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RESUMO 

O Sistema de Acompanhamento de Gestão (SAG) é um aplicativo desenvolvido para 

melhorar o processo de fiscalização sobre os atos administrativos relacionados à gestão 

financeira, orçamentária e patrimonial das Organizações Militares auditadas pela 10ª Inspetoria 

de Contabilidade e Finanças do Exército (10ª ICFEx). No entanto, com o sucesso do propósito 

para o qual foi criado, o Exército Brasileiro busca torná-lo um sistema corporativo. Atualmente 

esta ferramenta é utilizada para realizar a auditoria e acompanhamento dos atos administrativos 

realizados pelas Unidades Gestoras (UG), proporcionando o máximo de economia de tempo, tão 

necessária ao gestor militar. O SAG possui diversas funcionalidades distribuídas entre as funções 

Auditoria, Compras, Esplanada, SIAFI/Gestão e Patrimônio, porém, existem poucas fontes de 

consulta sobre este sistema e quanto ao seu uso. Assim, este artigo, espera esclarecer e ilustrar as 

possibilidades da funcionalidade PATRIMÔNIO, como ferramenta de tecnologia da informação 

para a realização de auditorias nas UG, no que tange a unificação patrimonial, ao controle de 

depreciação e à baixa de material de consumo. Este objetivo será atingido através do estudo da 

ferramenta PATRIMÔNIO e a descrição de suas funcionalidades. Para isso, esta pesquisa está 

organizada numa abordagem qualitativa, com ênfase no estudo de caso, junto aos agentes da 

administração que utilizam esta ferramenta para fiscalizar as atividades administrativas realizadas 

nas UG, com vistas a esclarecer o uso das funcionalidades do Sistema, no que tange o controle 

patrimonial, à economia do tempo durante as atividades de auditoria e a produção de literatura 

sobre o mesmo, uma vez que se trata de uma ferramenta recém-consolidada.  
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 1 INTRODUÇÃO 

   

A publicação da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, mais conhecida como Lei 

de Responsabilidade Fiscal (LRF), apresenta uma verdadeira reforma gerencial, com ênfase nas 

responsabilidades dos agentes da administração pública. Por meio dela, os agentes diretos e 

indiretos da administração pública passam a ser cobrados sobre a realização da prestação de 

contas sobre os recursos empregados em suas gestões e dos bens públicos que são  

disponibilizados pela sociedade, aumentando com isso, a responsabilidade dos gestores militares 

em relação à administração das suas Organizações Militares (OM).  

O Exército Brasileiro é uma instituição permanente e com mais de 500 (quinhentas) OM 

distribuídas por todo território Nacional. Durante todo o ano, ao longo do exercício financeiro, 

são feitas diversas compras de material e serviços para que essas OM possam dar prosseguimento 

à sua vida vegetativa e administrativa, contribuindo assim para a manutenção e conservação das 

suas instalações e aquartelamento. Conforme Ramos (2013), com o advento da política de 

transparência com relação aos gastos públicos e a evolução das tecnologias da informação, cresce 

de importância o controle eficiente dos bens do Comando do Exército, de modo que ocorra uma 

visão real sobre a situação patrimonial da Força Terrestre (FT), junto aos órgãos de fiscalização 

governamentais e junto à sociedade civil.  

 Para atender a esta demanda, de acordo com Assis (2018), o Sistema de 

Acompanhamento da Gestão (SAG) foi idealizado para ser usado de forma corporativa e auxiliar 

na atividade de acompanhamento das atividades relacionadas à gestão financeira e patrimonial. 

Criado por Manfrini de Assis, do Serviço de Intendência, da turma de 1998, o SAG é uma 

ferramenta tecnológica que tem melhorado os processos gerenciais de controle patrimonial do 

EB, com a finalidade de apoiar os agentes da administração por meio da integração de 

informações destinadas ao controle automatizado e ao gerenciamento de todos os atos 

administrativos das OM, proporcionando ao gestor militar a economia de tempo tão necessária 

aos chefes militares. 

Assim, o objetivo deste artigo é apresentar as principais funcionalidades deste sistema  no 

processo de controle patrimonial da Unidade Gestora. Esta pesquisa surge como um instrumento 

que, junto a outros estudos, contribuirão para a construção de um conhecimento voltado para a 

atividade de Controle Patrimonial, auxiliando os agentes da administração diretos e indiretos em 

suas tomadas de decisões relacionadas à referida área. Para tal, este artigo foi produzido com 
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vistas a ressaltar a importância do controle patrimonial, destacar o uso das tecnologias da 

informação no controle patrimonial, apresentar como é feito o controle patrimonial no EB,  

ambientar o leitor com os antecedentes históricos que levaram à criação do SAG, destacando sua  

importância, enquanto plataforma coorporativa, bem como, apresentar as funcionalidades da 

ferramenta “Patrimônio” na atividade de controle patrimonial realizado pelos agentes da 

administração.  

 

2 CONTROLE PATRIMONIAL E SUA IMPORTÂNCIA 

 

Para Alves (2012), muitos administradores consideram o controle patrimonial como sendo 

mais um entrave burocrático e administrativo para aumentar a já tão pesada gama de tarefas dos 

agentes administrativos. No entanto, os administradores devem entender que seus processos 

patrimoniais devem estar alinhados com a lei e com as diversas normas internacionais, garantindo 

assim, a credibilidade da sua instituição. 

Assim, para Bernardes (2009), a atividade de controle patrimonial se traduz pelo ato de 

gerenciar todo o patrimônio que uma instituição possui e pode ser classificado como sendo 

tangível e intangível. Os bens tangíveis dizem respeito aos bens físicos, tais como imóveis, 

equipamentos e outros dentro deste universo. Os bens intangíveis dizem respeito aos bens que 

não se fazem presentes fisicamente, no entanto, possuem um valor a ser considerado. A título de 

exemplo, pode-se enquadrar como bem intangível de uma empresa, o valor de sua marca, o valor 

em que suas franquias são negociadas.   

Bernardes (2019) entende, ainda, que realizar o controle patrimonial desse patrimônio é 

uma das condições para que o empreendimento tenha sucesso, na medida em que mitiga a 

possibilidade de riscos e dúvidas em relação à realização de negócios e transações comerciais. 

Além disso, o perfeito controle patrimonial traz credibilidade à instituição, evita sanções fiscais e 

pode trazer a possibilidade de boas parcerias no mercado. Para ele, se o controle patrimonial não 

é realizado, os integrantes da instituição e do mercado não podem ter uma visão adequada sobre a 

situação financeira em que essa instituição se encontra financeira e patrimonialmente. Assim, a 

título de exemplo, se a depreciação de um ativo não for feita corretamente, a instituição pode vir 

a pagar mais imposto, gerando a perda de um valor econômico. Bernardes (2019) acredita que, 

como existe essa volatilidade nos ativos pertencentes à instituição, é necessário manter os ativos 

atualizados dentro de um período de tempo estimado. Desta forma, é necessário monitorar as 
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evoluções legislativas a respeito do assunto para garantir uma gestão mais acertada em relação 

aos aspectos relacionados à gestão patrimonial. 

 

2.1 O USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NO CONTROLE PATRIMONIAL 

A revolução tecnológica e a revolução centrada na informação e no conhecimento têm 

promovido uma enorme quebra de paradigmas no contexto organizacional das instituições. No 

entanto, toda ruptura de modelos é acompanhada de extrema resistência por parte dos envolvidos nos 

processos existentes. Com o processo de informatização não foi diferente, assim, Oliveira (1997) 

comenta que durante o processo de implantação das novas tecnologias da informação (TI), o medo de 

que os novos sistemas substituíssem os profissionais das áreas existentes era enorme e com isso, 

muitas barreiras foram criadas nesse processo de implantação. Outro aspecto que dificultou a 

implantação das novas TI era o seu alto custo. Segundo Daroda (2012), esse fator retardou em muito 

a expansão dos novos sistemas. No entanto, esses problemas foram superados e o uso das novas 

tecnologias trouxe inúmeros benefícios para os seus usuários.  

Oliveira (1997) cita, dentre os inúmeros benefícios obtidos com o uso da tecnologia da 

informação, as seguintes vantagens: maior segurança das informações; maior facilidade de acesso às 

informações; maior facilidade no manuseio e possíveis modificações prévias nos documentos 

produzidos; cumprimento eficaz às normas e leis; aumento da produtividade e melhoria da qualidade 

dos serviços, dentre outras. 

Essas vantagens são imprescindíveis nos dias atuais e correspondem ao mínimo necessário 

para que uma instituição interaja com o seu ambiente externo, realizando suas atividades internas e 

controlando suas rotinas. Assim, verifica-se que, as instituições precisam das tecnologias da 

informação para potencializarem seu rendimento e desempenho. Segundo Sousa (2010), o uso das TI 

nos proporciona o suporte necessário para a realização dos processos e operações de uma instituição, 

bem como fornece apoio para o processo de tomada de decisões de agentes da administração, 

proporcionando, assim, o suporte necessário para elencar e traçar estratégias em busca da vantagem 

competitiva.  

Diante desse contexto, a atividade de Controle Patrimonial precisou se desenvolver para 

acompanhar os avanços alcançados pela TI, os quais vêm influenciando demasiadamente a área de 

controle patrimonial, fazendo com que seus operadores se especializem constantemente em 

relação ao uso de novas ferramentas para tal. Conforme Tapscott (1997), essas ferramentas 

proporcionam um ganho considerável na produtividade relacionada ao controle do patrimônio, na 
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medida em que podem realizar as atividades com muito mais agilidade, segurança, rapidez e 

confiabilidade no processamento dos dados relacionados ao patrimônio.  

Neste diapasão cultural, os operadores dos sistemas de TI devem estar atentos às evoluções e 

mudanças dos sistemas de tecnologia, de modo a desenvolver atitudes e competências que os 

mantenham atuantes na área de Controle Patrimonial. Essa atuação contribuirá para que os processos 

de decisão sejam feitos com a maior precisão possível dentro das organizações, uma vez que a 

informatização traz, segundo Oliveira (1997) maior rapidez no lançamento e processamento de dados, 

diminuindo os possíveis erros humanos.  

2.2 O CONTROLE PATRIMONIAL NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

De acordo com as orientações da 11ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército 

(11ª ICFEx), o controle patrimonial é um dos assuntos mais relevantes na vida administrativa das 

UG, envolvendo os agentes da administração diretos e indiretos da mesma. A estes agentes cabe a 

administração dos bens da União, que ficam à disposição do EB, os quais devem ser utilizados da 

maneira mais criteriosa possível. Segundo o Regulamento de Administração do Exército (RAE), 

estes mesmos agentes da administração são os responsáveis pelas atividades de guarda, 

manutenção e conservação dos mesmos.  A realização destas atividades se pauta em legislações 

internas e externas e as boas práticas realizadas espelham a excelência da gestão patrimonial com 

o controle cadastral e de acompanhamento processual. 

O Regulamento de Administração do Exército é o documento que trata dos assuntos 

relacionados à administração militar dentro da Força Terrestre, sendo considerado a base 

normativa de todo controle patrimonial no âmbito do Exército Brasileiro. Para Ramos (2013), o 

RAE, ainda, estabelece diretrizes que devem ser cumpridas por todas as Organizações Militares 

no que tange à inclusão e descarga de material em patrimônio, movimentação interna do 

patrimônio, dentre outras ações que devem ser tomadas para o correto controle patrimonial. 

Apesar das diversas medidas e diretrizes estabelecidas no RAE para o controle Patrimonial, 

existem outras normas expedidas pelos Órgãos de Direção Setorial (ODS), ou por suas Diretorias 

diretamente subordinadas, como as Normas Administrativas Relativas à Manutenção 

(NARMNT) e Normas Administrativas Relativas ao Suprimento (NARSUP), que tratam 

especificamente da gestão de material e patrimônio no Exército. Essas normas confeccionadas e 

publicadas para tratarem da administração e gestão dos diversos materiais militares 
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pormenorizam os aspectos inerentes ao material, às finanças, ao pessoal e ao patrimônio, 

complementando assim, os regulamentos e leis existentes.   

De acordo com Ramos (2013), as Organizações Militares utilizam 3 (três) sistemas para o 

gerenciamento e controle de materiais: O Sistema de Material do Exército (SIMATEx), o Sistema 

Integrado de Administração e Finanças do Governo Federal (SIAFI) e o Sistema Integrado de 

Administração de Serviços Gerais (SIASG).  O SIAFI é a ferramenta na qual se visualiza os 

dados contábeis tais como, balanço patrimonial analítico, razão analítico, créditos disponíveis, 

notas de empenho, notas de sistema, ordens bancárias, dentre outras informações. O SIMATEx é 

um sistema desenvolvido pelo Exército Brasileiro para acompanhamento do SIAFI, de forma 

mais detalhada em relação ao controle do material, capaz de expor as contas de balanço 

patrimonial de forma sintética e, também, a descrição completa dos materiais. O SIASG é o 

sistema onde são realizadas as operações que fomentam os dados do SIAFI, isto é, a realização 

efetiva do empenho.   

Segundo Ramos (2013), O Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) foi 

desenvolvido para atender o projeto de modernização e aperfeiçoamento da administração 

federal, sendo implantando a partir de janeiro de 1987. É uma ferramenta desenvolvida para 

acompanhar e controlar a correta utilização dos recursos destinados para a União, proporcionando 

ao gestor público maior precisão e qualidade na obtenção de informações relacionadas à 

execução orçamentária, financeira e patrimonial. No SIAFI são lançadas todas as movimentações 

patrimoniais da Organização Militar, como por exemplo a inclusão, descarga e depreciação de 

materiais, bem como é produzido um relatório com os dados do valor patrimonial com base na 

movimentação financeira da Unidade Gestora.  

Nova (2007) e Cavalcanti (2010) explicam que o Sistema de Material do Exército 

(SIMATEx) busca integrar processos, métodos, rotinas e técnicas destinadas à produção de 

conhecimento necessários ao controle físico e gerenciamento de todos os materiais no âmbito do 

Exército Brasileiro.  Assim, se buscava desenvolver um sistema que respondesse qual o valor 

patrimonial do EB, em que Unidades Gestoras os materiais do EB estariam lotados, qual era a 

situação do material do EB, que tipo de material o EB possuía, dentre outras demandas. Com o 

SIMATEx é possível realizar o controle contábil do material, através de sua interação com o 

SIAFI, o que proporciona um ganho no controle patrimonial das Organizações Militares e na 

Força Terrestre como um todo.   
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Por sua vez, “O SIASG é o sistema utilizado para facilitar e agilizar os processos de 

compra e aquisição de materiais e serviços do Governo Federal. Sua finalidade é integrar os 

órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional”. Silva (2007) explica o 

SIASG como sendo um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente 

o funcionamento sistêmico das atividades de gestão de materiais, edificações públicas, veículos 

oficiais, comunicações administrativas, licitações e contratos, do qual o Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG é órgão central normativo. Para Silva (2007), o 

SIASG é utilizado por várias entidades da Administração Pública Federal, além disso, através de 

um conjunto informatizado de ferramentas, operacionaliza as atividades de gestão de materiais, 

edificações públicas, veículos oficiais, comunicações administrativas, licitações e contratos, 

realizando a divulgação dos atos e fatos administrativos, através dos sites “COMPRASNET” e do 

“Diário Oficial da União”. 

2.3 O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO 

Criado em 2015 por Manfrini de Assis, da turma de intendência de 1998 da Academia 

Militar das Agulhas Negras, atualmente Tenente Coronel e servindo no Centro de Controle 

Interno do Exército (CCIEx), o Sistema de Acompanhamento da Gestão foi idealizado para ser 

uma ferramenta utilizada pelos auditores das Inspetorias de Contabilidade e Finanças do Exército 

(ICFEx). Segundo Silva (2017), inicialmente, o SAG era utilizado somente pelos auditores da 2ª 

ICFEx, unidade a qual servia seu desenvolvedor, e possuía em seu sistema os dados de somente 

20 (vinte) Unidades Gestoras (UG). No final de 2015, após a apresentação do SAG em uma 

palestra no Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx), as demais Inspetorias solicitaram ao 

desenvolvedor que todos os dados do Exército fossem inseridos no SAG, para que pudessem ser 

analisados pelos integrantes das demais ICFEx. Inicialmente, o banco de dados do SAG contava 

com os dados do SIAFI, do Portal da Transparência e do TCU, mas em fevereiro de 2016, o 

banco de dados do Sistema Gerencial de Custos do Exército Brasileiro (SISCUSTOS), do 

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG) e do Sistema de Controle Físico 

do Exército Brasileiro (SISCOFIS) passaram a integrar o servidor do SAG. Segundo Diretriz do 

Secretário de Economia e Finanças, em Novembro de 2016, após uma apresentação do então 

Major Manfrini sobre o SAG, realizada na reunião de chefes das ICFEx, o Secretário de 

Economia e Finanças, General de Exército Antônio Hamilton Martins Mourão, editou uma 
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diretriz sobre o uso do mesmo e assim, passou a ser usado pelas diversas Organizações Militares 

(OM). Com o crescimento da demanda, foram inseridas novas funcionalidades no sistema. Em 

2016, após apresentação das novas possibilidades e alcance do SAG, foi definida a transferência 

do sistema para Brasília, com o intuito de torná-lo um sistema corporativo do Exército Brasileiro. 

Em 2017, o projeto para o SAG foi ampliado, buscando novas fontes de dados e formas de 

apresentação. 

Segundo Silva (2017), o SAG possui mais de 4 mil usuários cadastrados em 423 Unidades 

Gestoras do Exército, além das 11 (onze) ICFEx ativas até então. O foco do sistema permanece 

como sendo o de prover informações gerenciais sobre a gestão dos recursos utilizados pela Força 

Terrestre, bem como executar auditoria sistêmica, por intermédio de modernas técnicas de 

cruzamento de dados, com o auxílio da tecnologia da informação. No entanto, por ser uma 

ferramenta recém-criada, o SAG possui pouca literatura a seu respeito e com isso, poucos 

integrantes das Divisões Administrativas das UG sabem utilizar suas funcionalidades. 

Realizar a administração financeira, orçamentária e patrimonial de uma Organização 

Militar não é tarefa fácil. Para que se possa fazer uma administração adequada, o Gestor deve 

decidir constantemente sobre o que deve ser feito com os bens jurisdicionados à sua 

responsabilidade. Para que possa decidir, é necessário que tenha informações consolidadas a 

respeito das situações vividas. Atualmente, o quadro de informação apresentado aos chefes 

militares a respeito da situação financeira, patrimonial e contábil de sua UG não se mostra muito 

vantajosa. As informações encontram-se descentralizadas em vários sistemas. Assim, 

dependendo da maneira como essa informação estiver estruturada, a reunião dos dados de forma 

relacional, para que se tenha uma visão holística de toda situação e se possa decidir de forma 

apropriada pode-se levar horas. 

Uma das principais queixas dos responsáveis pela tomada de decisões é que os chefes não 

possuem tempo para realizar suas tarefas e atribuições. Em um contexto repleto de sistemas a 

serem consultados, não existe tempo para procurar as informações que tanto são importantes para 

amparar as decisões que devem ser tomadas. Assim, necessita-se de ferramentas que façam o 

chefe militar economizar tempo, evitando o desperdício do mesmo para obter as informações 

mais adequadas. Normalmente, as informações não estão agrupadas, não formam a figura 

completa sobre o quadro de realidade que é preciso saber para o decisor poder tomar a decisão 

correta. Normalmente a informação está fragmentada. Não se tem os dados concretos, a 
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informação está difusa, não é vista com clareza, com a devida nitidez que o processo de decisão 

exige, estando então, pulverizada e disseminada.  

O decisor precisa que essas informações estejam encaixadas, de modo que o quadro da 

realidade esteja o mais completo possível. Que a figura, a situação apresentada seja o mais 

próximo possível da realidade. Com base em uma informação que seja integrada, nítida e 

centralizada, o chefe militar saberá exatamente o que está acontecendo. Diante deste cenário, é 

imprescindível que o Exército Brasileiro tenha uma plataforma que centralize estas informações, 

de modo que os agentes da administração consigam entender o problema real e suas variáveis, 

que lhes mostrem um cenário que possibilite saber realmente o que está acontecendo nos 

processos administrativos realizados pela sua Unidade Gestora. Com isso, diante de um cenário 

que lhe permita entender o problema, muitas vezes, a decisão se torna mais fácil de ser tomada 

pelos chefes nos mais diversos níveis. 

O Sistema de Acompanhamento da Gestão (SAG) é um sistema idealizado para 

desenvolver e aperfeiçoar a administração financeira e patrimonial no âmbito do Comando do 

Exército. Por meio deste sistema, é possível realizar consultas a dados contábeis e patrimoniais 

em um tempo muito menor do que o realizado nas outras plataformas governamentais. 

Atualmente, é um dos principais instrumentos de acompanhamento e controle da execução 

orçamentária, financeira e patrimonial do Exército Brasileiro, subsidiando o processo de decisão 

em qualquer nível de gestão, seja ele no âmbito da Divisão Administrativa ou no Comando da 

Organização Militar.   

Segundo Mourão (2016), tamanho os benefícios que vem trazendo para a força terrestre, o 

Exército Brasileiro tem investido no trabalho realizado pelo Tenente Coronel Manfrini, com a 

finalidade de transformar o SAG em uma plataforma corporativa para o EB. Com sua 

transferência para o Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx), o EB está proporcionando o 

apoio necessário para que o mesmo desenvolva a referida plataforma, com vistas a multiplicar o 

sistema para todo EB, de modo que possa municiar com informações todos os agentes 

encarregados pelos controles orçamentários e patrimoniais, propiciando-lhes a oportunidade 

necessária de bem cumprir suas atribuições. 

 O SAG apresenta-se como a plataforma corporativa com o banco de dados relacional que 

oferece ferramentas de trabalho baseadas em dados extraídos de diversos outros sistemas. Por 

possuir informações de outros bancos de dados, o SAG deixou o trabalho do usuário muito mais 
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fácil e simplificado, na medida em que este não precisa mais usar o SIAFI, o SISCUSTOS ou 

outro Sistema Governamental ou do Exército para poder ter informações sobre as ações 

orçamentárias realizadas pela sua UG, fornecendo ao decisor militar uma visão holística sobre as 

informações reunidas em seu banco de dados, de modo que possa chegar a uma decisão correta, 

rápida e efetiva, realizando assim, a gestão da informação eficiente e bem feita.  

Utilizando ferramentas de importação e extração, o SAG pode armazenar, integrar e tratar 

as informações. Os dados espalhados por vários sistemas corporativos serão armazenados em seu 

banco de dados. Após isso, o sistema integra e faz o tratamento dos dados, estabelecendo relações 

entre os mesmos. Assim, estabelece relações entre as notas de empenho e os Planos Internos (PI). 

Um exemplo a respeito do uso do SAG é o Programa de Auditoria e Segurança Alimentar 

(PASA). O SAG importa do PASA as informações sobre o que pode ser comprado ou não, bem 

como relaciona os dados das atividades administrativas referentes à compra com as demais 

normas vigentes sobre o evento de aquisição como um todo. Se alguma UG empenhar algo que 

não é permitido, com alguma empresa que não possa vender ou com qualquer outro procedimento 

não previsto na legislação vigente que versa sobre aquisições, o SAG acusa. Esse cruzamento de 

dados é baseado em informações que foram importadas de uma série de sistemas. O SAG integra 

esses dados, estabelece as relações entre os mesmos e fornece informações que o gestor precisa 

para decidir de forma adequada. Assim, verifica-se que as ferramentas de gestão do SAG vão 

permitir o acompanhamento das atividades orçamentárias, financeiras e patrimoniais da unidade 

gestora. Outra grande vantagem do SAG é a apresentação de relatórios em diversos formatos. 

Sejam eles em PDF, Word, Excell, dentre outras.  

 

3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

Sobre os objetivos a serem alcançados por este trabalho e considerando a metodologia 

utilizada em sua confecção, esta pesquisa foi classificada como estudo de caso, pois segundo Yin 

(2001), aprofundou o estudo sobre o fenômeno levantado para responder dúvidas e 

questionamentos que o pesquisador ainda não domina sobre o tema. Assim, foi realizado o estudo 

de caso com a finalidade de obter dados mais embasados sobre o Sistema de Acompanhamento 

da Gestão. As entrevistas e reuniões realizadas contaram com a presença de militares que 

exerciam a função de agentes diretos e indiretos da administração do Centro de Preparação de 

Oficiais da Reserva de Porto Alegre, do 19º Batalhão de Infantaria Motorizada e até mesmo com 



14 

 

 

o desenvolvedor do SAG, o Tenente Coronel Manfrini, para a produção de dados sobre a 

ferramenta Patrimônio, em estudo. Assim, procurou-se ouvir os entrevistados para buscar a 

percepção dos mesmos sobre a referida ferramenta de tecnologia, com vistas a levantar 

informações sobre o sistema.  

Desta forma, o estudo de caso contribuiu para uma compreensão maior a respeito do 

fenômeno estudado, bem como levantou os motivos pelos quais ainda existe uma resistência 

sobre o seu uso. Além disso, o estudo de caso colaborou para uma melhor compreensão sobre os 

fenômenos individuais, os processos organizacionais e políticos envolvidos no processo de 

execução patrimonial de uma Unidade Gestora Militar. Por ele, foi possível verificar junto aos 

entrevistados que possuíam mais experiência sobre o uso do SAG, o quanto o novo sistema é 

simples e rápido no atendimento das buscas feitas pelo usuário. Através das entrevistas 

realizadas, buscou-se esclarecer os principais aspectos relacionados ao papel do SAG face às 

necessidades do chefe militar. Por meio das opiniões levantadas, foi possível montar o cenário a 

respeito das melhores práticas que poderiam ser utilizadas pelos chefes militares em relação ao 

uso do SAG. As entrevistas com os agentes da administração que tinham menos experiência em 

relação ao uso do SAG esclareceram os fatores que definem o comportamento reativo dos 

entrevistados em relação ao sistema. Assim, por meio destas diferentes visões sobre o tema em 

pauta, foi possível orientar as discussões sobre o uso do SAG, determinando as vantagens e 

desvantagens em relação aos usuários e em relação aos chefes militares.  

4 A FERRAMENTA “PATRIMÔNIO” COMO FERRAMENTA O SISTEMA DE 

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO 

De acordo com o RAE, o Fiscal Administrativo é o responsável pelos assuntos ligados à 

administração patrimonial da Unidade Gestora. Para tal, enquanto ferramenta de tecnologia da 

informação, O SAG disponibiliza a função “PATRIMÔNIO” com a finalidade de auditar os 

trabalhos de unificação patrimonial, controle de depreciação e baixas de material de 

consumo no SIAFI. Com isso, com o uso desta ferramenta, deve ficar em condições de prestar 

contas a respeito das variações patrimoniais ocorridas e envidar esforços para que os atos e fatos 

da gestão patrimonial sejam feitos de maneira oportuna e tempestiva e corrigidos quando for 

necessário. Assim, através do uso da função Patrimônio, o Fiscal Administrativo ou o Ordenador 

de Despesas poderão, de maneira geral e dentre outras atividades, averiguar: 
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-  a conciliação dos relatórios dos saldos contábeis dos relatórios de movimentação de 

movimentação do almoxarifado (RMA), de movimentação de bens (RMB) e o relatório sintético 

de depreciação (RSD). 

- a situação dos saldos dos materiais de consumo e bens móveis para distribuição 

registrados nas contas estoques de distribuição. 

- as informações que se referem ao orçamento anual e patrimonial para que sejam 

enviadas aos escalões administrativos superiores.  

- as variações patrimoniais ocorridas, fiscalizando os registros contábeis referentes à 

administração patrimonial.        

Segundo as orientações aos agentes da administração emitidas pela Secretaria de 

Economia e Finanças do Exército (SEF), todos e quaisquer materiais que sejam adquiridos ou 

descarregados pela OM deverão passar pelo Almoxarifado, acompanhados com as respectivas 

documentações (Notas fiscais, guias de remessa ou de fornecimento, etc). A escrituração destes 

documentos deve estar em ordem com os princípios gerais de contabilidade e as legislações que 

regulam o assunto. A inclusão em carga dos materiais adquiridos e a descarga, ou seja, o 

desrelacionamento de bens patrimoniais gera a variação patrimonial. Através da função 

“Unificação Patrimonial”, o SAG demonstra os saldos das contas de patrimônio das UG 

primária e secundária. Não podendo haver saldo nas contas de patrimônio para possibilitar a 

compatibilidade entre o RMA e o RMB, demonstrando assim, a convergência contábil ideal. Para 

atingir essa convergência ideal, a UG deve buscar a situação onde o saldo das contas patrimoniais 

do RMA, do RMB e RSD apresentem os mesmos valores, tanto no SIAFI, como no SISCOFIS, 

evidenciando assim, um adequado controle patrimonial. Através do uso do SAG, o acesso a essas 

informações ocorre por um caminho muito mais simples como os caminhos que as demais 

plataformas governamentais fornecem atualmente, proporcionando ao gestor militar a economia 

de tempo necessária para o desenvolvimento de outras atividades tão importantes durante a 

administração das Organizações Militares. 

A depreciação é a redução do valor dos bens pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, 

ação da natureza ou obsolescência. Segundo as orientações da SEF, o registro da depreciação visa 

reconhecer a perda do valor econômico do bem. Para tal, a depreciação é gerada automaticamente 

pelos SISCOFIS para bens móveis. Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, caso haja falta de 

lançamento contábil da depreciação, a UG será observada com o registro contábil “com restrição” 
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e se este fato acontecer por repetidas vezes, a UG poderá ser auditada pelo TCU. Para evitar essa 

observação, através da função “Controle de depreciação”, o Sistema demonstra os valores das 

depreciações mensais, e ainda compara a depreciação acumulada com o saldo contábil das contas 

de patrimônio, contribuindo assim, para que os agentes da administração mantenham os saldos 

mensais acumulados de depreciação compatibilizados com os registros no SISCOFIS/SIMATEX. 

De acordo com o RAE, material de consumo é todo item, peça ou gênero alimentício, que 

se destina à aplicação, transformação, utilização ou emprego imediato e, quando utilizado, perde 

suas características individuais e isoladas e que, quando em depósito ou almoxarifado, precisa ser 

escriturado. De acordo com as diretrizes emanadas pela SEF, a gestão de estoques tem um papel 

de grande importância perante a necessidade de controlar os estoques físicos da UG, evitando 

assim, desperdícios e desvios de materiais. Com isso, após a publicação em Boletim 

Administrativo, o material de consumo será incluído no SISCOFIS. Da mesma forma, a baixa do 

material de consumo do SIAFI deverá ser realizada à medida em que for distribuído, registrando-

se a saída nos sistemas relacionados. Assim, a ferramenta “baixas de material de consumo no 

SIAFI”, demonstra o comparativo das baixas de material de consumo dos últimos três anos, por 

UG, de acordo com o seu perfil de acesso. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A cada ano que passa a distribuição de recursos públicos é cada vez menor. Assim, cresce 

de importância o desenvolvimento de mecanismos e sistemas gerenciais para que as instituições 

realizem a gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial com o máximo de excelência.  

Observa-se que o Patrimônio de uma organização é um dos aspectos de maior relevância 

para o seu funcionamento. No entanto, como gerir este patrimônio, como realizar o controle 

adequado do mesmo, como fiscalizar as ações administrativas diante de uma infinidade de 

sistemas que gerenciam a administração pública federal e que não nos apresentam de forma 

centralizada todas as informações necessárias para a auditoria interna e tomadas de decisão 

inerentes à administração das Organizações Militares?  

Em virtude desta necessidade, o SAG foi elaborado com um leque de funcionalidades 

voltadas para acabar com as lacunas existentes na área de controle patrimonial. Assim, buscou 

otimizar as rotinas de trabalho, criar meios para monitorar e avaliar o patrimônio da OM, bem 

como agilizar o processo de auditoria das ações realizadas pelos agentes da administração. Tudo 
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com a finalidade de proporcionar a gestão e o controle patrimonial de forma eficiente, 

permitindo, assim, a diminuição de custos com a manutenção do patrimônio e a máxima 

utilização dos bens sob responsabilidade do Exército Brasileiro.  

Desta forma, o Uso do SAG busca diminuir as vulnerabilidades administras que as 

Unidades Gestoras possam vir a ter e agrega valor no âmbito do Comando do Exército ao facilitar 

a gestão das Organizações Militares. Por meio de suas possibilidades, proporcionou condições 

para que o gestor militar possa interferir na administração de sua OM, através da análise oportuna 

das informações fornecidas pelo SAG, gestando de forma adequada os bens imóveis sob sua 

responsabilidade e interferindo na administração quando julgar oportuno. 
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THE USE OF THE HERITAGE TOOL OF THE MANAGEMENT MONITORING 

SYSTEM (SAG) AS AN IT TOOL FOR THE HERITAGE CONTROL 

 

Wagner Pinheiro de Barros 

Sidney Verginio da Silva 

SUMMARY 

The Management Monitoring System (SAG) is an application developed to improve the 

process of supervision of the administrative acts related to the financial, budgetary and 

patrimonial management of the Military Organizations audited by the 10th Inspectorate of 

Accounting and Finance of the Army (10th ICFEx). However, with the success of the purpose for 

which it was created, the Brazilian Army seeks to make it a corporate system. Currently this tool 

is used to perform the audit and monitoring of the administrative actions performed by the 

Management Units (UG), providing the maximum time savings, so necessary to the military 

manager. The SAG has several functionalities distributed among the Audit, Purchasing, Terrace, 

SIAFI / Management e Heritage functions, however, there are few sources of consultation about 

this system and its use. Thus, this article hopes to clarify and illustrate the possibilities of the 

PATRIMONY functionality, as an information technology tool for conducting audits in the UG, 

regarding unification of assets, control of depreciation and reduction of consumption material. 

This objective will be reached through the study of the PATRIMONY tool and the description of 

its functionalities. For this, this research is organized in a qualitative approach, with emphasis in 

the field study, with the agents of the administration that use this tool to supervise the 

administrative activities carried out in the UG, with a view to clarify the use of the System's 

functionalities, regarding the patrimonial control, and the production of literature on it, since it is 

a newly consolidated tool. 

 

Key Words: SAG. Side dish. Management. Patrimony. 
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