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RESUMO 

 
 

Este trabalho aborda uma visão sobre a possibilidade de atualizações das 

modalidades e funções do Sistema de Informações Gerenciais e 

Acompanhamento Orçamentário do Exército Brasileiro. Outro objetivo é 

proporcionar um melhor aproveitamento da base de dados já existente, utilizada 

pelo Exército Brasileiro desde o ano de 2006. Esta base de dados vem sendo 

incrementada diariamente, podendo ser robustecida com maior gama de dados de 

diversas fontes. Dessa forma, será galgada uma nova fronteira de informações 

gerenciais. O resultado do trabalho foi alcançado por intermédio de uma breve 

análise da adoção de novas plataformas, do aprofundamento da utilização de 

ferramentas correntes e de novas tecnologias em proveito da gestão de 

informações. O escopo e amparo jurídico e contábil do SIGA e suas atualizações 

também foi alvo de descrição neste trabalho. 
 

Palavras-chave: SIGA. Jurídico. Contábil. Sistemas de Informação. Exército 

Brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESEÑA 

 

 Este trabajo aborda una visión sobre la posibilidad de actualizaciones de las 

modalidades y funciones del Sistema de Informaciones Gerenciales y 

Acompañamiento Presupuestario del Ejército Brasileño. Otro objetivo es 

proporcionar un mejor aprovechamiento de la base de datos ya existente, utilizada 

por el Ejército Brasileño desde el año 2006. Esta base de datos viene siendo 

incrementada diariamente, pudiendo ser robustecida con mayor gama de datos de 

diversas fuentes. De esta forma, será alcanzada una nueva frontera de 

informaciones gerenciales. El resultado del trabajo se logró a través de un breve 

análisis de la adopción de nuevas plataformas, de la profundización de la utilización 

de herramientas corrientes y de nuevas tecnologías en provecho de la gestión de 

informaciones. El alcance y el amparo jurídico y contable del SIGA y sus 

actualizaciones también fueron objeto de descripción en este trabajo. 

Palabras clave: SIGA. Legal. Contabilidad. Sistemas de información. Ejército 

brasileño. 
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1. INTRODUÇÃO 

Para que o poder público possa desempenhar suas funções com critério, é 

necessário que haja um planejamento orçamentário consistente, o qual estabeleça, 

com clareza, as prioridades da gestão. O artigo 165 da Constituição Federal de 1988 

introduziu um modelo orçamentário para a gestão do dinheiro público no Brasil. O 

modelo consiste basicamente de três documentos (BLUME, 2016), os quais serão 

vistos a seguir. 

O Plano Plurianual (PPA) traz as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo 

da administração pública. Nesse sentido, prevê as grandes obras públicas a serem 

realizadas nos próximos anos. Sua vigência é de quatro anos, portanto deve ser 

elaborado criteriosamente, imaginando aonde se quer chegar no quadriênio. 

Portanto, sua consecução expressa a visão estratégica da gestão pública (BLUME 

2016). 

O PPA incluiu uma série de programas temáticos, em que são colocadas as 

metas (expressas em números) para os próximos anos em diversos temas (BLUME, 

2016). Para ilustrar melhor isso, vamos usar um exemplo: o governo federal elencou 

como objetivo no PPA do período 2012-2015 promover a implantação de novos 

projetos em áreas com potencial de ampliação da agricultura irrigada. Para atingir tal 

objetivo, estipulou uma meta: ampliar a área irrigada em 200 mil hectares até 2015. 

Os constituintes atribuíram grande importância ao PPA, como podemos ver no 

parágrafo 1o do artigo 167 da Constituição Federal de 1988, o qual determina que 

nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro (um ano) 

poderá ser iniciado sem ser incluído antes no PPA, sob pena de crime de 

responsabilidade.  

O governo federal deve elaborar e entregar o PPA ao Congresso até o dia 31/08 

do primeiro ano de mandato. O Congresso, por sua vez, deve aprová-lo até o final 

do ano (MEIRELLES, 2016). 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é elaborada anualmente e tem como 

objetivo apontar as prioridades do governo para o próximo ano. Ela orienta a 

elaboração da Lei Orçamentária Anual, baseando-se no que foi estabelecido pelo 

Plano Plurianual (Lei 13.408, de 26 de dezembro de 2016). Ou seja, é um elo entre 

esses dois documentos. 

Pode-se dizer que a LDO serve como um ajuste anual das metas colocadas pelo 

PPA. Algumas das disposições da LDO são: reajuste do salário mínimo, quanto deve 

ser o superávit primário do governo para aquele ano, e ajustes nas cobranças 

http://www.politize.com.br/constituicao-de-1988/
http://www.politize.com.br/crime-de-responsabilidade-dilma-argumentos/
http://www.politize.com.br/crime-de-responsabilidade-dilma-argumentos/
http://www.politize.com.br/salario-minimo-como-funciona/
http://www.politize.com.br/superavit-primario-o-que-e/
http://www.politize.com.br/superavit-primario-o-que-e/
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de tributos. É também a LDO que define a política de investimento das agências 

oficiais de fomento, como o BNDES. 

Enquanto o PPA é um documento de estratégia, pode-se dizer que a LDO delimita 

o que é e o que não é possível realizar no ano seguinte (POLITIZE, 2016). 

No caso do governo federal, a LDO deve ser enviada até o dia 15 de abril de cada 

ano. Ela precisa ser aprovada até o dia 17 de julho (o recesso dos parlamentares é 

adiado enquanto isso não acontecer). 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o orçamento anual propriamente dito. Nesse 

viés, prevê os orçamentos: fiscal, da seguridade social e de investimentos das 

estatais. Todos os gastos do governo para o próximo ano são previstos em detalhe 

na LOA. Encontrar-se-á, na LOA, a estimativa da receita e a fixação das despesas 

do governo. É dividida por temas, como saúde, educação, e transporte. Essa 

arrecadação se dá por meio dos tributos (impostos, taxas e contribuições). Se bem 

feita, a LOA estará em harmonia com os grandes objetivos e metas estabelecidos 

pelo PPA. 

No caso da União, a LOA também deve ser enviada ao Congresso até o dia 31 de 

agosto de cada ano. Deve ser aprovada pelos parlamentares até o fim do ano (22 de 

dezembro), mas não chega a adiar o recesso parlamentar se não for aprovada até 

lá. 

Vale notar que todos os três níveis de governo elaboram seus próprios 

documentos orçamentários, já que cada um possui suas próprias despesas e 

responsabilidades. 

A 6ª Subchefia do Estado-Maior do Exército (EME) e a Secretaria de Economia e 

Finanças (SEF) realizam, em seu escopo de missões, a gestão dos recursos 

orçamentários e financeiros destinados ao Exército Brasileiro. Tais atribuições 

permeiam a administração orçamentária, financeira, contábil e patrimonial dos 

recursos das Unidades Orçamentárias (UO) Comando do Exército, Fundo do 

Exército, Indústria de Material Bélico (IMBEL) e Fundação Osório, além de recursos 

(destaques) recebidos de outros Ministérios.   

A procura incessante pela excelência, aliada à diretriz de racionalização 

administrativa comum aos órgãos públicos do país, gerou a necessidade de 

desenvolver um sistema efetivo de informações econômico-financeiras e 

patrimoniais que, aliado aos processos contábeis e de auditoria, procedesse ao 

controle de custos e a gestão e avaliação dos resultados. Neste contexto, surge o 

http://www.politize.com.br/trilhas/tributos/
http://www.politize.com.br/trilhas/tributos/
http://www.politize.com.br/por-que-o-meu-iptu-nao-e-gasto-com-a-minha-rua/
http://www.politize.com.br/especies-tributarias-a-taxa/
http://www.politize.com.br/tributos-as-contribuicoes/
http://www.politize.com.br/niveis-de-governo-federal-estadual-municipal/
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Sistema de Informações Gerenciais e Acompanhamento (SIGA), Sistema 

Corporativo do Exército. 

A definição de efetividade será extremamente importante para que se 

compreenda o cerne do trabalho. Entende-se por efetividade, a capacidade de 

produzir um efeito, que pode ser positivo ou negativo. Consequentemente, o que é 

efetivo não é necessariamente eficiente ou eficaz (MICHAELIS, 2015). 

A mensuração do nível de efetividade alcançado pelo SIGA passa pelos aspectos 

jurídicos e contábeis, os quais norteiam quaisquer processos administrativos 

públicos e/ou privados. 

Neste trabalho, pesquisaremos sobre a efetividade, no seu aspecto positivo, 

atestando se a adoção do SIGA na gerência administrativa do EB, confere ao 

mesmo este importante adjetivo. 

 

1.1 O PROBLEMA 

 A fim de verificar a possibilidade de tornar ainda mais efetiva a execução 

orçamentária do Exército Brasileiro (EB), foi formulado o seguinte problema: a 

adoção de um processo sistematizado atualizado confere maior efetividade à 

execução orçamentária e financeira do EB? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

  1.2.1 Objetivo Geral 

 Avaliar o emprego do Sistema Integrado de Gestão e Acompanhamento (SIGA) 

orçamentário e financeiro utilizado pelo EB, segundo às questões jurídicas e 

contábeis. 

 

  1.2.2 Objetivos Específicos 

 a. Caracterizar o SIGA e os pormenores de sua última atualização, realizada no 

ano de 2017. 

 b. Descrever as leis e regulamentos que regem a execução orçamentária e 

financeira públicas brasileiras. 

 c. Descrever as questões contábeis que envolvem o processo de 

acompanhamento e gestão orçamentária e financeira públicas brasileiras. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eficiente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eficaz


 

 

 

16 

 

  1.3. QUESTÃO NORTEADORA 

O problema tende a ser investigado por meio de questões norteadoras 

(indagações que alcançam maior flexibilidade na forma de responder) ou por 

hipóteses (levantadas pelo pesquisador que servem de base para a investigação), 

dependendo do tipo da pesquisa a se abordar (BORGES e SILVA, 2011). 

As Pesquisas mais objetivas costumam empregar hipóteses, enquanto as 

exploratórias e descritivas se utilizam de questões (TRIVIÑOS, 1987), razão pela 

qual se afirma que “nem todos os tipos de pesquisa requerem hipóteses” 

(RICHARDSON et al, 2012, p. 104). 

A fim de alcançar um relativismo metodológico (DEMO, 1985), abrangendo-se o 

máximo de explicações plausíveis e, com isso, aprofundar e detalhar ao máximo o 

fenômeno sob análise, pela investigação e descrição do mesmo, será adotada uma 

questão norteadora. 

 

Questão Norteadora: 

Como o SIGA confere maior efetividade no contexto da execução orçamentária e 

financeira do EB, sob os pontos de vista jurídico e contábil? 

 

A pesquisa estará focada no desenvolvimento e atualização do SIGA no que 

concerne ao EB. Os demais sistemas idealizados e em funcionamento que, direta ou 

indiretamente, contribuem para as atividades de orçamento e finanças do EB, não 

serão objeto do presente estudo.  

 

1.4 RELEVÂNCIAS DO ESTUDO 

Os princípios orçamentários são regras básicas que todo orçamento federal deve 

seguir e funcionam como uma forma de padronizar e garantir que o dinheiro público 

seja usado de maneira correta. Eles foram criados para garantir a racionalidade, 

a transparência e a eficiência na elaboração de um orçamento sendo levados em 

consideração na hora da avaliação de um orçamento público. Eles são válidos para 

qualquer órgão e estado do nosso país, sendo aplicados não somente no orçamento 

geral, mas em todos os orçamentos individuais de estado. 

Assim, a relevância dessa pesquisa trata da constatação de adequabilidade da 

execução orçamentária e financeira praticadas pelo Exército Brasileiro, podendo ser 

aperfeiçoada com a melhoria de processos sistematizados específicos. 
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  1.5 O TIPO DE PESQUISA 

A pesquisa será qualitativa, privilegiando os relatos, a história e as análises de 

documentos. Seu viés também será descritivo, buscando explorar a experiência de 

militares e/ou integrantes da 6ª Subchefia do Estado Maior do Exército (6ª SCh 

EME) e da Secretaria de Economia e Finanças (SEF), os quais tenham experiência 

no assunto. Além disso, trata-se de uma pesquisa aplicada, devido à tentativa de 

aperfeiçoamento de um sistema já existente. 

Será realizado um estudo bibliográfico baseado em leis, manuais, artigos, revistas 

e textos na internet de modo a agregar maior conteúdo à pesquisa. 

O trabalho foi pautado nos passos do Manual Escolar de Trabalhos Acadêmicos 

na ECEME (BRASIL, 2017, p.23-24), conforme descrito abaixo: 

-  levantamento da bibliografia e de documentos pertinentes;  

-  seleção da bibliografia e dos documentos; 

-  leitura da bibliografia e dos documentos selecionados, dando ênfase às criação 

e atualização do SIGA, bem como sua pertinência no meio orçamentário e financeiro 

do EB; 

- montagem de arquivos: ocasião em que serão elaboradas as fichas 

bibliográficas de citações, resumos e análises - análise crítica, tabulação das 

informações obtidas e consolidação das questões de estudo 

- exame prévio da bibliografia sobre o tema, para que fosse possível adquirir 

conhecimento tácito sobre o mesmo;  

- estudo do Manual de Metodologia da Pesquisa Científica organizado por 

Eduardo Borba Neves e Clayton Amaral Domingues; 

- consulta a noticiários e artigos de jornais e revistas; além da rede mundial de 

computadores a fim ampliar a gama de conhecimentos e buscar os dados mais 

atualizados, haja vista, a constante evolução do controle orçamentário e financeiro 

de recursos públicos. 

 

 1.6 TRATAMENTO DOS DADOS 

O tratamento de dados será realizado por meio da análise de conteúdo. Trata-se 

do estudo judicioso de textos e documentos, sendo uma técnica de análise de 

comunicações, associada tanto aos significados quanto aos significantes da 

mensagem. 

Esta ferramenta é uma técnica para o tratamento de dados que visa identificar o 

que está sendo dito a respeito de determinado tema (VERGARA, 2009). Dessa 
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forma, serão identificados os fundamentos e o estágio atual do desenvolvimento do 

SIGA, bem como de sua proposta atual de atualização.  

     Será utilizada, ainda, a grade aberta de análise, na qual serão identificadas as 

categorias para análise na medida em que vão surgindo, sendo elas reajustadas 

durante o desenvolvimento da pesquisa, para, enfim, serem estabelecidas as 

categorias finais. A unidade de análise será o parágrafo e a análise será apoiada em 

procedimentos interpretativos. 
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2. O SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS E ACOMPANHAMENTO 

(SIGA) 

 A 6ª Subchefia do Estado-Maior do Exército (EME) e a Secretaria de Economia e 

Finanças (SEF) possuem como atribuições a gestão dos recursos orçamentários e 

financeiros destinados ao Exército Brasileiro. As atividades envolvem a 

administração orçamentária, financeira, contábil e patrimonial dos recursos das 

Unidades Orçamentárias (UO) Comando do Exército, Fundo do Exército, Indústria 

de Material Bélico (IMBEL) e Fundação Osório, além de recursos (destaques) 

recebidos de outros Ministérios.  

A permanente busca pela excelência, aliada à diretriz de racionalização 

administrativa, gerou a necessidade de desenvolver um sistema eficaz de 

informações econômico-financeiras e patrimoniais que, aliado a processos contábeis 

e de auditoria, permitisse a apuração dos custos e a possibilidade de avaliação de 

resultados. Neste contexto, surge o Sistema de Informações Gerenciais e 

Acompanhamento (SIGA), Sistema Corporativo do Exército.  

O SIGA tem por finalidade proporcionar o gerenciamento e o acompanhamento 

orçamentário, administrativo e patrimonial de unidades gestoras das Unidades 

Orçamentárias, Comando e Fundo do Exército. É por intermédio do SIGA que são 

produzidas as informações gerenciais necessárias ao oportuno assessoramento no 

que tange à aplicação dos recursos alocados para o Comando do Exército. O 

Sistema, atualmente, é um dos principais meios de assessoramento à tomada de 

decisões e suas informações são imprescindíveis ao suporte informacional de 

processos e atividades (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2015). 

 

Figura 1 - MAPA DA AMPLITUDE DO SIGA 

 

                                                 Fonte: Secretaria de Economia e Finanças, 2015. 
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2.1. O HISTÓRICO DO SIGA 

As origens do SIGA remontam ao ano de 2006, na Diretoria de Gestão 

Orçamentária, com a ideia de proporcionar significativos ganhos à gestão dos 

recursos oriundos do Fundo do Exército, com a automação dos procedimentos 

manuais até então executados. Inicialmente, foram desenvolvidos quatro módulos 

para a execução das atividades imaginadas: Aplicações Financeiras, Crédito do 

Fundo do Exército, Movimentações Financeiras e Orçamento do Fundo do Exército. 

O êxito da ferramenta e o incremento do uso de ferramentas digitais para gestão 

do Exército motivou a primeira expansão do SIGA, sendo ofertado ao Estado-Maior, 

Órgão de Direção Geral do EB, o desenvolvimento de um módulo específico para a 

execução do planejamento orçamentário da Força Terrestre. 

O próximo passo do SIGA, gerou à Diretoria de Contabilidade um conjunto de 

funcionalidades específicas às atividades de gestão de patrimônio. O segundo 

consórcio responsável pela implementação lógica do sistema colaborou com o 

incremento de funcionalidades do SIGA, favorecendo a consolidação desta 

ferramenta gerencial como um moderno meio de gestão de recursos no Exército 

Brasileiro. 

A seguir, é apresentada uma tela da atual versão do SIGA, na qual estão 

destacados seus módulos operacionais na coluna à esquerda. 

 

Figura 2. Tela do SIGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fonte: Secretaria de Economia e Finanças do Exército, 2016. 
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Em 2014, mais uma licitação foi realizada com o intuito de se realizar a contratação 

de uma nova entidade para dar prosseguimento à evolução do SIGA. Visando a 

realização de manutenções corretivas e evolutivas, bem como a incorporação de novos 

módulos, a Secretaria de Economia e Finanças do Exército espera finalmente alcançar 

o objetivo maior de incrementar o uso do SIGA, de modo a torná-lo um instrumento de 

planejamento e acompanhamento e de gestão da execução orçamentária e financeira 

no Órgão de Direção (ODG), nos Órgãos de Assistência Direta Imediata ao Cmt Ex 

(OADI) e em outros Órgãos de Direção Setorial (ODS), em especial, no que se refere 

ao emprego do módulo de Informações Gerenciais do software FLEXVISION, o qual 

será descrito mais à frente. 

 Atualmente, o SIGA é composto por 12 módulos, idealizados pela Secretaria de 

Economia e Finanças (SEF), 6ª Subchefia do Estado-Maior do Exército (6ª SCh EME), 

Diretoria de Contabilidade (D Cont) e Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO). Estes 

órgãos são os detentores do “negócio”, e receberam com obstinação o desafio de 

identificar os requisitos necessários para desenvolvimento dos módulos. 

 

Figura 3 - ORGANOGRAMA DOS MÓDULOS DO SIGA 

 

                                                       Fonte: Secretaria de Economia e Finanças, 2017 
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2.2. A ARQUITETURA DO SIGA 

 

A retomada da evolução do SIGA ocorreu dentro um novo modelo de gestão 

imposto pelo Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), até então não padronizado 

pela Força Terrestre. De acordo com a metodologia padronizada, conforme prescrito 

no documento denominado Metodologia de Desenvolvimento de Software do Exército 

(Exército Brasileiro, 2013), a partir de então deveria ser priorizada a elaboração de toda 

a documentação atinente à implementação do sistema em desenvolvimento, 

padronização de plataformas e linguagens de programação, bem como a elaboração 

de efetivos testes de segurança para sua entrada em produção. 

Em alinhamento ao acima preconizado, essa nova etapa de desenvolvimento 

também visa a adequar a estrutura utilizada em seus primórdios com aquela 

determinada pelo documento regulador do DCT. É possível identificar que a estrutura 

básica do sistema já se encontrava contemplada, em sua maioria, com o previsto. 

Atualmente, o sistema de informações gerenciais e orçamentário está composto, em 

sua maioria, por módulos em linguagem JAVA, porém os módulos mais antigos ainda 

encontram-se programados em PHP. O SIGA está utilizando como principal repositório 

o banco de dados Oracle 11G RAC (Real Apllication Clusters), perfeitamente alinhado 

com a estrutura utilizada pelo Exército Brasileiro (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2013). 

Concebido em uma plataforma de desenvolvimento web, as informações gerenciais 

produzidas pelo SIGA servem de apoio às mais de 400 Unidades Gestoras 

Orçamentárias do EB, ao EME, ao Comando do Exército, à Diretoria de Gestão 

Orçamentária e à Diretoria de Contabilidade, sendo facilmente acessado dentro da 

rede privativa do Exército Brasileiro, a EBNet (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2013). 

 

2.3 A CONSTRUÇÃO DO DATA WAREHOUSE (DW) 

 

A opção pela estruturação do repositório de dados do SIGA no formato DW ocorreu 

de imediato, desde a sua primeira versão. Nos dias atuais é reconhecida a grande 

contribuição que esta estruturação fornece à uma ferramenta gerencial deste porte. 

Segundo Barbieri (2001 apud FELBER e CARVALHO, 2006, p.3) 

A ideia do DW é armazenar os dados em vários graus de relacionamento, de forma 

a agilizar os processos de tomada de decisão por diferentes níveis gerenciais. Esses 
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dados, oriundos de sistemas de informação de produção, deverão estar integrados e 

disponíveis, permitindo diversas formas de consultas, através dos mecanismos 

amigáveis das ferramentas de usuários. (BARBIERI, 2001 apud FELBER e 

CARVALHO, 2006, p. 3) 

Segundo INMON (1999 apud FELBER e CARVALHO, 2006), Data Warehouse é um 

conjunto de dados baseado em assuntos, integrado, não-vo  ti , e vari ve  em relação 

ao tempo, de apoio às decisões gerenciais. 

De acordo com SINGH (2001 apud FELBER e CARVALHO, 2006, p. 3), entende-se 

por “baseado em assuntos”, que: 

...o DW foca as principais entidades do negócio; integrado, denota que os 
dados estão armazenados em formato consistente, ou seja, especificando 
convenções, restrições de domínio, atributos físicos e medições coerentes; a 
característica da não volatilidade diz respeito aos dados não se alterarem 
depois de incluídos no DW, pois os novos dados são adicionados a ele, 
integrando-se com aqueles previamente armazenados. Por fim, ser variante no 
tempo significa que os dados estão associados a um ponto no tempo, como 
por exemplo, ano, semestre, mês, trimestre, período de pagamento. (SINGH, 
2001 apud FELBER e CARVALHO, 2006, p.3) 

 

Outro aspecto importante de ser ressaltado na construção de um DW é a sua 

granularidade. Ela diz respeito ao nível de detalhe ou de resumo contido nas unidades 

de dados existentes no data warehouse. Quanto mais detalhe, mais baixo o nível de 

granularidade. Quanto menos detalhe, mais alto o nível de granularidade (INMON, 

1999 apud FELBER, 2006 e CARVALHO, 2006). 

  medida que o nível de granularidade aumenta, o número de consultas que podem 

ser atendidas diminui, sendo que em uma granularidade mínima as consultas mais 

detalhadas podem ser respondidas. Portanto, é necessário encontrar um ponto de 

equilíbrio. O nível adequado de granularidade deve ser definido de tal forma que 

atenda às necessidades do usuário, tendo como limitação os recursos disponíveis 

(HOKAMA, 2004 apud FELBER, 2006 e CARVALHO, 2006, p. 3). 

Diante disto, a definição da granularidade de dados é a etapa mais importante do 

projeto de um DW, porque ela afeta profundamente o volume de dados dentro dele e, 

ao mesmo tempo, afeta o tipo de consulta que pode ser atendida. Devem-se definir 

níveis adequados de granularidade, de acordo com as necessidades do usuário 

(FELBER, 2006 e CARVALHO, 2006, p. 3). 

O Data Warehouse utilizado pelo SIGA é a principal fonte de dados para a gestão 

orçamentária do EB. Porém, não é somente o referido sistema que utiliza esta mesma 
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base de dados. Em complementação ao desenvolvimento específico de 

funcionalidades consolidadas no que foi denominado de Sistema de Informações 

Gerenciais e Acompanhamento Orçamentário (SIGA), o EB, por intermédio da 

ferramenta de Bussiness Intelligence (BI) utiliza outro sistema para o exercício de 

gestão financeira que se chamada de Flexvision. No próximo item serão descritas as 

principais características deste software proprietário. 

 

2.4 OS ACESSOS AO USUÁRIO DO SIGA 

 

Os níveis de acesso ao sistema variam conforme o perfil de cada usuário, 

respeitando as funções exercidas em todos os escalões considerados. 

O módulo Administrador, idealizado pela SEF e pela DGO, tem por finalidade 

precípua a gestão do cadastro de usuários do sistema, a gestão do cadastro de 

Organizações Militares (OM) no sistema e a gestão da base de dados oriundos do 

Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).  

Este módulo possibilita, ainda:  

a. gerir o cadastro de usuários de forma descentralizada, escalonada em 5 níveis;  

b. possibilitar a estruturação de acesso a funcionalidades de módulos por perfis e 

papéis;  

c. segregar a inserção de informações de processos de negócio das informações 

relacionadas a usuários ou OM;  

d. auditar o acesso de usuários escalonado por níveis; e  

e. Incrementar a segurança de acesso de usuários, com aprimoramento e 

flexibilização do processo de cadastramento e recuperação de senhas de usuários.  

 

A 6ª Subchefia do EME planeja, orienta e coordena, no nível de direção geral, as 

atividades de Economia e Finanças do Exército, realizando a gestão de programas e 

ações orçamentárias de responsabilidade do Comando do Exército.  
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Figura 4 - FASES DO MÓDULO DE PLANEJAMENTO 

 

                                                                                    Fonte: 6ª Subchefia do EME, 2017 

 

O Módulo Planejamento, elaborado pela 6ª Subchefia do EME, engloba a gerência 

das atividades de planejamento e execução orçamentária, particularmente nas ações 

orçamentárias e projetos estratégicos, bem como o acompanhamento e controle. 

Nesse sentido os usuários são o Estado-Maior do Exército, particularmente as 3ª, 4ª e 

6ª Subchefias do EME e o Escritório de Projetos do Exército (EPEx), os Órgãos de 

Direção Setorial (ODS) e o Órgão de Direção Operacional (ODOp), que são 

responsáveis pela inserção, utilização e acompanhamento do Plano Estratégico do 

Exército (PEEx) e de outras diretrizes do Comandante do Exército, bem como dos 

Planos Setoriais, os quais tratam das necessidades de manutenção corrente.  

Assim, o Módulo Planejamento do SIGA auxilia no processo de elaboração dos 

Projetos de Lei relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao 

orçamento anual, além de coordenar, orientar e acompanhar a gestão de programas e 

ações de responsabilidade do Comando do Exército. 
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Figura 5 - TELA DO MÓDULO DE PLANEJAMENTO 

       

                                                           Fonte: Secretaria de Economia e Finanças, 2017 

 

 

A Diretoria de Contabilidade realiza as atividades de contabilidade e de 

Programação e Execução Financeira dos recursos da Gestão Tesouro. Sua atuação 

abrange a contabilidade financeira, de custos e patrimonial. Sob sua responsabilidade 

estão os módulos: Numerário, Custos e Patrimônio.  

O Módulo Numerário, em funcionamento desde o início do Exercício Financeiro de 

2017, substituindo o Sistema SISCONUM, realiza a programação e os repasses 

financeiros dos empenhos liquidados na Gestão Primária, otimizando o trabalho de 

planejamento e repasse de 16.000 Programações Financeiras (PF) em média, por 

mês, possibilitando o pagamento de despesas de forma tempestiva, dinâmica, 

confiável e flexível. 
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Figura 6 - TELA MÓDULO NUMERÁRIO 

             Fonte: Secretaria de Economia e Finanças, 2017. 

  

O Módulo Patrimônio, em substituição ao SISPATR, destina-se a realizar o 

acompanhamento contábil de bens móveis/materiais do EB. Seu enfoque visa, 

predominantemente, apurar os saldos e sua variação, identificando a compatibilidade 

nas contas dos relatórios de movimentação de almoxarifado (RMA), relatórios de 

movimentação de bens móveis (RMB) e relatório de depreciação registrados no 

Sistema de Controle Físico (SISCOFIS), em confronto com os saldos lançados no 

SIAFI. Esta ferramenta, além de cumprir os preceitos da contabilidade aplicada ao 

Setor Público, disponibiliza informações gerenciais para a tomada de decisões nos 

diversos níveis hierárquicos da Força, proporcionando um acompanhamento mais 

analítico, sob o aspecto contábil, dos estoques de bens patrimoniais.  

O Módulo Custos, em substituição ao SISCUSTOS, surgiu para atender ao novo 

modelo estabelecido para a Contabilidade Pública e suas regras básicas para 

mensuração e evidenciação dos custos no Setor Público. Seu objetivo é coletar e 

processar os dados que são extraídos de diversos sistemas, internos e externos à 

instituição, como o Sistema de Pagamento de Pessoal (SIPPES), Sistema Integrado de 

Administração de Recursos Humanos (SIAPE), SIAFI, SIGA, Sistema de Retribuição 

no Exterior (SRE) e Sistema de Controle Físico/Sistema de Material do Exército 

(SISCOFIS/SIMATEX).  
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O Módulo Custos trará uma série de melhorias em relação ao antigo sistema 

SISCUSTOS, como segue:  

a. linguagem mais moderna com mapeamento do Sistema;  

b. qualidade na manutenção preventiva e corretiva;  

c. ambientes mais amigáveis para o usuário; e  

d. novas funcionalidades que permitem melhor acompanhamento e ajuste de 

inconsistências dos dados.  

O referido Módulo fará a gestão de custos, envolvendo todas as Unidades do 

Exército no que diz respeito aos gastos com pessoal, material de consumo, 

depreciação do material permanente, diárias, ajudas de custo e dos serviços 

executados pela Força.  

Assim, a Diretoria de Contabilidade, Setorial de Custos do Comando do Exército, 

com a implementação do Módulo, busca aperfeiçoar a Gestão de Custos e suas 

ferramentas, visando melhorar os dados contábeis, gerando informações úteis para a 

tomada de decisão.  

A Diretoria de Gestão Orçamentária, através da Seção de Gestão do Fundo do 

Exército (SGFEx), realiza a gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial da 

Unidade Orçamentária Fundo do Exército. O SIGA possui 6 (seis) módulos destinados 

à administração do Fundo do Exército (FEx), que estão em funcionamento desde 2008, 

contribuindo para a gestão dos recursos gerados pela Força.  

Os Módulos que oferecem suporte à gestão do FEx são os seguintes: Orçamento-

FEx, Crédito, Receita, Movimentações Financeiras, Aplicações Financeiras e Danos ao 

Erário.  

O Módulo Orçamento-FEx propicia o planejamento, o acompanhamento e a 

execução orçamentária dos recursos do FEx, em coordenação com o Órgão de 

Direção Geral e Setoriais.  

O Módulo Crédito possibilita a solicitação de crédito online pelas UG e Órgãos 

Setoriais. Permite, também, o acompanhamento da liberação dos créditos solicitados 

no Sistema, bem como, disponibiliza os limites orçamentário e financeiro de cada UG. 
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Figura 7 - TELA MÓDULO CRÉDITO 

 

                                                              Fonte: Diretoria de Gestão Orçamentária, 2017 

 

O Módulo Receita proporciona o controle da arrecadação das UG e serve de 

suporte à solicitação dos créditos sem sub-repasse. Permite o acompanhamento da 

arrecadação de qualquer receita, tanto as geradas na UG (exploração econômica de 

bens, mensalidades escolares, serviços administrativos, etc.), quanto àquelas 

arrecadadas por descontos em contracheques (PNR).  

O Módulo Movimentações Financeiras possibilita ao FEx o sub-repasse do 

numerário referente às despesas liquidadas no exercício e de restos a pagar, de 

acordo com os limites estabelecidos no Decreto de Programação Financeira Anual. 
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Figura 8 - MÓDULO RECEITA 

 

     Fonte: Diretoria de Gestão Orçamentária, 2017 

O Módulo Aplicações Financeiras possibilita a aplicação automática dos recursos 

das UG e do FEx, bem como o resgate necessário aos pagamentos. Permite o 

acompanhamento e o controle dos saldos aplicados. O Módulo Dano ao Erário visa o 

controle os processos de indenização de danos causados ao erário público, 

decorrentes de acidente entre viatura militar e veículo civil, desde a abertura do 

instrumento processual, que apura as causas (IPM, Sindicância, etc.), até a quitação 

dos pagamentos ou o encaminhamento para inscrição na dívida ativa da União, 

quando for o caso.  

A DGO, ainda, através de sua Seção de Gestão Setorial (SGS), gerencia os 

recursos orçamentários da Ação 2000 – Administração da Unidade, realizando os 

repasses necessários para o funcionamento da vida administrativa das OM, 

destinados, principalmente, ao atendimento de despesas com concessionárias de 

serviços públicos, contratos administrativos, material de consumo (expediente, faxina, 

informática, etc) e serviços de manutenção das instalações, dentre outras. 
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Para atender a esta atividade, está em fase final de desenvolvimento o Módulo 

Gestão Setorial, que tem por objetivo o levantamento das necessidades para a vida 

vegetativa das OM, cruzando séries históricas das demandas dos Quartéis com suas 

solicitações anuais de recursos inseridas na Ficha Cadastro. Ainda, apresenta a 

expectativa de crédito das UG, que proporcionará o repasse de Nota de Crédito, 

através da comunicação de dados com o SIAFI. Por fim, oferece informações 

gerenciais da execução da Ação 2000, de forma detalhada e tempestiva. 

Figura 9 - TELA DO MÓDULO SETORIAL 

 

Fonte: Diretoria de Gestão Orçamentária, 2017. 

 

O Sistema SIGA é uma realidade e vem apresentando benefícios para o Exército. 

Os Módulos do FEx, em funcionamento desde 2008, recebem manutenções evolutivas 

constantes para a garantia da qualidade dos serviços prestados aos ODS e UG.  

O Módulo Numerário, em pleno funcionamento desde janeiro de 2017, já 

apresentou excelentes resultados na gestão financeira da Força.  

Os Módulos: Planejamento, Custos, Patrimônio, Gestão Setorial e Receita 

(Novo), implantados ao longo do 2º semestre de 2017, entrarão em funcionamento, 

conforme planejamento da 6ª Subchefia do EME, D Cont e DGO.  
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Assim, o trabalho desafiador realizado ao longo dos últimos anos pelo Sistema de 

Economia e Finanças e Estado-Maior do Exército, proporcionará um sistema capaz de 

atender as demandas de seus usuários, agregando benefícios em todos os níveis da 

Força. 

 

2.5 SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO 

 

O Sistema de Acompanhamento de Gestão (SAG) foi desenvolvido por iniciativa do 

então Major de Intendência Manfrini de Assis, atualmente servindo no Centro de 

Controle Interno do Exército (CCIEx). Sua versão é uma derivação de outro sistema de 

igual importância, desenvolvido em plataforma semelhante, para apoio à gestão 

exercida pela 10ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx), sediada 

em Fortaleza/RN, com os mesmos fins. 

Seu desenvolvimento foi motivado pela necessidade de ser criada uma ferramenta 

mais ágil com o intuito de proporcionar significativo incremento nas atividades de 

fiscalização e auditoria, importante segmento de atuação exercido pela referida 

organização militar do estado de São Paulo. 

Seu repositório de dados possui também a mesma origem do SIGA, o Sistema de 

Transferência de Arquivos (STA) da Secretaria do Tesouro Nacional, contemplando 

todo o conjunto de dados informacionais do SIAFI pertinentes ao Exército Brasileiro. 

Porém, o seu diferencial encontra-se no acréscimo de outras fontes de dados que 

favoreceram sua potencialização de emprego e importância como ferramenta gerencial 

do sistema de economia e finanças. 

A seguir, estão listadas as principais fontes de dados do referido sistema que 

complementam o repositório de dados do SAG: 

 

1-Tribunal de Contas da União (TCU) – O TCU disponibiliza no portal de dados 

abertos do governo federal dois arquivos utilizados pelo desenvolvedor, a saber: 

inabilitados para função pública segundo TCU - A relação contém os nomes de todos 

os responsáveis a quem o Tribunal de Contas da União - TCU declarou inabilitados 

para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da 

Administração Pública Federal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (LOTCU). 
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2-Portal da transparência do governo federal - é uma iniciativa da Controladoria-

Geral da União (CGU), lançada em novembro de 2004, para assegurar a boa e correta 

aplicação dos recursos públicos. Neste site o desenvolvedor utiliza os seguintes dados: 

 

    a) Lista de Favorecidos (Pessoa Jurídica) - Nesta seção estão disponíveis 

informações, em formato aberto, dos favorecidos – pessoa jurídica – dos pagamentos 

realizados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, que executam 

as despesas pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal 

(SIAFI). 

 

   b) Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) – Trata-se de importante 

fonte de dados, nesta seção estão disponíveis informações, em formato aberto, das 

empresas e pessoas físicas que sofreram sanções pelos órgãos e entidades da 

administração pública das diversas esferas federativas. 

 

Seu armazenamento é segmentado ao da SEF e incrementado diariamente. 

Também se valendo de uma plataforma web, foi desenvolvido em PHP e utiliza-se da 

rede privativa do EB para ser acessada em segurança. 

Antes restrito a apenas sua região de atuação, área de responsabilidade das 

Unidades Gestoras Vinculadas (UGV) à 2ª ICFEX, em 2015 o SAG foi atualizado a 

uma versão que permite sua utilização pelas demais Inspetorias espalhadas pelo país, 

porém com acesso segmentado a apenas às suas UGV. 

Evidencia-se, por intermédio deste acréscimo de dados, que o SAG oferece uma 

maior gama de possibilidades gerenciais a partir das ferramentas de BI apresentadas 

nos itens anteriores. Como produtos específicos, a utilização dimensionada dos dados 

já tem oferecido melhores meios, inclusive proativos, para a gestão de informações 

financeiras e orçamentárias. 

É imperioso destacar que algumas funcionalidades proporcionadas pelo referido 

sistema podem ser alcançadas utilizando-se apenas a ferramenta de consulta ao 

Tesouro Gerencial. No entanto, outras são exclusivas e trazem dados efetivamente 

úteis aos gestores que a utilizam, inclusive com apresentações de gráficos gerencias.  
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A seguir, estão listadas algumas funcionalidades presentes no SAG/2ª ICFEx: 

 

- Consulta de Impropriedades de empenhos de concessionárias/serviços comuns; 

 

- Empenho fora dos subitens previstos na orientação a agentes da administração 

2015; 

 

- Documentos hábeis X Centro de Custos X Manual SISCUSTOS; 

 

- Notas de Empenho X CEIS; 

 

- Situação dos Suprimentos de Fundos a classificar; 

 

- Restos a pagar: passagens e concessionárias; 

 

- Fracionamento da despesa; 

 

- Consultas de atividades operacionais específicas do Exército Brasileiro; e 

 

- Consultas otimizadas, embora possíveis de serem realizadas via Tesouro 

Gerencial. 

 

Segundo informação obtida ao junto ao próprio Maj Manfrini, o desempenho dessa 

ferramenta de consultas seria significativamente incrementada se estive armazenada 

em dispositivos dimensionados para proporcionar a resposta em velocidade desejável 

para atendimento a todo o Exército Brasileiro. 
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3. A BASE JURÍDICA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PÚBLICAS. 

 

Este capítulo tem por finalidade elucidar o alicerce jurídico no qual se apoia a gestão 

orçamentária e financeira dos recursos destinados ao Exército Brasileiro. Realizar-se-á 

uma passagem abrangente desde a Carta Magna nacional até alguns decretos mais 

relevantes para o entendimento do processo nos níveis macro e micro. 

A base inicial se remete à CF 88, em seu TÍTULO III – Da Organização do Estado; 

CAPÍTULO II – Da União; Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre: II – orçamento. Dentro deste escopo, algumas 

SEÇÕES ressaltam de importância: 

- SEÇÃO II – Das Atribuições do Congresso Nacional.  

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da           
República, não exigida esta  para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor 
sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre: II – 
plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de 
crédito, dívida pública e emissões de curso forçado; IX – organização 
administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública da 
União e dos Territórios e organização judiciária e do Ministério Público do 
Distrito Federal. 

 

- SEÇÃO IX – Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária. 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto 
à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e 
renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 
controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.  
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou 
privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e 
valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, 
assuma obrigações de natureza pecuniária.  

 

A gestão orçamentária e financeira, no Exército Brasileiro, é regulada interna e 

externamente. O controle interno das Unidades Gestoras (UG) é realizado em três 

níveis, almejando salvaguardar os atos e fatos administrativos executados por cada 

uma delas. 

A seção de Conformidade de Registros e Gestão çonsta em cada UG, sendo 

subordinada diretamente ao seu Ordenador de Despesas (OD). Nesse sentido, realiza 

a conferência virtual de todos os processos administrativos, bem como armazena toda 

a documentação física original dos mesmos, fiscalizando a realização das etapas de 

maneira cronológica e cumprindo os prazos previstos em lei. 
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As Inspetorias de Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx), existentes em 

todas as Regiões Militares, visam o apoio irrestrito e assessoria às UG vinculadas, quer 

seja antes, durante ou após a execução de processos administrativos das mesmas. As 

ICFEx realizam visitas de rotina ou inopinadas nas UG, fiscalizando e orientando os 

diversos procedimentos adotados pelos Agentes da Administração. 

O terceiro nível é executado pelo Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx), o 

qual gerencia tecnicamente as atividades das ICFEX (subordinação técnica). Nesse 

viés, O CCIEx encontra-se subordinando diretamente ao Comando do Exército, 

obtendo liberdade de ação para agir em nome do comandante da Força Terrestre, no 

intuito de mitigar quaisquer equívoco ou irregularidade administrativa. 

O controle externo é exercido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), instituição 

especializada que apoia o Congresso Nacional nesse escopo, conforme verificamos na 

CF 88: 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com 

o auxílio do Tribunal de Contas da União 

A composição e nomeação dos ministros que compõem o TCU é outro fator que 

evidencia a necessidade de lisura e transparência no que concerne à gestão do bem 

público. A escolha é criteriosa e imparcial, ponderando experiência profissional e 

idoneidade moral, fatores que ressaltam de importância para tornar as auditorias e 

tomadas de conta efetivas. Os artigos abaixo denotam tais características do processo 

de escolha:  

Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede 
no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território 
nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96.  

  

Além da composição do TCU, a CF 88 evidencia o papel dos três Poderes da 

república, visando a aplicabilidade e a auditoria constantes no que tange ao 

planejamento e execução orçamentária e financeira dos recursos públicos, conforme o 

que se segue: 

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;  
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Quanto à forma e concepção das leis e regulamentos, a CF 88 padroniza os 

procedimentos desde o levantamento das necessidades até a execução e prestação de 

contas propriamente dita. Segue abaixo os aspectos jurídicos mais relevantes, neste 

teor: 

§ 5o A lei orçamentária anual compreenderá: I – o orçamento fiscal referente 
aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração 
direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; 
II – o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; III – o 
orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e 
fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.  

 

Ainda na CF 88, temos os casos mais comuns, onde são vedados quaisquer atos ou 

fatos administrativos, de acordo com o que se segue: 

Art. 167. São vedados: disponibilizadas as bases legais supracitadas, previstas 
na Carta Magna, cabe salientar as principais Leis Complementares que 
abarcam a gestão orçamentária e financeira, observando as ações 
pormenorizadas, voltadas para os Agentes da Administração pública, quer 
sejam da administração direta (rol dos responsáveis), quer seja da 
administração indireta. 

 

 

3.1 – A LEI COMPLEMENTAR NR 101/2000 

Esta  ei é conhecida como “Lei de Responsabi idade Fisca ” e vem permeando as 

ações dos Agentes da Administração Pública. Com o advento da Transparência nos 

gatos públicos, cresce de importância a fiel observância dos preceitos abaixo 

mencionados. 

 
§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar 
o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de 
resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no 
que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da 
seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de 
crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição 
em Restos a Pagar. 

  

Durante a gestão do bem público, há que se perceber a realização de despesas de 

maneira coerente. A ponderação e equilíbrio nos gastos, a utilização dos recursos sem 

desvios de finalidade e a execução proba de todos os processos de despesas são 

condições essenciais para a execução orçamentária e financeira.  
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3.2 A PEC DO TETO DOS GASTOS PÚBLICOS 

Outra legislação deveras importante nesse processo de gestão trata da imposição 

de  imite nos gastos púb icos, forma izada pe a conhecida “PEC do teto dos gastos 

púb icos”. A aprovação deste documento, em dezembro de 2016, modificou 

sobremaneira a gestão orçamentária e financeira pública do país, gerando reflexos 

para a gestão dos recursos destinados ao EB. 

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) é um instrumento importantíssimo para 

o exercício da democracia. Recentemente, diversas PECs levantaram grandes debates 

a respeito de seus conteúdos. A PEC 241 estabelece um teto para o crescimento dos 

gastos públicos. No Senado, a proposta tramitou como PEC 55. A mudança de número 

seria por conta da organização das proposições no Senador. 

 No dia 13 de dezembro, o Senado aprovou em segundo turno a proposta do 

governo, com 53 votos a favor e 16 contrários. Com isso, o teto de gastos públicos 

deve vigorar a partir de 2017. 

A ideia da PEC 241 é que o crescimento dos gastos públicos seja totalmente 

controlado por lei. A proposta do governo é limitar esse crescimento apenas ao 

aumento da inflação. Alguns gastos até poderiam crescer mais do que a inflação, 

desde que houvesse cortes reais em outras áreas. Na prática, portanto, as despesas 

do governo não teriam crescimento real.  

Esse teto de gastos ficaria em vigência pelos próximos 20 anos, a partir de 2017. 

Mas o congelamento dos gastos público poderá ser revisado após 10 anos. 

O governo sustenta que o teto é necessário para controlar os gastos públicos, que 

estariam em uma trajetória insustentável de crescimento. Entre 1997 e 2015 as 

despesas do Governo Federal cresceram de R$ 133 bilhões para R$ 1,15 trilhão, um 

crescimento de mais de 864% (IBGE, 2016).  

No mesmo período, a inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPCA), 

do IBGE, subiu 306%. Ou seja, os gastos reais do governo cresceram em ritmo 

acelerado ao longo de quase duas décadas. Esse crescimento de gastos deve-se em 

grande parte a regras da nossa legislação que garantem reajustes acima da inflação 

para várias áreas do orçamento público. 

O aumento dos gastos não era visto como um problema tão sério ao longo da 

década passada, já que o governo também arrecadou mais receitas, graças ao 

crescimento econômico na década de 2000. Mas com a crise econômica que o país 

http://www.politize.com.br/democracia-o-que-e/
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vivencia desde 2015, essa questão voltou a receber atenção. O problema é que, 

enquanto os gastos continuam a subir, a arrecadação de tributos desacelerou muito, 

junto com o resto da economia. Em 2015, o governo arrecadou 5,62% menos recursos 

do que em 2014, em termos reais. 

Antecipando a grave situação da política fiscal, o governo planejou um ajuste no 

início de 2015, que não incluía a ideia de teto, mas procurava evitar um rombo nas 

contas públicas. As principais medidas eram cortar gastos e aumentar impostos. O 

ajuste não saiu da forma como a equipe econômica de Dilma esperava.  

Em 2016, com a troca na presidência, foi nomeada uma nova equipe econômica, 

que tem procurado solucionar a questão fiscal através do controle das despesas. 

Com a aprovação do teto de gastos, a tendência é que dentro de alguns anos os 

gastos públicos tenham uma participação menor na economia e que os recursos que 

financiam serviços públicos sejam limitados, tais como educação e saúde. 

Por lei, o governo deve destinar um percentual de suas receitas para essas áreas. 

Você pode aprender melhor sobre isso no nosso post sobre quanto o governo investe 

em saúde e educação. Entre 2003 e 2015, os gastos para tais serviços públicos, 

considerados muito importantes para o desenvolvimento e melhoria de qualidade de 

vida do país, cresceram em média 6,25% ao ano acima da inflação.  

Segundo a Agência Pública, outros países chegaram a adotar limites de gastos 

públicos. Alguns exemplos são Holanda, Finlândia e Suécia. Entretanto, nenhum deles 

chegou a impor um teto com as condições da PEC 241. Na maior parte dos casos, as 

condições do limite de gastos são revistas depois de quatro ou cinco anos.  

O teto proposto pelo governo deve durar 20 anos, com possibilidade de revisão a 

partir de dez anos. Além disso, muitos países não limitaram o crescimento das 

despesas apenas à inflação. A Dinamarca, por exemplo, limitava o crescimento real 

a 0,5% ao ano. E nenhum outro país além do Brasil chegou a incluir a norma de 

congelamento de gastos na Constituição. 

 As principais vantagens observadas com a PEC 241 são as seguintes: 

 O governo afirma que a austeridade seria o único caminho para recuperar a 

economia. Alterando as leis que regem as contas públicas, elas melhorariam e seria 

recuperada a competitividade da economia por meio de redução de salários e gastos 

públicos; 

http://www.politize.com.br/trilhas/tributos/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-01/arrecadacao-do-governo-registra-queda-de-562-em-2015
http://www.politize.com.br/politica-fiscal-monetaria-e-cambial/
http://www.politize.com.br/ajuste-fiscal-explicado-em-4-pontos/
http://www.politize.com.br/ajuste-fiscal-explicado-em-4-pontos/
http://www.politize.com.br/quanto-governo-investe-saude-educacao/
http://www.politize.com.br/quanto-governo-investe-saude-educacao/
http://apublica.org/2016/10/truco-nenhum-pais-adotou-teto-de-gastos-como-o-da-pec-241/
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 Necessidade de contenção de gastos para diminuir a dívida pública, que está 

em trajetória crescente; 

 Produzirá efeitos de restabelecimento da economia em longo prazo. 

 

As principais desvantagens observadas com a PEC 241 são as seguintes: 

 A diminuição do gasto afeta políticas públicas que beneficiam diretamente 

classes sociais mais baixas – as mais dependentes dos serviços oferecidos pelo 

Estado -, o que tende a piorar sua qualidade de vida e retroceder o quadro de 

desigualdade social no país, que melhorou nos últimos anos; 

 Apesar de a política de valorização do salário mínimo acima da inflação ter 

onerado as contas do governo, por outro lado ajudou a reduzir a desigualdade e a 

movimentar a atividade econômica, ressaltam especialistas; 

 A oposição argumenta que o pagamento com juros da dívida pública, quesito 

muito contestado do orçamento público, não é atingido pela PEC. 
 

A base jurídica supracitada é essencial para emoldurar os processos de 

acompanhamento de gestão criados pelo EB. Qualquer etapa de um insumo 

tecnológico voltado para este fim deve seguir tais preceitos, almejando a lisura e a 

transparência em todas as fases do planejamento e execução orçamentária e 

financeira. 
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4. A BASE CONTÁBIL DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

PÚBLICAS. 

No capítulo anterior, verificamos a sustentação jurídica de qualquer ato ou fato 

administrativo, no que concerne ao bem público. Nesse viés, foi realizada uma 

pesquisa visando encontrar o amparo contábil da gestão do erário e do orçamento 

destinado ao Exército Brasileiro, anualmente. 

A contabilidade pública é regulada pela  Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que 

instituiu normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos 

e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

A sua correta execução registra a previsão da receita e a fixação da despesa, 

estabelecidas no Orçamento Público aprovado para o exercício, escritura a execução 

orçamentária da receita e da despesa, faz a comparação entre a previsão e a 

realização das receitas e despesas, controla as operações de crédito, a dívida ativa, os 

valores, os créditos e obrigações, revela as variações patrimoniais e mostra o valor do 

patrimônio. 

Além disso, a contabilidade pública está interessada também em todos os atos 

praticados pelo administrador, sejam de natureza orçamentária (previsão da receita, 

fixação da despesa, empenho, descentralização de créditos etc.), sejam meramente 

administrativos (contratos, convênios, acordos, ajustes, avais, fianças, valores sob sua 

responsabilidade, comodatos de bens, etc.) representativos de valores potenciais que 

poderão afetar o patrimônio no futuro. 

O objeto de qualquer contabilidade é o patrimônio. A Contabilidade Pública não está 

interessada somente no patrimônio e suas variações, mas, também, no orçamento e 

sua execução (previsão e arrecadação da receita e a fixação e a execução da 

despesa). 

A Contabilidade Pública, além de registrar todos os fatos contábeis (modificativos, 

permutativos e mistos), registra os atos potenciais praticados pelo administrador, que 

poderão alterar qualitativa e quantitativamente o patrimônio. 

O objetivo da Contabilidade Pública é o de fornecer aos gestores informações 

atualizadas e exatas para subsidiar as tomadas de decisões, aos órgãos de controle 

interno e externo para o cumprimento da legislação e às instituições governamentais e 

particulares informações estatísticas e outras de interesse dessas instituições. 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei-4320-1964.htm
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   4.1- A LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964. 

A referida lei, apesar de bastante antiga, estatui as normas gerais de direito 

financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

Alguns capítulos e artigos ressaltam de importância para embasar as 

sistematizações atuais, no sentido de promover transparência e efetividade no trato 

com o bem público, particularmente no que se refere à contabilidade. Em sua 

disposição preliminar, aborda: 

Art. 1º Esta lei estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal, de acordo com o disposto no art. 5º, inciso XV, letra b, da 
Constituição Federal. 

Além disso, o título IX , capítulo II, trata dos objetivos da contabilidade no tocante à 

execução orçamentária e financeira do montante público, conforme se segue: 

Art. 90 - A contabilidade deverá evidenciar, em seus registros, o montante dos 
créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada, 
à conta dos mesmos créditos, e as dotações disponíveis. 

As prestações de contas são realizadas em diversos períodos e de várias formas 

visando transparência e o controle contábil das contas e bem públicos. Para tal, cada 

UG realiza balanços e reuniões mensais, finalizando o exercício financeiro com um 

relatório de prestação de contas anual. Abaixo, seguem alguns artigos que balizam 

esses procedimentos: 

Art. 101. Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço 
Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na 
Demonstração das Variações Patrimoniais. 

Os artigos evidenciados acima denotam todo o arcabouço contábil necessário para 

o planejamento e execução orçamentária e financeira. A fiel observância desta 

legislação garante aos agentes da administração o planejamento e execução 

orçamentária e financeira alicerçados pelas normas contábeis vigentes no país, 

corroborando com a efetividade dos gastos públicas e a gestão eficaz de seus bens. 
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4.2. A LEI Nº 10.180, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2001. 

Esta lei trata dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal, de 

Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal e de Controle Interno do 

Poder Executivo Federal. 

O Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal tem por finalidade: formular o 

planejamento estratégico nacional; formular planos nacionais, setoriais e regionais de 

desenvolvimento econômico e social; formular o plano plurianual, as diretrizes 

orçamentárias e os orçamentos anuais; gerenciar o processo de planejamento e 

orçamento federal; promover a articulação com os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, visando a compatibilização de normas e tarefas afins aos diversos 

Sistemas, nos planos federal, estadual, distrital e municipal.  

O Sistema de Administração Financeira Federal compreende as atividades de 

programação financeira da União, de administração de direitos e haveres, garantias e 

obrigações de responsabilidade do Tesouro Nacional e de orientação técnico-

normativa referente à execução orçamentária e financeira. 

Além disso, visa a evidenciar a situação orçamentária, financeira e patrimonial da 

União. Tem, ainda, por finalidade, registrar os atos e fatos relacionados com a 

administração orçamentária, financeira e patrimonial da União, denotando: as 

operações realizadas pelos órgãos ou entidades governamentais e os seus efeitos 

sobre a estrutura do patrimônio da União; os recursos dos orçamentos vigentes, as 

alterações decorrentes de créditos adicionais, as receitas prevista e arrecadada, a 

despesa empenhada, liquidada e paga à conta desses recursos e as respectivas 

disponibilidades; a aplicação dos recursos da União, por unidade da Federação 

beneficiada; os custos dos programas e das unidades da Administração Pública 

Federal; a situação patrimonial do ente público e suas variações; a renúncia de receitas 

de órgãos e entidades federais.  

Outra condição importante imposta por este decreto trata do amparo aos contadores 

públicos para fiscalizar a gestão do erário federal.        

Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos servidores 

dos Sistemas de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo 

Federal, no exercício das atribuições inerentes às atividades de registros contábeis, de 

auditoria, fiscalização e avaliação de gestão.  
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O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou 

obstáculo à atuação dos Sistemas de Contabilidade Federal e de Controle Interno, no 

desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade 

administrativa, civil e penal.  

Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de 

caráter sigiloso, deverá ser dispensado tratamento especial de acordo com o 

estabelecido em regulamento próprio. 

O servidor deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos 

assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-

os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à 

autoridade competente, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.  

Os integrantes da carreira de Finanças e Controle observarão código de ética 

profissional específico aprovado pelo Presidente da República.  

O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual qualquer 

cidadão poderá ser informado sobre os dados oficiais do Governo Federal relativos à 

execução dos orçamentos da União.  

Aos dirigentes dos órgãos e das unidades do Sistema de Controle Interno do Poder 

Executivo Federal e dos órgãos do Sistema de Contabilidade Federal, no exercício de 

suas atribuições, é facultado impugnar, mediante representação ao responsável, 

quaisquer atos de gestão realizados sem a devida fundamentação legal. 

Portanto, este decreto tem grande importância para o trabalho contábil de execução 

e fiscalização dos gastos públicos. Nesse sentido, contribui para a transparência e o 

bem gerir, sendo fundamental para guiar os trabalhos dos agentes da administração. 

 

4.3. MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, 2017 

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) visa colaborar com 

o processo de elaboração e execução do orçamento, além de contribuir para resgatar o 

objeto da contabilidade como ciência, que é o patrimônio. Com isso, a contabilidade 

poderá atender a demanda de informações requeridas por seus usuários, 

possibilitando a análise de demonstrações contábeis adequadas aos padrões 
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internacionais, sob os enfoques orçamentário e patrimonial, com base em um Plano de 

Contas Nacional. 

Considerando a necessidade de padronizar os procedimentos contábeis nos três 

níveis de governo, com o objetivo de orientar e dar apoio à gestão patrimonial na forma 

estabelecida na Lei Complementar nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF): 

a) elaborar demonstrações contábeis consolidadas e padronizadas com 

base no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, a ser utilizado por 

todos os entes da Federação, conforme o disposto no inciso II do art. 1º 

da Portaria MF nº 184, de 25 de agosto de 2008;  

b)  instituir instrumento eficiente de orientação comum aos gestores nos três 

níveis de governo, mediante consolidação de conceitos, regras e 

procedimentos de reconhecimento e apropriação contábil de operações 

típicas do setor público, dentre as quais destacam-se aquelas relativas às 

Operações de Crédito, à Dívida Ativa, às Parcerias Público-Privadas 

(PPP), ao Regime REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ao Regime 

Próprio de Previdência Social (RPPS), ao Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 

da Educação (FUNDEB), aos Precatórios e aos Consórcios Públicos. 

A ciência contábil, no país, vem passando por significativas transformações rumo à 

convergência aos padrões internacionais. No setor público, a Portaria MF nº 184, de 25 

de agosto de 2008 e o Decreto nº 6976, de 7 de outubro de 2009, estabeleceu que a 

Secretaria do Tesouro Nacional deve promover a busca da convergência aos padrões 

internacionais de contabilidade do setor público, respeitados os aspectos formais e 

conceituais estabelecidos na legislação vigente.  

O processo de evolução da contabilidade do setor público deve ser analisado de 

forma histórica e, contextualizado com o próprio processo de evolução das finanças 

públicas no País, no século XX, devido ao fato daquela estar inserida nesse contexto.  

Um importante marco na construção de uma administração financeira e contábil 

sólidas no País foi a edição da lei nº 4320, de 17 de março de 1964. Esta lei 

estabeleceu importantes regras para propiciar o equilíbrio das finanças públicas no 



 

 

 

46 

 

País, utilizando o orçamento público como o mais importante instrumento para atingir 

esse objetivo.  

Assim, o orçamento público ganhou tanta importância com a lei nº 4320/64 que as 

normas para os registros contábeis e as demonstrações contábeis previstas por essa 

lei, que vigem até hoje, propiciaram interpretações muito voltadas para os conceitos 

orçamentários, em detrimento da evidenciação dos aspectos patrimoniais. No entanto, 

o processo de evolução atual da contabilidade invoca principalmente a referida lei, que 

dispõe no seu Título IX (Da Contabilidade):  

Art. 85. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem 
o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da 
composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o 
levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados 
econômicos e financeiros.  

A contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, 

financeira, patrimonial e industrial. As alterações da situação líquida patrimonial, que 

abrangem os resultados da execução orçamentária, bem como as variações 

independentes dessa execução e as superveniências e insubsistência ativas e 

passivas, constituirão elementos da conta patrimonial.  

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas 

no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o 

resultado patrimonial do exercício.  

Em 1986, foi publicado o Decreto nº 95452/86, que criou a Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN), do Ministério da Fazenda, com a atribuição de administrar os sistemas 

de programação financeira, de execução orçamentária e de contabilidade pública.  

A criação da STN foi sucedida pela instituição do Sistema Integrado de 

Administração Financeira (SIAFI), na União, que realiza o controle da execução 

orçamentária, financeira e patrimonial utilizando um Plano de Contas único para a 

Administração Pública Federal. Em maio de 2000 foi publicada a Lei Complementar nº 

101 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que estabeleceu para toda a federação, 

direta ou indiretamente, limites de dívida consolidada, garantias, operações de crédito, 

restos a pagar e despesas de pessoal, com o intuito de propiciar o equilíbrio das 

finanças públicas e instituir instrumentos de transparência da gestão fiscal.  
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Um marco importante para a implantação de um novo padrão de contabilidade 

aplicada ao setor público foi a edição, pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, 

das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, NBC T 16 ou 

NBCT SP.  

Tais normas representam um primeiro passo rumo à convergência da contabilidade 

do setor público brasileiro aos padrões internacionais. Para ratificar a construção desse 

novo marco regulatório, foi publicado o decreto nº 6.976, de 2009, que em seu artigo 

7º, inciso XXIV, atribui à Secretaria do Tesouro Nacional - STN do Ministério da 

Fazenda a competência de exercer as atribuições definidas pelo art. 113 da Lei nº 

4.320, de 1964, a saber:  

a) atender a consultas, coligir elementos, promover o intercâmbio de dados 

informativos, expedir recomendações técnicas, quando solicitadas, e atualizar, 

sempre que julgar conveniente, os anexos que integram aquela Lei.  

 

Dessa forma, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) visa 

colaborar com o processo de elaboração e execução do orçamento, além de contribuir 

para resgatar o objeto da contabilidade como ciência, que é o patrimônio. Com isso, a 

contabilidade poderá atender a demanda de informações requeridas por seus usuários, 

possibilitando a análise de demonstrações contábeis adequadas aos padrões 

internacionais, sob os enfoques orçamentário e patrimonial, com base em um Plano de 

Contas Nacional.  

Nesse contexto, é extremamente importante compreender os diferentes aspectos da 

contabilidade aplicada ao setor público (orçamentário, financeiro e fiscal), de maneira a 

não se realizar interpretações equivocadas a respeito das mais variadas informações 

contábeis.  

O aspecto orçamentário compreende o registro e a evidenciação do orçamento 

público. Já ao aspecto patrimonial compreende o registro e a evidenciação da 

composição patrimonial do ente público (arts. 85, 89, 100 e 104 da lei nº 4.320/1964). 

Nesse aspecto, devem ser atendidos os princípios e normas contábeis voltados para o 

reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos e passivos e de suas 

variações patrimoniais.  
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O Balanço Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais representam 

os principais instrumentos para refletir esse aspecto. O resultado patrimonial é apurado 

pela diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, registradas 

segundo os princípios da competência e oportunidade.  

O processo de convergência às normas internacionais de contabilidade aplicada ao 

setor público visa a contribuir, primordialmente, para o desenvolvimento deste aspecto.  

O aspecto fiscal Compreende a apuração e evidenciação, por meio da contabilidade, 

dos indicadores estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/2000, dentre os quais se 

destaca os da despesa com pessoal, das operações de crédito e da dívida 

consolidada, além da apuração da disponibilidade de caixa, do resultado primário e do 

nominal, variáveis imprescindíveis para o equilíbrio das contas públicas.  

Assim, o Relatório de Gestão Fiscal e o Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária representam os principais instrumentos para refletir esse aspecto. Dessa 

maneira, os registros contábeis devem refletir cada evento abrangido pela 

contabilidade e seus efeitos evidenciados nos aspectos orçamentário, patrimonial e 

fiscal, de maneira a contemplar os conceitos inerentes a cada aspecto.  

Como exemplo para a necessária diferenciação desses aspectos, tem-se os 

registros dos créditos tributários, não tributários e de transferências, por competência. 

Tais registros não promovem registros no aspecto orçamentário, pois não representam 

a arrecadação da receita. Também não promovem efeitos em metodologias 

estabelecidas pela LRF, pois não se constituem em disponibilidade de caixa, não 

integram a metodologia de apuração dos resultados primário e nominal e não se 

constituem em haveres financeiros no contexto da apuração da dívida consolidada 

líquida. Logo, apenas produzem efeitos no aspecto patrimonial da contabilidade, com o 

objetivo de gerar informações úteis para a tomada de decisão por parte dos gestores e 

a avaliação por parte dos controladores.  

Dessa maneira, cabe aos responsáveis pelos serviços de contabilidade nos entes da 

Federação compreender os eventos e seus efeitos na evidenciação contábil, a partir do 

entendimento das normas e conceitos inerentes a cada aspecto.  

A implantação das inovações na contabilidade aplicada ao setor público foi objeto de 

amplos debates no Grupo Técnico de Padronização de Procedimentos Contábeis. 

A Portaria STN nº 828, de 14 de dezembro de 2011, alterada pela Portaria STN nº 

231, de 29 de março de 2012, estabeleceu a necessidade de os entes divulgarem um 
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cronograma de ações relativas às principais inovações na Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público, quais sejam:  

 

I - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por 

competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas;  

II - Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por 

competência;  

III - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e 

intangíveis;  

IV - Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução 

orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão;  

V - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de infraestrutura;  

VI - Implementação do sistema de custos;  

VII - Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação 

das contas nacionais;  

VIII - Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade Aplicada 

ao Setor Público.  

 

Os procedimentos contábeis patrimoniais estão contemplados na Parte II deste 

Manual. Mas é extremamente importante ressaltar que o órgão ou entidade que adotar 

as normas deve proceder com ajustes iniciais para que o balanço patrimonial reflita a 

realidade dos seus elementos patrimoniais. Dessa forma, por exemplo, os estoques, 

imobilizados e intangíveis devem ser mensurados inicialmente pelo custo ou valor 

justo, adotando-se, posteriormente, procedimentos de mensuração após o 

reconhecimento inicial (como a depreciação para o caso do ativo imobilizado). 

 O órgão ou entidade deve reconhecer os efeitos do reconhecimento inicial dos 

ativos como ajuste de exercícios anteriores no período em que é reconhecido pela 

primeira vez de acordo com as novas normas contábeis.  

Para a implantação das inovações contábeis descritas nas Portarias STN 828/11 e 

231/12, há necessidade da adoção de um plano de ação, resumidamente descrito a 

seguir:  

1º Passo: Instituir por meio de normativo um grupo que irá desenvolver os trabalhos 

técnicos referentes aos aspectos patrimoniais e de Plano de Contas; 
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2º Passo: Convocar o Grupo Técnico dos Aspectos Patrimoniais. O grupo nomeado 

no normativo do 1º passo deverá convocar, preferencialmente, além do setor contábil, 

servidores dos setores de almoxarifado, patrimônio, tecnologia da informação, pessoal, 

tributário e outros que julgar conveniente, para participar das discussões do Grupo 

Técnico dos Aspectos Patrimoniais; 

 3º Passo: Elaborar cronograma de implantação e operacionalização dos aspectos 

Patrimoniais e do Plano de Contas. Esse cronograma pode ser detalhado em períodos 

anuais, e sua atualização pode ser feita periodicamente, de maneira que em 2014 as 

principais inovações descritas acima estejam integralmente implantadas. 

Assim, o MCASP apoia o processo condutivo do orçamento, resgatando o objeto da 

contabilidade como ciência, que é o patrimônio. Com isso, a contabilidade atende a 

demanda de informações requeridas por seus usuários, possibilitando a análise de 

demonstrações contábeis adequadas aos padrões internacionais, sob os enfoques 

orçamentário e patrimonial, com base em um Plano de Contas Nacional. 

4.4. MANUAL TÉCNICO DO ORÇAMENTO, 2018 

Trata-se de um conjunto de normas e procedimentos técnico-operacionais, 

relacionados com a área orçamentária, objeto de publicações seriadas por parte da 

Secretaria de Orçamento Federal.  

Compreende os seguintes manuais: MTO-01 - Coletânea da legislação orçamentária 

e financeira; MTO-02 - Instruções para elaboração das propostas orçamentárias da 

União; MTO-03 - Classificações utilizadas no processo orçamentário; MTO-04 - 

Instruções para o acompanhamento mensal da despesa com pessoal (SADP); MTO-05 

- Instruções para o acompanhamento físico-financeiro de projetos e atividades 

orçamentárias; MTO-06 - Procedimentos a serem observados no tocante ao 

processamento dos créditos adicionais. Anualmente, somente o MTO – 02 - Instruções 

para elaboração das propostas orçamentárias da União tem sido reeditado. 

O Manual Técnico de Orçamento - MTO é um instrumento de apoio aos processos 

orçamentários da União. Conforme proposição da Secretaria de Orçamento Federal - 

SOF, o MTO será editado, anualmente, no início do processo de elaboração da 

proposta orçamentária. Desde 2006, o MTO está disponível em meio eletrônico, 

permitindo maior agilidade nas atualizações decorrentes de modificações nos 
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processos orçamentários e na legislação aplicada. Com o intuito de aprimorar 

continuamente o processo orçamentário federal, apresenta-se a edição do MTO para o 

exercício de 2018. 

O trabalho desenvolvido pela SOF, no cumprimento de sua missão institucional, tem 

sido norteado por um conjunto de competências, descritas no art. 9o do Anexo I do 

Decreto no 9.035, de 20 de abril de 2017, e amparado no art. 8o da Lei no 10.180, de 

2001.  

Compete à Secretaria de Orçamento Federal, segundo o art 9o:  

I - coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração da lei de diretrizes 

orçamentárias e da proposta orçamentária da União, compreendidos os orçamentos 

fiscal e da seguridade social;  

II - estabelecer as normas necessárias à elaboração e à implementação dos 

orçamentos federais sob sua responsabilidade;  

III - acompanhar a execução orçamentária, sem prejuízo da competência atribuída a 

outros órgãos;  

IV - realizar estudos e pesquisas concernentes ao desenvolvimento e ao 

aperfeiçoamento do processo orçamentário federal;  

V - orientar, coordenar e supervisionar tecnicamente os órgãos setoriais de 

orçamento;  

VI - exercer a supervisão da Carreira de Analista de Planejamento e Orçamento, em 

articulação com a Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos, observadas as 

diretrizes do Comitê de Gestão das Carreiras do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão;  

VII - estabelecer as classificações orçamentárias da receita e da despesa;  

VIII - acompanhar e avaliar o andamento da despesa pública e de suas fontes de 

financiamento e desenvolver e participar de estudos econômico-fiscais voltados ao 

aperfeiçoamento do processo de alocação de recursos; 
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 IX - acompanhar, avaliar e realizar estudos sobre as políticas públicas e a estrutura 

do gasto público; e  

X - acompanhar e propor, no âmbito de suas atribuições, normas reguladoras e 

disciplinadoras relativas às políticas públicas em suas diferentes modalidades.  

Essa missão pressupõe uma constante articulação com os agentes envolvidos na 

tarefa de elaboração das propostas orçamentárias setoriais das diversas instâncias da 

Administração Pública Federal e dos demais Poderes da União, onde se inclui o 

Ministério da Defesa. 

O escalonamento dos órgãos envolvidos e suas respectivas atribuições são 

claramente descritos neste documento. O órgão setorial desempenha o papel de 

articulador no âmbito da sua estrutura, coordenando o processo decisório no nível 

subsetorial. 

 As Unidades Orçamentárias (UO), apesar de não integrarem o Sistema de 

Planejamento e Orçamento previsto no caput do art. 4º da Lei nº 10.180, de 2001, 

ficam sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central e 

também, no que couber, do respectivo órgão setorial, e desempenham o papel de 

coordenação do processo de elaboração da proposta orçamentária no seu âmbito de 

atuação, integrando e articulando o trabalho das suas unidades administrativas, tendo 

em vista a consistência da programação de sua unidade. As UOs são responsáveis 

pela apresentação da programação orçamentária detalhada da despesa por programa, 

ação e subtítulo. 

Os princípios orçamentários visam estabelecer regras básicas, a fim de conferir 

racionalidade, eficiência e transparência aos processos de elaboração, execução e 

controle do orçamento público. Válidos para todos os Poderes e para todos os entes 

federativos - União, Estados, Distrito Federal e Municípios -, são estabelecidos e 

disciplinados tanto por normas constitucionais e infraconstitucionais quanto pela 

doutrina. Nesse sentido, integram este Manual Técnico de Orçamento, princípios 

orçamentários cuja existência e aplicação decorrem de normas jurídicas. 

a) UNIDADE OU TOTALIDADE  

De acordo com este princípio, o orçamento deve ser uno, ou seja, cada ente 

governamental deve elaborar um único orçamento. Este princípio é mencionado 
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no caput do art. 2 o da Lei no 4.320, de 1964, e visa evitar múltiplos orçamentos 

dentro da mesma pessoa política. Dessa forma, todas as receitas previstas e 

despesas fixadas, em cada exercício financeiro, devem integrar um único 

documento legal dentro de cada nível federativo: LOA2; 

 

b)  UNIVERSALIDADE  

Segundo este princípio, a LOA de cada ente federado deverá conter todas 

as receitas e as despesas de todos os Poderes, órgãos, entidades, fundos e 

fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Este princípio é mencionado 

no caput do art. 2o da Lei no 4.320, de 1964, recepcionado e normatizado pelo § 

5o do art. 165 da CF. 

     

c) ANUALIDADE OU PERIODICIDADE  

Conforme este princípio, o exercício financeiro é o período de tempo ao qual 

se referem a previsão das receitas e a fixação das despesas registradas na LOA. 

Este princípio é mencionado no caput do art. 2o da Lei no 4.320, de 1964. 

Segundo o art. 34 dessa lei, o exercício financeiro coincidirá com o ano civil (1o 

de janeiro a 31 de dezembro); 

 

d) EXCLUSIVIDADE  

O princípio da exclusividade, previsto no § 8o do art. 165 da CF, estabelece 

que a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da 

despesa. Ressalvam-se dessa proibição a autorização para abertura de créditos 

suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que por 

Antecipação de Receitas Orçamentárias - ARO, nos termos da lei; 

 

e) ORÇAMENTO BRUTO  

O princípio do orçamento bruto, previsto no art. 6o da Lei no 4.320, de 1964, 

preconiza o registro das receitas e despesas na LOA pelo valor total e bruto, 

vedadas quaisquer deduções; 
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4.4.1 – AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 

  

As diretrizes que norteiam a proposta orçamentária são documentos previstos na 

base legal da administração pública. Destacam-se o PPA, a LDO, dentre outros. 

O PPA é o instrumento de planejamento de médio prazo do Governo Federal, que 

estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da 

Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes 

e para as relativas aos programas de duração continuada. 

 A LDO, instituída pela CF, é o instrumento norteador da elaboração da LOA na 

medida em que dispõe, para cada exercício financeiro sobre: - as prioridades e metas 

da Administração Pública Federal; - a estrutura e organização dos orçamentos; - as 

diretrizes para elaboração e execução dos orçamentos da União e suas alterações; - a 

dívida pública federal; - as despesas da União com pessoal e encargos sociais; - a 

política de aplicação dos recursos das agências financeiras oficiais de fomento; - as 

alterações na legislação tributária da União; e - a fiscalização pelo Poder Legislativo 

sobre as obras e os serviços com indícios de irregularidades graves.  

A LRF atribuiu à LDO a responsabilidade de tratar de outras matérias, tais como: 

 - estabelecimento de metas fiscais;  

- fixação de critérios para limitação de empenho e movimentação financeira;  

- publicação da avaliação financeira e atuarial dos regimes geral de previdência 

social e próprio dos servidores civis e militares;  

- avaliação financeira do Fundo de Amparo ao Trabalhador e projeções de longo 

prazo dos benefícios da LOAS; 

- margem de expansão das despesas obrigatórias de natureza continuada; e 

 - avaliação dos riscos fiscais. 

 

4.4.2. O ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA EXECUÇÃO 

 

Em decorrência da necessidade de garantir o cumprimento dos resultados fiscais 

estabelecidos na LDO e de obter maior controle sobre os gastos, a Administração 

Pública, em atendimento aos arts. 8o, 9o e 13 da LRF, faz a programação 

orçamentária e financeira da execução das despesas públicas, bem como o 

monitoramento do cumprimento das metas de superávit primário.  
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A preocupação de manter o equilíbrio entre receitas e despesas no momento da 

execução orçamentária já constava na Lei no 4.320, de 1964, prevendo a necessidade 

de estipular cotas trimestrais das despesas que cada UO ficava autorizada a utilizar.  

Esse mecanismo foi aperfeiçoado na LRF, que determina a elaboração da 

programação financeira e do cronograma mensal de desembolso, bem como a fixação 

das metas bimestrais de arrecadação, no prazo de 30 dias após a publicação dos 

orçamentos.  

Verificada a frustração na arrecadação da receita prevista ou o aumento das 

despesas obrigatórias, que venham a comprometer o alcance das metas fiscais, torna-

se necessária a adoção de mecanismos de ajuste entre receita e despesa.  

A limitação dos gastos públicos é feita por decreto do Poder Executivo e por ato 

próprio dos demais Poderes, de acordo com as regras a serem fixadas pela PLDO 

2018 (arts. 50 e 51 do PLDO-2018).  

No âmbito do Poder Executivo, esse decreto ficou conhecido como Decreto de 

Contingenciamento, que, normalmente, é detalhado por portaria interministerial (MP e 

MF), evidenciados os valores autorizados para movimentação e empenho e para 

pagamentos no decorrer do exercício.  

Em resumo, os objetivos desse mecanismo são: 

a) estabelecer normas específicas de execução orçamentária e financeira para o 

exercício;  

b) estabelecer um cronograma de compromissos (empenhos) e de liberação 

(pagamento) dos recursos financeiros para o Governo;  

c) cumprir a legislação orçamentária (LRF, LDO etc.); e  

d) assegurar o equilíbrio entre receitas e despesas ao longo do exercício financeiro 

e proporcionar o cumprimento da meta de resultado primário. 

Dessa forma, o MTO aquilata informações de todas as fases da gestão orçamentária 

e financeira, desde a proposta e elaboração até a fiscalização e transparência na 

execução da mesma. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 As medidas recentes que vêm sendo aquilatadas pelo Exército Brasileiro rumo à 

excelência da gestão administrativa são irreversíveis. As peculiaridades da atividade 

militar, não somente facilitam a implantação de um modelo de gestão de processos 

atual e dinâmico como o impõem. Progressivamente, a gestão no Exército vem 

sofrendo, nas últimas décadas, importantes modificações em suas linhas de ação.  

A criação, inicialmente, do Sistema de Excelência Gerencial e a crescente utilização 

de ferramentas baseadas nas mais recentes técnicas de gestão e adaptadas à 

realidade da Força Terrestre, como o advento do SIGA, reforçam esta posição adotada 

pelo Exército Brasileiro.  

Tal demanda está associada a uma exigência crescente dos órgãos de auditoria e 

controle da atividade de gestão na administração pública, tanto no âmbito interno como 

externo. A sociedade, como um todo, exige mais eficiência e transparência na gestão 

dos recursos públicos. As amarras impostas pela legislação em vigor, tendo por 

finalidade o combate a fraudes e a administrações ineficientes, se tornam cada vez 

mais restritivas.  

Por outro lado, ocasionalmente, tais restrições acarretam uma limitação ao gestor 

em sua condução de situações que exijam maior agilidade de ação. Independente das 

possíveis restrições existentes na legislação e nos órgãos de controle, o gestor público, 

seja militar ou civil, deve pautar sua gestão dentro dos limites que lhe são impostos 

pela lei.  

A gestão orçamentária e financeira deve sempre almejar atualização e progressos, 

adequando-se a esta realidade contemporânea. Apresenta ainda como peculiaridade a 

necessidade, cada vez mais intensa, de profissionalismo na gestão. Além disso, o 

planejamento e execução orçamentários como um todo, vem apresentando nos últimos 

anos uma evolução tecnológica acelerada, com necessidades constantes de mudanças 

de rumos, adequações tecnológicas e modernização de processos.  

Essas mudanças, muitas vezes necessitam ser ágeis, pois assim exige o processo 

de evolução tecnológica e do conhecimento como um todo. Essa rapidez na 

transformação tem reflexos importantes sobre as necessidades no modo de gerir o 

erário público constante nas UG da Força Terrestre.  
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Deparamo-nos, portanto, com o conflito mais importante entre o desejável e o 

existente. Deseja-se uma gestão de processos ágil e efetiva, porém as limitações 

impostas pelas normas em vigor tornam as mesmas, algumas vezes, lentas e 

burocráticas. Faz-se mister, não deixarmos de lembrar que, a revitalização e 

reestruturação do SIGA, proposto e esperado pela Força Terrestre, por si só, confirma 

a necessidade e relevância da gestão de processos da administração. 

Nesse sentido, devem ser consideradas as limitações orçamentárias que 

determinam ainda mais o uso racional dos recursos financeiros, com projetos eficientes 

e amparados em necessidades reais da Força. Trata-se de um fator limitador e ao 

mesmo tempo desafiador para o gestor em todos os níveis. Estimula a utilização de 

métodos modernos e coerentes com a realidade que nos é apresentada na atualidade. 

Exige de todos os Agentes da Administração, diretos ou indiretos, uma postura 

profissional e que busque atualização constante. 

Temerária é uma gestão que não considere de forma contundente e basilar o 

respeito as normatizações existentes como linha mestra de sua ação. Deve-se 

considerar que o leque a ser seguido é amplo e envolve, desde as leis federais, até as 

normas, regulamentos e dispositivos legais da Força Terrestre, passando muitas vezes 

por legislações específicas.  

Esta multiplicidade de normatizações é mais um fator de entrave à agilidade 

desejada. Faz-se então necessário um ajuste nas condutas a serem tomadas, com um 

planejamento profundo, detalhado e tempestivo de todos os processos administrativos 

a serem desenvolvidos pelas Organizações Militares do Exército Brasileiro.  

O planejamento deve então, considerar as dificuldades e superá-las com um maior 

detalhamento e profundidade possível. Devem ser evitadas de toda forma as condutas 

que tentem burlar ou contornar os obstáculos impostos, pois eles determinam, em 

maior ou menor grau, a lisura da totalidade do procedimento realizado.  

Para a análise que foi realizada nesse trabalho, foram consideradas basicamente, 

as normas existentes no âmbito do Exército Brasileiro. Nesse contexto, tais normas 

não estão necessariamente relacionadas apenas à atuação específica na área 

administrativa. Pelo contrário, são em sua maioria normas gerais e abrangentes, que 

podem ser utilizadas em gestão de processos, dos mais diversos moldes, no escopo 

do Exército Brasileiro.  
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O fato de uma norma não ser específica para uma situação em particular, não 

necessariamente a torna ineficaz para aquela situação referida. Normas amplas e com 

largo espectro de utilização possuem, como vantagem, a possibilidade de se adaptar a 

múltiplas situações, pois tendem a abordar determinados pontos de forma ampla e 

genérica, podendo ser utilizadas em casos específicos, na maior parte das vezes sem 

perda da eficiência na abordagem.  

Por outro lado, a criação de normas específicas para determinadas situações, em 

uma Instituição tão grande e capilarizada em sua distribuição geográfica, como o 

Exército Brasileiro, uniformizam as atuações dos gestores, com maior possibilidade de 

um planejamento estratégico de longo prazo, alinhado em todas as Organizações 

Militares da instituição.  

Uma terceira via se apresenta, a utilização das normas gerais como balizadoras de 

todas as ações referentes à gestão de processos e a normatização específica em 

determinadas situações que assim o exigirem. Esta normatização específica estaria 

relacionada à complexidade de determinado processo, aos recursos financeiros 

envolvidos para evolução do mesmo, ao grau de relevância estratégica de determinado 

projeto, entre outros aspectos.  

Este equilíbrio entre a utilização de normas genéricas e específicas, portanto, 

necessita de avaliação constante, visando a utilização adequada das normas gerais e 

se evitar normatizar situações muito específicas, que não necessitam realmente de tal 

normatização.  

Somente o uso intenso e correto dos sistemas, com realização de feedback 

adequado, possibilitará o aperfeiçoamento dos mesmos, se for o caso. Cumpre 

assinalar, que do ponto de vista estritamente técnico, as demandas a serem supridas 

pelos processos implementados pelas Organizações Militares do Exército, são 

idênticas às de qualquer Unidade Gestora oriunda do meio civil e são norteadas por 

normas produzidas pela plêiade jurídica e contábil visualizada na pesquisa. 

Portanto, a atualização constante do SIGA e o surgimento de sistemas de apoio 

como o SAG, dentre outros, devem ser cuidadosamente verificados dentro dos 

preceitos vigentes, observando o atendimento à evolução tecnológica contemporânea. 

em consonância com o sempre galgar níveis cada vez mais elevados de efetividade na 

gestão e administração orçamentária e financeira do Exército Brasileiro. 
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