Base Administrativa do Comando
de  Comunicações  e  Guerra
Eletrônica  do  Exército  (Cmdo
Com GE Ex)

OM  sediadas  no  Forte  Rondon:  Centro  de
Instrução de Guerra Eletrônica (CIGE), Escola
de  Comunicações  (EsCom),  1º  Batalhão  de
Guerra Eletrônica (1º BGE) e da Companhia de
Comando e Controle (Cia C²)

2012
Base  de  Administração  e  Apoio
do  Comando  Militar  do  Planalto
(B Adm Ap/CMP)

Organizações  Militares  Diretamente
Subordinadas (OMDS) ao Comando Militar  do
Planalto (CMP) e à 11ª Região Militar (11ª RM)

2013
Base  Administrativa  do  Quartel-
General  do  Exército  (B  Adm
QGEx)

Subordinada à Secretaria-Geral do Exército,  a
fim de promover a racionalização administrativa
no mais alto nível da Força Terrestre

Fonte: o autor.

Essas iniciativas em  Brasília-DF mostram o que a criação das Bases está no caminho

certo, pois sua sistemática foi adotada na alta administração do Exército.

Atualmente, a maior iniciativa consiste no Programa de Racionalização Administrativa

da Guarnição de Santa Maria-RS (PRORASAM). Essa Base Administrativa foi criada em 23

de maio de 2017 e será definitivamente implantada em 2019, quando passará a ser a Unidade

Gestora do Comando da 3ª Divisão de Exército (3ª DE) e de suas OMDS.

Conforme a Diretriz para a Implantação da Base Administrativa da Guarnição de Santa

Maria (EB20-D-11.016), o PRORASAM é um projeto mais audacioso que os anteriores, pois

visa possibilitar a racionalização e o aprimoramento da administração e das atividades de

apoio, assim como de procedimentos e processos comuns, de caráter administrativo (nas
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áreas  financeira,  orçamentária,  ambiental  e  patrimonial)  e  o  atendimento  às  demandas

logísticas  das  Organizações  Militares  (OM),  Organizações  Militares  de  Saúde  (OMS)  e

Estabelecimentos de Ensino (EE) situados nas Guarnições de Santa Maria-RS e de Itaara-

RS.

A  Base  Administrativa  da  Guarnição  de  Santa  Maria  centraliza  os  trabalhos  das

seguintes OM: Comando da 3ª Divisão de exército (Cmdo 3ª DE), Comando da 6ª Brigada de

Infantaria Blindada (Cmdo 6ª Bda Inf Bld), 29º Batalhão de Infantaria Blindado (29º BIB), 1º

Regimento  de  Carros  de  Combate  (1º  RCC),  3º  Grupo  de  Artilharia  de  Campanha

Autopropulsado (3º GAC AP), 4º Batalhão Logístico (4º B Log), Depósito de Subsistência de

Santa Maria (DSSM), Parque Regional de Manutenção da 3ª Região Militar (Pq R Mnt/3),

Hospital  de Guarnição de Santa Maria (HGuSM), Colégio Militar de Santa Maria (CMSM),

Centro de Instrução de Blindados (CI Bld), Centro de Avaliação e Adestramento-Sul (CAA-

Sul), Campo de Instrução de Santa Maria (CISM), Companhia de Comando da 3ª Divisão de

Exército (Cia C/3ª DE), Companhia de Comando da 6ª Brigada de Infantaria Blindada (Cia

C/6ª Bda Inf Bld), 3ª Companhia de Comunicações Blindada (3ª Cia Com Bld), 6º Esquadrão

de Cavalaria Mecanizado (6º Esqd C Mec), 6ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada

(6ª Bia AAAe AP), 13ª Companhia Depósito de Armamento e Munição (13ª Cia DAM – Itaara-

RS) e 26º Pelotão de Polícia do Exército (26º Pel PE).

Do exposto até agora, verifica-se que as Bases já implantadas visam estabelecer uma

estrutura  destinada  a  conduzir,  de  maneira  centralizada,  os  processos  administrativos

mapeados e ora executados de forma isolada por cada OM, tais como Pagamento de Pessoal

da  Ativa,  Inativos  e  Pensionistas;  Aquisições,  Licitações  e  Contratos;  Fiscalização  de

Produtos  Controlados;  Administração  de  Vila  Militar/PNR/HT/Área  de  Lazer;  Mobilização;

Assessoria  Jurídica;  Identificação;  Recebimento,  Armazenamento  e  Distribuição  de

Fardamento e outros passíveis de serem centralizados.

2.2 AS BASES ADMINISTRATIVAS EM PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO

 A  implantação  de  Bases  Administrativas  está  ocorrendo  em  todo  o  Brasil,  com

destaque para três na região Sul, uma na região Nordeste e duas na Região Norte. A seguir

serão  apresentadas  essas  Bases,  com  exceção  de  uma  da  região  Norte,  que  é  Base

Administrativa da 12ª Região Militar, pois será abordada em outro capítulo.
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2.2.1 Base Administrativa da 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (1ª Bda C Mec).

Essa Base visa possibilitar a racionalização e o aprimoramento da administração e das

atividades  de  apoio,  assim  como  de  procedimentos  e  processos  comuns,  de  caráter

administrativo (nas áreas financeira, orçamentária, ambiental e patrimonial) e o atendimento

às demandas logísticas das Organizações Militares (OM) e Organizações Militares de Saúde

(OMS) situadas na Guarnição de Santiago-RS, a saber: Comando da 1ª Brigada de Cavalaria

Mecanizada (Cmdo 1ª Bda C Mec),  19º Grupo de Artilharia de Campanha (19º GAC), 9º

Batalhão Logístico (9º B Log), Hospital de Guarnição de Santiago (HGuS), 11ª Companhia de

Comunicações Mecanizada (11ª Cia Com Mec), Esquadrão de Comando da 1ª Brigada de

Cavalaria Mecanizada (Esqd C/1ª Bda C Mec) e 1º Pelotão de Polícia do Exército (1º Pel PE).

Serão centralizadas na B Adm/1ª Bda C Mec, as atividades de Aquisições, Licitações e

Contratos,  Pagamento  de  Pessoal  da  Ativa,  de  Inativos  e  de  Pensionistas,  FUSEx,

Mobilização, Identificação, Fiscalização de Produtos Controlados e Controle Patrimonial. A B

Adm/1ª Bda C Mec constituir-se-á em uma estrutura do Cmdo 1ª Bda C Mec, sem autonomia

administrativa

De acordo com a Diretriz para a Implantação da Base Administrativa da 1ª Brigada de

Cavalaria  Mecanizada  (EB20-D-11.009), a  presente  implantação  ocorrerá  a  partir  das

estruturas já organizadas no Cmdo 1ª Bda C Mec e de suas instalações, além da aglutinação

de parte das estruturas administrativas das OM/OMS da Guarnição de Santiago-RS, devendo

os processos administrativos ser centralizados de forma gradual, sem prejuízo às atividades

correntes das OM/OMS.

Ao  término  da  implantação  da  B  Adm/1ª  Bda  C  Mec,  as  OM  atendidas  por  essa

estrutura, exceto o Cmdo 1ª Bda C Mec e aquelas que não tiverem parecer favorável  do

Órgão  de  Direção  Setorial  (ODS)  enquadrante,  poderão  passar  à  situação  de  semi-

autônomas, deixando de realizar a gestão financeira e orçamentária e permanecendo com a

execução da gestão patrimonial e a geração inicial dos direitos remuneratórios

2.2.2 Base Administrativa da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (2ª Bda C Mec)

Essa outra Base em implantação na região Sul visa possibilitar a racionalização e o

aprimoramento da administração e das atividades de apoio, assim como de procedimentos e

processos comuns, de caráter administrativo (nas áreas financeira, orçamentária, ambiental e

patrimonial) e o atendimento às demandas logísticas OM e OMS situadas na Guarnição de

Uruguaiana-RS, a saber: Comando da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (Cmdo 2ª Bda C

Mec),  8º  Regimento  de Cavalaria  Mecanizado (8º  R C Mec),  22º  Grupo de  Artilharia  de

Campanha  Autopropulsado  (22º  GAC  AP),  Esquadrão  de  Comando  da  2ª  Brigada  de
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Cavalaria Mecanizada (Esqd C/2ª Bda C Mec), Posto Médico da Guarnição de Uruguaiana (P

Med Gu U) e 2º Pelotão de Polícia do Exército (2º Pel PE).

A  Diretriz  para  a  Implantação  da  Base  Administrativa  da  2ª  Brigada  de  Cavalaria

Mecanizada (EB20-D-11.010) prevê que serão centralizadas na B Adm/2ª Bda C Mec, as

atividades de Aquisições, Licitações e Contratos, Pagamento de Pessoal da Ativa, de Inativos

e de Pensionistas, FUSEx, Mobilização, Identificação, Fiscalização de Produtos Controlados e

Controle Patrimonial. A B Adm/2ª Bda C Mec constituir-se-á em uma estrutura do Cmdo 2ª

Bda C Mec, sem autonomia administrativa.

Ao  término  da  implantação  da  B  Adm/2ª  Bda  C  Mec,  as  OM  atendidas  por  essa

estrutura, exceto o Cmdo 2ª Bda C Mec e aquelas que não tiverem parecer favorável do ODS

enquadrante, poderão passar à situação de semi-autônomas, deixando de realizar a gestão

financeira  e  orçamentária  e  permanecendo  com  a  execução  da  gestão  patrimonial  e  a

geração inicial dos direitos remuneratórios.

2.2.3 Base Administrativa da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (3ª Bda C Mec)

Ainda  na  região  Sul,  a  visa  possibilitar  a  racionalização  e  o  aprimoramento  da

administração e das atividades de apoio, assim como de procedimentos e processos comuns,

de caráter administrativo (nas áreas financeira, orçamentária, ambiental  e patrimonial) e o

atendimento às demandas logísticas das OM e OMS situadas na Guarnição de Bagé-RS, a

saber: Comando da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (Cmdo 3ª Bda C Mec), 3º Regimento

de Cavalaria Mecanizado (3º RCMec), 25º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado

(25º GAC AP), 3º Batalhão Logístico (3º B Log), Hospital de Guarnição de Bagé (HGuBa),

Esquadrão de Comando da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (Esqd C/3ª Bda C Mec) e 3º

Pelotão de Polícia do Exército (3º Pel PE).

A implantação da B Adm/3ª  Bda C Mec é  de alta  prioridade para  o  Comando do

Exército,  conforme previsto  na  Diretriz  para  a  Implantação  da  Base  Administrativa  da  3ª

Brigada de Cavalaria Mecanizada (EB20-D-11.011), tendo em vista a urgência na aplicação

de medidas de racionalização administrativa que resultem na otimização do emprego dos

recursos e bens públicos.

Tal  implantação  visa  estabelecer  uma  estrutura  destinada  a  conduzir,  de  maneira

centralizada, os processos administrativos comuns ora replicados nas OM/OMS localizadas

na Guarnição de Bagé-RS.

Serão centralizadas na B Adm/3ª Bda C Mec, em uma primeira fase, as atividades de

Aquisições,  Licitações  e  Contratos,  Pagamento  de  Pessoal  da  Ativa,  de  Inativos  e  de

Pensionistas,  Identificação  e  Fiscalização  de  Produtos  Controlados,  concomitante  com  a
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adequação das instalações, rede de informática e mobiliário no QG/3ª Bda C Mec. Em uma

segunda  fase,  serão  selecionadas  instalações  dentro  das  OM  da  Gu  a  fim  de  serem

destinadas  à  Base,  onde  serão  centralizados  os  processos  de  Gestão  Patrimonial  e

Financeira. A B Adm/3ª Bda C Mec constituir-se-á em uma estrutura do Cmdo 3ª Bda C Mec,

sem autonomia administrativa.

2.2.4 Base Administrativa da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada (7ª Bda Inf Mtz)

Essa Base na região Nordeste visa possibilitar a racionalização e o aprimoramento da

administração e das atividades de apoio, assim como de procedimentos e processos comuns,

de caráter administrativo (nas áreas financeira, orçamentária, ambiental  e patrimonial) e o

atendimento às demandas logísticas das OM e OMS situadas na Guarnição de Natal-RN, a

saber: Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada (Cmdo 7ª Bda Inf Mtz), 16º Batalhão

de Infantaria Motorizado (16º BI Mtz), 17º Grupo de Artilharia de Campanha (17º GAC), 7º

Batalhão de Engenharia de Combate (7º BECmb), 24ª Circunscrição do Serviço Militar (24ª

CSM), Hospital de Guarnição de Natal (H Gu Natal), Companhia de Comando da 7ª Brigada

de Infantaria Motorizada (Cia C/7ª Bda Inf Mtz), 7º Pelotão de Polícia do Exército (7º Pel PE) e

7º Pelotão de Comunicações (7º Pel Com).

Serão centralizadas na B Adm/7ª Bda Inf Mtz as atividades de Aquisições, Licitações e

Contratos,  Pagamento  de  Pessoal  da  Ativa,  de  Inativos  e  de  Pensionistas,  Mobilização,

Identificação,  Fiscalização  de  Produtos  Controlados,  Controle  Patrimonial  e  algumas  das

ações da Operação Carro-Pipa.

Prevista  na  Diretriz  para  a  Implantação  da  Base  Administrativa  da  7ª  Brigada  de

Infantaria  Motorizada  (EB20-D-11.012), a  B  Adm/7ª  Bda  Inf  Mtz  constituir-se-á  em  uma

estrutura do Cmdo 7ª Bda Inf Mtz, sem autonomia administrativa.

Ao  término  da  implantação  da  B  Adm/7ª  Bda  Inf  Mtz,  as  OM atendidas  por  essa

estrutura, exceto o Cmdo 7ª Bda Inf Mtz, o H Gu Natal e o 7º BECmb, em princípio, passarão

à situação de semi-autônomas, deixando de realizar a gestão financeira e orçamentária e

permanecendo  com  a  execução  da  gestão  patrimonial  e  a  geração  inicial  dos  direitos

remuneratórios

2.2.5 Base Administrativa do Comando Militar da Amazônia (B Adm/CMA)

Na região Norte, essa Base visa possibilitar a racionalização e o aprimoramento da

administração e das atividades de apoio, assim como de procedimentos e processos comuns,

de caráter administrativo (nas áreas financeira, orçamentária, ambiental  e patrimonial) e o

atendimento às demandas logísticas de parte das OM situadas na Guarnição de Manaus-AM,



13

a saber: Comando do Comando Militar da Amazônia (Cmdo CMA), 1º Batalhão de Infantaria

de Selva (Aeromóvel) (1º BIS (Amv)), 4º Batalhão de Aviação do Exército (4º BAvEx), Centro

de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), 7º Batalhão de Polícia do Exército (7º BPE), 1º

Batalhão de Comunicações de Selva (1º B Com Sl), 4º Centro de Telemática de Área (4º

CTA), 12º Grupo de Artilharia Antiaérea de Selva (12º GAAAe Sl), 3ª Companhia de Forças

Especiais (3ª Cia FE), 4ª Companhia de Inteligência (4ª Cia Intlg) e Companhia de Comando

do CMA (Cia C/CMA).

O 4º BAvEx, o 1º BIS (Amv) e o CIGS manterão suas autonomias administrativas. Tais

OM poderão ser apoiadas pela B Adm/CMA para as atividades de Aquisições, Licitações e

Contratos de bens e serviços comuns. Serão centralizadas na B Adm/CMA as atividades de

Aquisições, Licitações e Contratos e de Pagamento de Pessoal da Ativa. O pagamento do

pessoal militar do 1º BIS (Amv) também será centralizado pela B Adm/CMA.

A  B  Adm/CMA  constituir-se-á  em  uma  estrutura  do  Cmdo  CMA,  sem  autonomia

administrativa,  de  acordo  com  a  Diretriz  para  a  Implantação  da  Base  Administrativa  do

Comando Militar da Amazônia (EB20-D-11.014). Ao término da implantação da B Adm/CMA,

as OM atendidas por  essa estrutura,  exceto o 4º  BAvEx,  o  1º  BIS (Amv)  e o CIGS, em

princípio passarão à situação de semi-autônomas, deixando de realizar a gestão financeira e

orçamentária e permanecendo com a execução da gestão patrimonial e a geração inicial dos

direitos remuneratórios.

2.2.6 Síntese das implantações

Sinteticamente,  a  implantação  de  todas  as  Bases  Administrativas  citadas  acima,

propiciará  a  gestão  criteriosa  nas  áreas  administrativa,  logística  e  de  apoio  de  pessoal;

economia  de  pessoal  na  administração  das  OM/OMS,  eliminando  o  desvio  de  pessoal

combatente  e  especializado  da  área  de  saúde  para  atividades  administrativas;  judicioso

emprego dos recursos financeiros, conduzindo os processos licitatórios necessários, sempre

que possível, com base no Sistema de Registro de Preços (SRP); e centralização de todos os

contratos comuns às OM/OMS abrangidas pelo projeto, permitindo melhores condições de

negociação  para  o  estabelecimento  dos  contratos,  bem  como  facilitando  seu

acompanhamento, fiscalização e controle.

Um aspecto comum é que na elaboração da proposta dos novos QC/QCP para esses

Comandos,  contemplando  suas  B  Adm,  deverão  ser  considerados  os  macroprocessos  já

mapeados  e  analisados  pela  3ª  DE,  por  intermédio  do  Programa  de  Racionalização

Administrativa da Guarnição de Santa Maria (PRORASAM), já disponibilizados por aquele G
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Cmdo,  assim  como  os  processos  já  executados  por  cada  OM,  além  das  melhorias

decorrentes do mapeamento a ser realizado pela Equipe do Projeto.

O Término da implantação para todas as B Adm apresentadas é 14 de dezembro de

2018. Os cargos a serem criados nas estruturas das B Adm serão, em princípio, remanejados

dos Quadros de Cargos/Quadros de Cargos Previstos (QC/QCP) das OM/OMS abrangidas

pelo projeto.

Outro  aspecto  comum interessante  é  que  deverá  ser  priorizada,  na  confecção  da

proposta  do  QC/QCP,  a  utilização  de  militares  temporários,  como  Oficiais  Técnicos

Temporários  (OTT)  e Sargentos  Técnicos Temporários  (STT)  e  da  reserva  (Prestador  de

Tarefa  por  Tempo Certo  -  PTTC,  com a consequente  liberação dos  militares  atualmente

envolvidos nos processos para a atividade-fim de suas OM.

3 MATERIAL E MÉTODO

A metodologia usada no presente trabalho é do tipo de pesquisa aplicada, com objetivo

de pesquisa exploratória.  O procedimento adotado foi  o estudo de caso,  com abordagem

quantitativa.

A pesquisa aplicada tem por objetivo gerar conhecimentos para aplicação, utilização e

consequências  práticas  imediatas  e  é  dirigida  à  solução  de  problemas  específicos  (GIL,

1999).

Segundo Scanfone e Vasques, o objetivo da pesquisa determina seu tipo.

Para o Trabalho de Conclusão de Curso, sugerimos pesquisas do tipo exploratória
ou descritiva,  uma vez que temos um tempo limitado para sua realização. Além
disto, ressaltamos que além da relevância do que vai ser pesquisado, você deverá
se preocupar com a aplicação do método científico, portanto, observe a forma de
percorrer  as  fases  do  método  científico  e  a  operacionalização  de  técnicas  de
investigação (SCANFONE; VASQUES, 2018, p. 20).

Scanfone e Vasques (2018) afirmam que a pesquisa bibliográfica, portanto, consiste na

utilização de informações retiradas de pesquisas anteriores publicadas em livros,  revistas,

periódicos e artigos científicos, monografias, dissertações, teses, entre outros e serve para

delimitar o que estudar sobre o fenômeno de interesse.

De acordo com Yin (1981) o estudo de caso é “um estudo empírico que investiga um

fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade, quando as fronteiras entre o fenômeno e

o contexto não são claramente definidas no qual são utilizadas várias fontes de evidências”.
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O estudo estará calcado nas Bases Administrativas já implantadas e nas que estão em

processo de implantação, o que permitirá a visualização dos benefícios que poderão advir

com a implantação da Ba Adm 12ª RM.

Os  dados  e  valores  são  obtidos  de  fontes  oficiais,  por  meio  de  Portarias  do

Comandante do Exército e do Estado-Maior do Exército e das próprias Bases Administrativas,

inclusive da 12ª Região Militar, para dar credibilidade e confiabilidade no resultado.

4 A IMPLANTAÇÃO DA BASE ADMINISTRATIVA DA 12ª REGIÃO MILITAR

Essa implantação está seguindo o projeto elaborado em 2016 e aprovado em 2017, por

meio da Portaria nº 166, do Estado-Maior do Exército (EME), de 18 de abril de 2017, que

Aprovou a Diretriz para a Reestruturação da Base Administrativa do Comando da 12ª Região

Militar (EB20-D-11.015), publicada no Boletim do Exército nº 17, de 28 de abril de 2017.

É  importante  destacar  que  o  Exército  Brasileiro  tem  dado  importância  ao

gerenciamento de projetos há cerca de uma década. Há, inclusive, o Escritório de Projetos do

Exército (EPEx) que é responsável pelos Projetos Estratégicos do Exército.

Esse projeto de implantação da Ba Adm 12ª RM não poderia estar desalinhado dessa

direção. Assim, a Assessoria de Gestão (AG) da 12ª RM passou a mapear os processos

administrativos, a elaborar a declaração de escopo e o estudo de viabilidade, de acordo com

Normas  para  elaboração,  gerenciamento  e  acompanhamento  de  projetos  no  Exército

Brasileiro (NEGAPEB) e alinhada com o PMBoK. Passada essa etapa, foi definido o estado

final desejado com esse projeto e o calendário.

Segundo Mello (2017), o gerenciamento de projetos é importante

Fazer  bem feito  o  gerenciamento  de  projetos  nas  organizações (sejam eles  de
lançamento  de  um  produto,  da  construção  ou  reforma  de  um  hospital,  da
implantação  de  uma  nova  tecnologia,  da  readequação  de  um  processo  de
produção,  ou para implantar  e  manter  as estruturas do Exército),  tornou-se não
apenas  um  diferencial  competitivo  para  as  organizações,  mas,  sobretudo,  uma
questão de sobrevivência (MELLO, 2017, p. 10).

A Autoridade Solicitante (AS) do Projeto é o Chefe do Estado-Maior do Exército,  a

Autoridade Patrocinadora (AP) do Projeto é o Comandante da 12ª Região Militar, e o Gerente

do Projeto (GP) é o Chefe da Assessoria de Planejamento e Gestão da 12ª Região Militar.

A implantação da B Adm 12ª RM atenderá à demanda de centralização das atividades

administrativas: Aquisições, Licitações e Contratos; Pagamento de Pessoal; Gestão de TI,

Administração e Manutenção de Próprios Nacionais Residenciais (PNR) / Hotéis de Trânsito
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(HT)  /  Áreas  de  Lazer;  Fiscalização  de  Produtos  Controlados  (SFPC);  Serviço  de

Identificação, entre outros que possam ser objeto de centralização.

O  processo  implicará  na  maior  padronização  dos  materiais  e  serviços  a  serem

executados, resultando sensível economia de recursos (material e pessoal) e de tempo para a

condução de cada processo.

O  mapa  abaixo  mostra  como  o  Exército  Brasileiro  divide  o  Brasil  em  Grandes

Comandos Logísticos Administrativos Territoriais, chamados de Regiões Militares (RM). Na

porção noroeste está a 12ª RM, responsável pela logística da Amazônia Ocidental.

     Figura 2 – Divisão do Brasil em Regiões Militares.

     Fonte: site do Exército Brasileiro (www.eb.mil.br). Acesso em 19 Out 2018.

A racionalização e o aprimoramento da administração e das atividades de apoio (nas

áreas  financeira,  orçamentária,  ambiental  e  patrimonial)  possibilitarão  o  atendimento  às

demandas logísticas de parte  das Organizações Militares (OM) situadas na Guarnição de

Manaus-AM, a saber: Comando da 12ª Região Militar (Cmdo 12ª RM), 29ª Circunscrição de

Serviço  Militar  (29ª  CSM),  Centro  de  Embarcações  do  Comando  Militar  da  Amazônia

(CECMA), Parque Regional de Manutenção da 12ª Região Militar (Pq R Mnt/12), 12º Batalhão

de Suprimento (12º B Sup) e Companhia de Comando da 12ª Região Militar (Cia C/12ª RM).

Não fazem parte desse processo as OMDS da 12ª RM localizadas fora de Manaus,a

saber: Hospital de Guarnição de Tabatinga (HGuT), Hospital de Guarnição de São Gabriel da

Cachoeira (HGuSGC), Hospital de Guarnição de Porto Velho (HGuPV) e a 31ª Circunscrição

de Serviço Militar (31ª CSM). Além dessas OM, o Hospital Militar de Área de Manaus (HMAM)
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não  perderá  sua  autonomia  administrativa,  dada  a  especificidade  de  suas  atividades  e

necessidades de aquisições e contratos.

Para essa implantação, há possibilidade de restrições quanto à insuficiência de créditos

para  os  custos  necessários  para  aquisição de  equipamentos de TI  e  de  redes,  além da

movimentação de pessoal das OM para a Ba Adm.

4.1 OBJETIVO DA IMPLANTAÇÃO DA BA ADM 12ª RM

O  objetivo  geral  do  projeto  é  implantar  a  cultura  de  inovação  do  processo  de

Transformação EB, com o estabelecimento da Sistemática de Racionalização Administrativa,

com o intuito de melhorar a gestão do bem público de forma mais eficiente, eficaz e efetiva.

Para isso, o projeto contará com os seguintes objetivos específicos:

a.  Levantamento  de  dados  de  pessoal  (preferencialmente  temporários  e  não

combatentes),  dos processos administrativos a serem centralizados da atividade-meio das

OM;

b. Implantação da centralização física da B Adm/12ª RM, com equipamentos, pessoal

especializado nos processos administrativos;

c.  Estabelecimento de meios de comunicação eficiente com o intuito  de celeridade

necessária para atendimento das demandas comuns;

d. Implantação do pagamento de pessoal de forma centralizada; 

e. Estabelecimento dos processos de licitações de bens e serviços comuns em todas

as OM previstas; e

f. Centralização dos principais processos administrativos das OM (aquisições de bens e

serviços  para  o  funcionamento  vegetativo  da  OM;  o  pagamento  dos  bens  e  serviços

adquiridos; a inclusão, transferência e exclusão do patrimônio e outros).

4.2 PREMISSAS DO PROJETO

As premissas para a execução do projeto estão calcadas na Diretriz de Racionalização

Administrativa do Exército Brasileiro, aprovada pela Portaria nº 295-EME, de 17 DEZ 14, e na

Portaria  nº  299-EME,  de  9  NOV 15,  que  tem,  dentre  os  principais  objetivos:  alcançar  a

efetividade  dos  processos;  racionalizar  o  emprego  dos  recursos  humanos,  priorizando  o

emprego de militares temporários especialistas e de prestadores de tarefa por tempo certo,

minimizando  a  utilização  de  militares  vocacionados  para  a  atividade-fim  em  atividades
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administrativas; e conduzir a gestão do bem público sob a responsabilidade do Exército com

efetividade e lisura.

Outra premissa é a economia de recursos humanos, de materiais e financeira obtida

por intermédio da eliminação de tarefas executadas concomitantemente pelas diversas OM

sediadas na área abrangida pelo projeto.

Em princípio, não deverá haver aumento de efetivos e deverão ser aproveitadas as

instalações atualmente em uso, com as adequações necessárias.

4.3 SITUAÇÃO ATUAL

A implantação tem seguido as etapas previstas na Portaria nº 166-EME, de 18 ABR 17,

que aprovou a Diretriz para a Reestruturação da Base Administrativa do Comando da 12ª

Região Militar (EB20-D-11.015).

As etapas concluídas até agora são: administração e manutenção de todos os PNR de

Manaus,  por  meio  da  Prefeitura  Militar  da  12ª  RM;  administração  dos  três  HT  (Oficiais,

Subtenentes/Sargentos e Cabos/Soldados);  administração das Áreas de Lazer de Manaus

(CIRMMAN e ASSA); e o Serviço de Identificação de Manaus.

Além disso, para o pagamento de pessoal, foi autorizado e destacado um Ordenador

de  Despesas  específico  para  essa  atividade.   Com isso,  a  12ª  RM passou  a  realizar  o

Pagamento de Inativos e Pensionistas de Manaus e o Pagamento de militares da ativa do

Cmdo 12ª RM, Cia Cmdo/12ª RM, CECMA, Pq R Mnt/12, 12º B Sup e do HMAM.

As obras de readequação das instalações já iniciaram. O atual Escalão Administrativo

da  12ª  Região  Militar  será  a  Base  Administrativa.  O  espaço  está  sendo  ampliado,  para

receber os militares das OM que perderão autonomia administrativa. Além disso, a área da

Seção de Conformidade de Registro  de  Gestão está  sendo  duplicada,  para  comportar  o

arquivo dos registros contábeis das OM.

A previsão é que a 29ª CSM perca sua autonomia administrativa em 1º de janeiro de

2019 e nos primeiros meses de 2019, CECMA, Pq R Mnt/12 e 12º B Sup também percam

suas autonomias. O HMAM não perderá sua autonomia administrativa e permanecerá sendo

uma Unidade Gestora (UG).

O novo Quadro de Cargos Previsto (QCP) está em fase final de aprovação. Nesse

QCP, a Base Administrativa receberá mais quarenta militares, além dos que atualmente já

trabalham no Escalão Administrativo da 12ª RM. Com isso, cada OM passará, em média, dez

militares de suas OM para compor a Base Administrativa.



19

Atualmente,  cada  OM  tem  entre  vinte  e  trinta  militares  trabalhando  em  prol  das

atividades administrativas. Com a ativação da Base Administrativa, perderão em torno de dez

militares, mas poderão reverter quase o dobro disso para as atividades-fim operacionais.

As OM manterão um núcleo de 4ª Seção (Seção Logística) para realizar as requisições

de materiais e serviços, bem como receber seus materiais e realizar o controle patrimonial

interno.

Até o momento, houve racionalização de efetivo de cerca de trezentos militares que

cuidavam da manutenção dos PNR a cargo das OM de forma isolada, para os atuais cento e

sessenta que compõem a Prefeitura Militar  da 12ª RM. Assim, mais de cento e quarenta

militares foram revertidos para as atividades operacionais em suas OM. Além disso, foi um

grande encargo administrativo que foi tirado das OM e centralizado na Prefeitura Militar.

As dificuldades encontradas até agora são conciliar as atividades correntes com as

atividades futuras da implantação, pois os executantes são os mesmos. Outra dificuldade tem

sido as incertezas orçamentárias para adequação das instalações e aquisição de mobiliário e

material de informática.

Um  aspecto  positivo  é  o  uso  da  metodologia  de  gerenciamento  de  projetos  das

NEGAPEB e  ter  a  Assessoria  de  Gestão  (AG)  da  12ª  RM como  seção  especializada  e

vocacionada para isso.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme o Planejamento Estratégico do Exército (PEEx) 2016-2019 e as Diretrizes

para Racionalização Administrativa (EB20D-01.016), o Exército Brasileiro tem como visão de

futuro  um  Processo  de  Transformação  para  que  o  Exército  enfrente,  com  os  meios

adequados,  os  desafios  do século  XXI,  respaldando as decisões soberanas do Brasil  no

cenário internacional.

Em síntese, a implantação do projeto se justifica pela racionalização dos processos

administrativos de forma faseada, proporcionando as seguintes vantagens: maior celeridade

na  execução  dos  processos,  diminuição  do  efetivo  envolvido  com  atividade-meio  e

proporcionar o aumento do número de militares voltados para atividade-fim das OM.

A racionalização feita  com o pagamento de pessoal  já tem apresentado resultados

positivos,  uma  vez  que  a  uniformidade  e  centralização  de  procedimentos  têm  reduzido

substancialmente as inconsistências bancárias e pagamentos indevidos.
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Já a racionalização administrativa, ainda em implantação, tem apresentado resultados

positivos nos processos licitatórios, centralizando os certames.

Os maiores ganhos serão sentidos a partir da ativação da Ba Adm/12ª RM, quando as

OM  que  perderem  autonomia  puderem  voltar  seus  esforços  para  suas  atividades-fim  e

diminuírem seus efetivos que estão fora das atividades operativas.

Por fim, a implantação da Base Administrativa da 12ª Região Militar está perfeitamente

alinhada com o Objetivo Estratégico do Exército em aumentar a efetividade na gestão do bem

público, pois tem permitido a racionalização na Guarnição de Manaus.
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