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RESUMO 

 

O presente estudo demonstra a importância de um eficiente racionamento dos 

gastos com o funcionamento de uma Organização Militar. Objetivo: verificar as 

principais ações de racionalização que podem ser efetivadas em uma Organização 

Militar. Metodologia: O presente estudo foi realizado dentro de um processo 

científico e calcado em procedimentos metodológicos, apresentando de forma clara 

e detalhada como o problema do racionamento dos gastos de uma Organização 

Militar pode ser solucionado, bem como quais critérios, estratégias e instrumentos 

foram utilizados no decorrer deste processo de solução e as formas pelas quais 

foram utilizados. 

          A trajetória desenvolvida pela presente pesquisa teve seu início na revisão 

teórica do assunto, através da consulta de legislações, documentos e trabalhos 

científicos (artigos, trabalhos de conclusão de curso e dissertações), a qual 

prosseguiu até a fase de análise dos dados coletados neste processo.  

  

Palavras-chave: Racionamento. Ações de racionalização. Gastos de uma 

Organização Militar.  



ABSTRACT 

 

          This study demonstrates the importance of an efficient rationing of spending on 

the functioning of a military organization. Objective: To verify the main actions of 

rationalization that can be effected in a military organization. Methodology: This 

study was conducted within a scientific process and trampled on methodological 

procedures, presenting a clear and detailed way the problem of rationing of expenses 

of a military organization can be solved and what criteria, strategies and instruments 

were used in during this settlement process and the ways in which they were used. 

          The course developed by this research began in the theoretical review of the 

subject by legislation consultation, scientific documents and papers (articles, 

completion of work course and dissertations), which continued until the data analysis 

phase collected in this process. 

  

Keywords: Rationing. Rationalization actions. Expenses of a Military Organization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho terá como objetivo apresentar ao leitor questionamentos 

quanto aos procedimentos utilizados no racionamento dos gastos com o funcionamento 

de uma Organização Militar, de forma que os principais fatores de desembolso de uma 

unidade militar padrão sejam identificados e mapeados. 

Este trabalho terá ainda como objetivo, analisar a efetivação de ações de 

racionalização que poderão ser utilizadas em uma Organização Militar, em conseqüência 

principalmente da necessidade de contenção de gastos, que em determinadas situações 

obriga o Poder Executivo a editar Decretos com limites orçamentários e financeiros para o 

gasto, mesmo estando abaixo dos parâmetros estabelecidos pela Lei Orçamentária Anual 

(LOA) e autorizados pelo Congresso Nacional. Estes limites são intitulados de Decretos 

de Contingenciamento, que limitam as despesas abaixo dos limites aprovados na lei 

orçamentária. 

Para um melhor entendimento, é de conhecimento público que a Lei Orçamentária 

Anual (LOA) é uma lei elaborada pelo Poder Executivo que determina as despesas e as 

receitas que serão realizadas no ano seguinte. A Constituição Federal determina que 

tanto a votação quanto a aprovação do Orçamento devem ser realizadas até o final de 

cada ano, e que compete ao Presidente da República enviar ao Congresso Nacional o 

Plano Plurianual (PPA), que é o instrumento de planejamento governamental de médio 

prazo, previsto no Artigo nº 165 da Constituição Federal, regulamentado pelo Decreto nº 

2.829, de 29 de outubro de 1998 e que estabelece diretrizes, objetivos e metas da 

Administração Pública para um período de quatro anos, organizando as ações do governo 

em programas que resultem em bens e serviços para a população. É aprovado por lei 

quadrienal, tendo vigência do segundo ano de um mandato majoritário até o final do 

primeiro ano do mandato seguinte.  

Além disso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que tem como a principal 

finalidade orientar a elaboração do Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de 

Investimento do Poder Público, incluindo os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e 

das Empresas Públicas e Autarquias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece 

um teto para despesas correntes, impossibilitando, desta forma, que o Governo acomode 

as pressões sociais, sempre crescentes, por meio da elevação dos gastos públicos. 

Sendo assim, considerando a limitação existente nos dias atuais de recursos 
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orçamentários para a realização de tais despesas, torna-se relevante reavaliar e inovar os 

procedimentos de gestão governamental otimizando a utilização do recurso público 

encarando o desafio de fazer mais com menos, isto é, buscar uma maior eficiência do 

gasto. Com isso, é necessário definir o que é o gasto público e o que é a qualidade do 

gasto. Os gastos públicos são os instrumentos de atuação dos governos. Mediante sua 

utilização, os governos definem as prioridades em relação à prestação de serviços 

públicos básicos e aos investimentos a serem realizados. Os gastos públicos são, 

portanto, a evidenciação das políticas de gestão efetuadas pelos governos. Por sua vez, a 

palavra qualidade pode ter muitas definições. Uma delas é eficiência, que, por sua vez, 

pode significar a virtude ou característica de se conseguir o melhor rendimento, o melhor 

resultado e o melhor ganho com o mínimo de erro e/ou dispêndios de energia, tempo, 

dinheiro ou meios. Desta forma, a melhoria da qualidade do gasto público redunda em 

melhorar a eficiência desse gasto, ou seja, determinado investimento deverá ser 

concluído com o menor custo possível e gerar o máximo de benefícios, sempre com o 

intuito de incentivar a elevação da produtividade e da efetividade dos recursos 

empregados, gastando menos e produzindo mais, mediante a implementação de boas 

práticas de gestão ligadas a despesas administrativas, aumentando com isso, o poder de 

aquisição dos órgãos públicos.  

Neste contexto, verifica-se um conjunto de situações de grande complexidade que 

podem ter como consequência, a necessidade de corte nos gastos públicos do Governo 

Federal, resultando desta forma, no racionamento dos desembolsos com o 

funcionamento de uma Organização Militar, seja no âmbito do Exército, da Marinha ou 

da Aeronáutica. 

A fim de melhor elucidar esta questão, será abordado o assunto de maneira a 

apresentar a prática da administração de uma unidade militar padrão na utilização plena 

de seus recursos, analisando formas de como efetivar ações de racionalização, 

considerando ainda a possibilidade de cortes no orçamento e a consequente 

necessidade da contenção de gastos, resultantes dos Decretos de Contingenciamento 

sancionados pelo Poder Executivo, sem qualquer pretensão de esgotar o assunto e dar 

a resposta final para o problema, pois vale ressaltar que uma unidade militar padrão, 

assim como qualquer outra Organização Militar, deve estar constantemente procurando 

formas de racionalização de seus gastos e atenta à situação econômico-financeira do 

país. 
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1.1 PROBLEMA 

 

Para a realização de um estudo coerente e capaz de trazer contribuições úteis ao 

Exército Brasileiro, calcado na metodologia científica, faz-se necessária a definição do 

problema para o qual será buscada uma das possíveis soluções. Isto posto, será 

apresentado, a seguir, como se chegou à definição deste problema. 

 

 

1.1.1 Os antecedentes do problema 

 

No início do ano de 2015, a economia do Brasil começou a apresentar traços de 

estagnação, com números que não deixavam dúvidas sobre a gravidade da situação 

econômica brasileira, e a crise econômica deixou de ser apenas uma hipótese, para se 

transformar em uma grande realidade, afetando desta forma todas as contas públicas 

em todos os níveis de governo, onde se incluem as Forças Armadas, afetando os 

orçamentos aprovados e autorizados para as diversas Organizações Militares da 

Marinha, do Exército e da Aeronáutica.  

 

 

1.1.2 A origem do problema 

 

Os motivos que levaram a atual situação econômica do Brasil são muitos, mas 

alguns deles merecem um destaque especial. O primeiro deles é a falta de 

investimentos em infra-estrutura, que tem levado o país a perder competitividade tanto 

no ambiente interno quanto no externo. 

O segundo grande motivo do Brasil ter chegado ao ponto em que chegou foi a 

falta de planejamento estratégico de longo prazo para a economia. O governo trabalhou 

e vem trabalhando com uma estratégia de reação aos fatos, uma verdadeira operação 

tapa buraco, onde medidas emergenciais são adotadas para tratar problemas que 

seriam facilmente resolvidos se houvesse um planejamento macro. 

Com a origem do problema definida e a impossibilidade da parte afetada 

(Organização Militar) atacar esta origem, por ser de uma responsabilidade muito maior 

(governo como um todo), resta como única alternativa atacar o problema na 
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consequência, buscando a máxima eficiência na racionalização dos gastos com o 

funcionamento em cada unidade militar. 

 

  
1.1.3 A formulação do problema 

 
Sendo o “Racionamento dos gastos com o funcionamento da Organização Militar” 

definido como a origem do problema, serão preescritas ações de racionalização nos 

gastos principais de uma unidade militar padrão, que são: alimentação, energia elétrica, 

telefonia, consumo de água e material de consumo. 

Desta forma, é de fácil compreensão que não haverá nenhuma dificuldade por 

parte dos militares envolvidos no processo (Agentes da Administração) em cumprir as 

determinações para o melhor cumprimento das ações administrativas, pois todos estão 

doutrinados nos pilares das Forças Armadas, que são hierarquia e disciplina, como o 

próprio texto constitucional determina: 

 
“Art. 142. As Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 

Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas 

com base na hierarquia e na disciplina, sob autoridade suprema do Presidente 

da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes 

constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem” (BRASIL, 

1988). 

 
Além disso, os Agentes da Administração Pública, especificamente neste caso, os 

militares de uma Organização Militar, na função de Agentes da Administração, devem 

seguir fielmente os princípios constitucionais, como o próprio texto constitucional 

determina: 

“Art. 37. Fica estabelecido que a administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência.” (BRASIL, 1988). 

 
Especificamente sobre o Princípio da Eficiência, o administrador tem o dever de 

fazer uma boa gestão. É o que esse princípio afirma. O representante deve trazer as 

melhores saídas, sob a legalidade da lei, bem como mais efetiva. Com esse princípio, o 

administrador obtém a resposta do interesse público e o Estado (Organização Militar) 

possui maior eficácia na elaboração de suas ações. Esse princípio anteriormente não 
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estava previsto na Constituição e foi inserido após a Emenda Constitucional nº 19/98, 

relativo à Reforma Administrativa do Estado. 

 

1.2 OBJETIVO DO ESTUDO 

 

Doravante serão apresentados os objetivos gerais e específicos deste estudo, 

detalhando e estabelecendo a forma como será trabalhada a questão do racionamento 

dos principais fatores de gastos com o funcionamento de uma unidade militar padrão, e 

as principais ações de racionalização que podem ser efetivadas nesta unidade militar.  

  
1.2.1 Objetivo Geral 
 

 

O presente estudo pretende integrar os conceitos básicos e as informações 

científicas relevantes e atualizadas, sendo assim o objetivo geral deste trabalho é 

apresentar os principais fatores de gastos com o funcionamento de uma unidade militar 

padrão. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

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

geral, foram levantados os objetivos específicos que irão conduzir na consecução do 

objetivo deste estudo, os quais são transcritos abaixo: 

a. Apresentar fatores para a realização de racionamento dos gastos com o 

funcionamento de uma Organização Militar. 

b. Apresentar as principais ações de racionalização que podem ser efetivadas em 

uma unidade militar padrão. 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

No intuito de elucidar o questionamento levantado na formulação do problema, 

algumas questões de estudo foram formuladas: 

 

a. O que são Decretos de Contingenciamento? 

b. Por quais motivos os Decretos de Contingenciamento podem ocorrer? 
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c. Quais as consequências dos Decretos de Contingenciamento? 

d. Como esses Decretos de Contingenciamento podem impactar nos gastos de 

uma unidade militar padrão? 

e. Como os Agentes da Administração devem agir na aplicação dos gastos de 

uma unidade militar padrão na ocorrência de Decretos de Contingenciamento? 

f. Quais os principais fatores de gastos de uma unidade militar padrão? 

g. Quais as principais ações de racionalização que podem ser implementadas em 

uma unidade militar padrão? 

As respostas aos questionamentos anteriormente apresentados balizaram o 

presente trabalho, com o intuito de elucidar de uma maneira mais didática o presente 

problema apresentado. 

 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

Esta seção do presente trabalho visa descrever o caminho a ser percorrido para 

solucionar o problema de pesquisa levantado. Serão explicitados os procedimentos 

adotados nos levantamentos documentais e bibliográficos. 

Além disso, serão apresentados os instrumentos e procedimentos utilizados na 

análise dos dados, visando esclarecer os resultados obtidos e os que ainda poderão ser 

obtidos no presente estudo. 

Assim, para facilitar a compreensão do assunto, esta seção foi dividida nos 

seguintes tópicos: População, Tipo e natureza da pesquisa, Delineamento da pesquisa, 

Procedimentos para a revisão de literatura, Instrumentos, Análise dos dados, Alcances e 

limites e Procedimentos Metodológicos. 

 

1.4.1 População 

 

O estudo foi limitado particularmente a uma unidade militar padrão, sem maiores 

especificações, de forma que a base do presente estudo venha a possibilitar a 

ocorrência da racionalização com os gastos de uma unidade militar de uma forma 

genérica.  
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1.4.2 Tipo e natureza da pesquisa 

 

 

Quanto à natureza, o presente estudo caracterizou-se por ser uma pesquisa do 

tipo aplicada, por ter por objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à 

solução de problemas específicos relacionados.  

Trata-se de estudo bibliográfico que, para sua consecução, teve por método a 

leitura exploratória e seletiva do material de pesquisa, bem como sua revisão integrativa, 

contribuindo para o processo de síntese e análise dos resultados de vários estudos, de 

forma a consubstanciar um corpo de literatura atualizado e compreensível. 

 

1.4.3 Delineamento da pesquisa 

 

 

O delineamento de pesquisa contemplou as fases de levantamento e seleção da 

bibliografia, coleta de dados, crítica dos dados e discussão dos resultados.  

 

1.4.4 Procedimentos para a revisão de literatura 

 

 

Para a definição de termos, o levantamento das informações de interesse e a 

estruturação de um modelo teórico de análise, foram realizados revisões de literatura 

nos seguintes moldes:  

 

a. Fontes de busca  

- Monografias do Sistema de Monografias e Teses do Exército Brasileiro; 

- Constituição Federal de 1988; 

- Emenda Constitucional de 1998;  

- Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000; 

- Portaria nº 168, de 22 de maio de 2015, do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG); 

- Lei de Licitações e Contratos nº 8.666, de 21 de junho de 1993, do Governo 

Federal; 

- Agência de classificação de risco Fitch Ratings; 

- Agência de classificação de risco Moody’s; 

- Agência de classificação de risco Standard & Poor’s; 
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- Site exame.abril.com.br; e 

- Site agenciabrasil.ebc.com.br. 

 

b. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicos 

 

A fim de realizar a busca a respeito do assunto foi utilizada a localização de dados 

eletrônicos, por meio de sites de busca de trabalhos e estudos na internet com a 

finalidade de otimizar a busca e alcançar os objetivos propostos no desenvolvimento da 

pesquisa. 

 

c. Critérios de inclusão: 

 

- Estudos publicados em português;  

- Estudos publicados na vigência da Constituição de 1988;  

- Emenda Constitucional de 1998;  

- Estudos publicados na vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000; e 

- Dados e informações publicados nos sites de economia e das agências de 

classificação de risco. 

 

1.4.5 Instrumentos 

 

 

Os instrumentos utilizados por este estudo foram as Monografias do Sistema de 

Monografias e Teses do Exército Brasileiro, as consultas à Constituição Federal de 

1988, a Emenda Constitucional de 1998, a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000 e 

sites com dados e informações de economia. 

 

1.4.6 Análise dos dados 

 

 

Os dados obtidos com a pesquisa bibliográfica e documental foram analisados de 

forma lógica, concisa e pragmática, possibilitando a obtenção de conclusões coerentes 

acerca do assunto. 

A análise mais profunda consistiu nas respostas das questões de estudo ora 

formuladas no item 1.3, que são: 
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a. O que são Decretos de Contingenciamento? 

b. Por quais motivos os Decretos de Contingenciamento podem ocorrer? 

c. Quais as consequências dos Decretos de Contingenciamento? 

d. Como esses Decretos de Contingenciamento podem impactar nos gastos de 

uma unidade militar padrão? 

e. Como os Agentes da Administração devem agir na aplicação dos gastos de 

uma unidade militar padrão na ocorrência de Decretos de Contingenciamento? 

f. Quais os principais fatores de gastos de uma unidade militar padrão? 

g. Quais as principais ações de racionalização que podem ser implementadas em 

uma unidade militar padrão? 

 

1.4.7 Alcances e limites 

 

 

As respostas aos questionamentos formulados no item 1.3 possibilitaram o 

alcance do objetivo do presente estudo, limitando e estabelecendo a questão do 

racionamento dos principais fatores de gastos com o funcionamento de uma unidade 

militar padrão, e as principais ações de racionalização que podem ser efetivadas nesta 

unidade militar. 

 

1.4.8 Procedimentos metodológicos 

 

Os procedimentos metodológicos constituem a fase final de apresentação de um 

projeto de pesquisa. Após ter esclarecido as facetas do problema, sua fundamentação 

teórica (em que argumentos irá se sustentar/visões que irá refutar) e revisão bibliográfica 

(o que outros autores já escreveram sobre o assunto), é hora de demonstrar como o 

problema será abordado empiricamente. Para tanto, é preciso apresentar como isso 

será feito na seção dos procedimentos metodológicos.   

Quanto à natureza, o presente estudo caracterizou-se por ser uma pesquisa do 

tipo aplicada, por ter por objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à 

solução de problemas específicos relacionados ao problema do racionamento dos 

gastos de uma Organização Militar, valendo-se para tal do método indutivo como forma 

de viabilizar a tomada de decisões acerca do alcance da pesquisa, das regras de 

explicação dos fatos e da validade de suas generalizações. 
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Trata-se de estudo bibliográfico que, para sua consecução, teve por método a 

leitura exploratória e seletiva do material utilizado na pesquisa, bem como sua revisão 

integrativa, contribuindo para o processo de síntese e análise dos resultados alcançados 

de vários estudos, de forma a consubstanciar um corpo de literatura atualizado e 

compreensível. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

O Exército brasileiro possui diversas normas editadas através de decretos e 

portarias, os quais visam orientar e determinar as atividades da força, bem como de 

seus integrantes, em particular os servidores militares. 

Além disso, os Agentes da Administração Pública, especificamente neste caso, os 

militares de uma Organização Militar, na função de Agentes da Administração, devem 

seguir fielmente os princípios constitucionais, que são Legalidade, Impessoalidade, 

Moralidade, Publicidade e Eficiência, e especificamente neste caso, o Princípio da 

Eficiência, onde o administrador tem o dever de fazer uma boa gestão. É o que 

preconiza esse princípio na sua plenitude. O representante deve trazer as melhores 

estratégias e saídas, sob a legalidade da lei, bem como mais efetiva. Com esse 

princípio, o administrador obtém a resposta do interesse público e o Estado (neste caso 

a Organização Militar) possui maior eficiência e eficácia na elaboração de suas ações. 

Esse princípio anteriormente não estava previsto na Constituição e foi inserido após a 

Emenda Constitucional nº 19/98, relativo à Reforma Administrativa do Estado. 

Neste contexto, juntamente com o atual momento econômico-financeiro do Brasil, 

e a consequente necessidade de corte nos gastos públicos do Governo Federal, 

resultando desta forma, no racionamento dos desembolsos com o funcionamento de 

uma Organização Militar, faz-se necessário uma análise mais profunda das principais 

ações de racionalização que podem ser efetivadas em uma unidade militar padrão. 

Sendo assim, é de suma importância que tal assunto seja alvo de debates e 

estudos por parte dos militares como um todo, com enfoque na solução de tal problema, 

pois caso contrário poderá uma determinada Organização Militar ficar sem condições de 

executar os seus principais e essenciais gastos para a sua vida vegetativa. 
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1.6 CONTRIBUIÇÕES 

 

 

Com o presente estudo pretendeu-se contribuir para o Exército Brasileiro e que o 

mesmo apresente ações de racionalização que possam ser empregadas em todas as 

unidades militares padrões, apresentando desta forma, um eficaz modelo de 

racionamento nos desembolsos com o funcionamento de uma Organização Militar, 

ficando em condições de superar os eventuais Decretos de Contingenciamento, que 

limitam as despesas abaixo dos limites aprovados na lei orçamentária. 

Por fim, o presente estudo se constituiu em mais um trabalho que abordou o tema 

racionamento nos gastos públicos, aumentando o escopo de trabalhos científicos que 

servirão em um futuro próximo como subsídios para novas pesquisas. Assim, talvez a 

maior contribuição deste trabalho, será o fato de ajudar, em consonância com os 

trabalhos de outros autores, a manutenção da busca pelo aprimoramento e da 

racionalização. 

Apresentam-se, portanto, como reais beneficiários do presente trabalho, o 

Exército Brasileiro e todas as unidades militares padrões, estendendo-se dentro das 

possibilidades legais e oportunas à Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira. São a 

estes elementos que se destina o estudo em tela. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Com o intuito de reunir e expor conceitos e entendimentos da conjectura nos dias 

atuais do Brasil, torna-se extremamente necessário abordagens de forma crítica e 

sucinta, dentro daquilo que interessa ao presente trabalho, a doutrina utilizada pelo 

Exército Brasileiro no que diz respeito ao racionamento dos gastos com o funcionamento 

de uma Organização Militar, aos principais fatores dos gastos de uma unidade militar 

padrão e as principais ações de racionalização que poderão ser implementadas e 

introduzidas levando-se em conta a aplicação da Constituição Federal de 1988, a 

possibilidade cada vez mais comum da ocorrência dos Decretos de Contingenciamento 

e de outras Emendas Constitucionais inerentes ao assunto, bem como demais 

intercorrências na economia do país.  
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2.1 APLICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

Como lei máxima do ordenamento jurídico de qualquer Estado, a constituição 

deve refletir o momento político e jurídico da nação, servindo de alicerce para toda e 

qualquer ação, além de propiciar os alicerces para o futuro. Neste contexto, após a 

transição do governo dos militares para civis, e em face da nova ordem política do Brasil, 

foi primordial a criação e a promulgação de uma nova constituição, que estivesse 

adequada ao momento social. Surge deste anseio a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, promulgada em 05 de outubro deste ano, e que se 

encontra em vigor até os dias atuais.  

 

 

2.1.1 Momento histórico da Constituição Federal de 1988 

 

 

Com a assunção à presidência da República de José Sarney, foi convocada a 

Constituinte em 1987, com o objetivo de formular uma nova constituição. Ao término do 

projeto, foi apreciada pelo legislativo e sancionada pelo Presidente da República, sendo 

publicada no Diário Oficial da União número 191-A, de 05 de outubro de 1988 (Brasil, 

1988). O texto inovador da Constituição Federal, proporcionou que a mesma, tivesse a 

possibilidade de abranger o conhecimento jurídico mais atual, com a ideia máxima do 

Estado Democrático e os direitos e garantias individuais. 

 

“Nós representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o 
bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 
fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob 
a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL” (BRASIL, 1988). 

 

2.1.2 Característica da Constituição Federal de 1988 

 

A Constituição Federal de 1988 é rígida, não permitindo a alteração de seu texto 

sem um processo mais solene, com cláusulas pétreas, as quais em hipótese alguma 

podem ser alteradas, previstas no parágrafo 4º do Art. 60 da CF/88. 
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Entretanto, esta alteração vale somente para a escrituração, porém não limita 

quanto à modificação da interpretação. A este fenômeno a doutrina chama de mutação, 

em que a interpretação sofre evoluções, alinhada com o momento histórico, sem 

qualquer mudança ortográfica. 

A constituição determina que tanto a votação quanto a aprovação do Orçamento 

devem ser realizadas até o final de cada ano, e que compete ao Presidente da 

República enviar ao Congresso Nacional o Plano Plurianual (PPA), que é o instrumento 

de planejamento governamental de médio prazo, previsto no Artigo nº 165 da 

Constituição Federal, regulamentado pelo Decreto nº 2.829, de 29 de outubro de 1998 e 

que estabelece diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para um período 

de quatro anos, organizando as ações do governo em programas que resultem em bens 

e serviços para a população. É aprovado por lei quadrienal, tendo vigência do segundo 

ano de um mandato majoritário até o final do primeiro ano do mandato seguinte.  

Junto a isso, surge a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que tem como 

principal finalidade, orientar a elaboração do Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e 

de Investimento do Poder Público, incluindo os poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário e das Empresas Públicas e Autarquias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) busca sintonizar a Lei Orçamentária Anual (LOA) com as diretrizes, objetivos e 

metas da Administração Pública, estabelecidas no Plano Plurianual (PPA), e nas 

propostas de orçamento previstas na Constituição Federal. 

Além disso, os Agentes da Administração Pública, especificamente neste caso, os 

militares de uma Organização Militar, na função de Agentes da Administração, devem 

seguir fielmente os princípios constitucionais, principalmente o Princípio da Eficiência, no 

qual o administrador tem o dever de fazer uma boa gestão. 

Neste contexto, verifica-se um conjunto de situações de grande complexidade que 

podem ter como consequência, a necessidade de corte nos gastos públicos do Governo 

Federal, resultando desta forma, no racionamento dos desembolsos com o 

funcionamento de uma Organização Militar. 

 

2.2 OCORRÊNCIA DOS DECRETOS DE CONTINGENCIAMENTO 

 

 

O contingenciamento consiste no retardamento ou, ainda, na inexecução de parte 

da programação de despesa prevista na Lei Orçamentária em função da insuficiência de 
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receitas. Normalmente, no início de cada ano, o Governo Federal emite um Decreto 

limitando os valores autorizados na LOA, relativos às despesas discricionárias ou não 

legalmente obrigatórias (investimentos e custeio em geral). O Decreto de 

Contingenciamento apresenta como anexos, os limites orçamentários para a 

movimentação e o empenho de despesas, bem como limites financeiros que impedem 

pagamento de despesas empenhadas e inscritas em restos a pagar, inclusive de anos 

anteriores. O poder regulamentar do Decreto de Contingenciamento obedece ao 

disposto nos artigos 8º e 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

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

suma importância o conhecimento do conceito de Decreto de Contingenciamento, bem 

como sua previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) em seus artigos 8º e 9º define: 

 
“Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), e observado o disposto na alínea c do 
inciso I do art. 4

o
, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o 

cronograma de execução mensal de desembolso.” (BRASIL. Lei Complementar 
nº101, de 4 de maio de 2000, Art 8º). 
 

“Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não 
comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal 
estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público 
promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias 
subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os 
critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.” (BRASIL. Lei 
Complementar nº101, de 4 de maio de 2000, Art 9º). 

 
 
2.3 MOTIVOS PARA OCORRÊNCIA DOS DECRETOS DE CONTINGENCIAMENTO 
 

 

A ocorrência dos Decretos de Contingenciamento se deriva única e 

exclusivamente pela necessidade de contenção de gastos por parte do Governo, seja no 

âmbito Federal, Estadual ou Municipal, onde em determinadas situações, como a 

estagnação ou retração da economia, obriga o Poder Executivo a editar estes Decretos 

com limites orçamentários e financeiros para o gasto, mesmo estando abaixo dos 

parâmetros estabelecidos pela Lei Orçamentária Anual (LOA) e autorizados pelo 

Congresso Nacional. Desta forma, estes limites são intitulados de Decretos de 

Contingenciamento, que limitam as despesas abaixo dos limites aprovados na lei 

orçamentária. A Lei Orçamentária Anual (LOA) é elaborada pelo Poder Executivo, que é 

o responsável por determinar as despesas e as receitas que serão realizadas no ano 
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seguinte. A Constituição Federal determina que tanto a votação quanto a aprovação do 

Orçamento devem ser realizadas até o final de cada ano, e que compete ao Presidente 

da República enviar ao Congresso Nacional o Plano Plurianual (PPA), que é o 

instrumento de planejamento governamental de médio prazo, previsto no Artigo nº 165 

da Constituição Federal, regulamentado pelo Decreto nº 2.829, de 29 de outubro de 

1998 e que estabelece diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para um 

período de quatro anos, organizando as ações do governo em programas que resultem 

em bens e serviços para a população. É aprovado por lei quadrienal, tendo vigência do 

segundo ano de um mandato majoritário até o final do primeiro ano do mandato 

seguinte.  

Juntamente a isso, verifica-se no Brasil, a presença da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO), que tem como a principal finalidade orientar a elaboração do 

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento do Poder Público, incluindo 

os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das Empresas Públicas e Autarquias. A 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) busca sintonizar a Lei Orçamentária Anual (LOA) 

com as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública, estabelecidas no Plano 

Plurianual (PPA), e nas propostas de orçamento previstas na Constituição Federal em 

sua plenitude. 

 

 

2.4  CONSEQUÊNCIAS DOS DECRETOS DE CONTINGENCIAMENTO 

 

No momento que são editados Decretos de Contingenciamento, o governo 

estabelece o contingenciamento de despesas discricionárias do orçamento do Poder 

Executivo. As despesas discricionárias são executadas conforme a disponibilidade de 

recursos orçamentários, e envolvem, por exemplo, construções de escolas e compra de 

equipamentos. Esta medida torna-se necessária quando ocorre a falta de aprovação da 

nova meta fiscal pelo Congresso Nacional, ficando preservadas todas as despesas 

obrigatórias, tais como salários de servidores, benefícios previdenciários e sociais, as 

despesas com o mínimo da saúde e da educação, seguro desemprego e abono salarial. 

Além disso, este tipo de despesa inclui, por exemplo, gastos destinados aos 

investimentos, à manutenção do funcionamento dos órgãos do governo federal, 

pagamento de aluguel, água, luz, transporte, passagens e diárias. O contingenciamento 

de recursos leva paralisia ao governo, principalmente quando não há possibilidade de 
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alteração do projeto de lei que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) com o 

intuito da revisão da meta fiscal por parte do Congresso Nacional, podendo 

comprometer inclusive o funcionamento da máquina pública.  

Os Decretos de Contingenciamento tem o poder de sustar o pagamento de todas 

as despesas não obrigatórias do governo, aquelas que não são determinadas por lei ou 

pela Constituição. O contingenciamento não suspende apenas a compra de 

equipamentos e obras públicas, mas as despesas de custeio (manutenção) do governo, 

interrompendo o pagamento de contas de energia, água, telefone e de aluguéis dos 

órgãos públicos. Nesses casos, até os contratos de terceirização, como vigilância, 

recepção, limpeza e manutenção de informática, também são prejudicados, e as 

atividades de fiscalização ficam sem verbas. 

Para minimizar o impacto de contingenciamentos sobre a sociedade, 

normalmente o Governo reúne os secretários-executivos de todos os ministérios com o 

objetivo de orientar os órgãos sobre as medidas operacionais e estabelecer o 

monitoramento das principais consequências do corte de despesas sobre a prestação 

dos diversos serviços públicos. 

Cabe destacar, que desde a adoção da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), em 

2001, o governo federal vem realizando sistemáticos contingenciamentos em montantes 

significativos.   

 

2.5 IMPACTOS DOS DECRETOS DE CONTINGENCIAMENTO NOS GASTOS DE 

UMA UNIDADE MILITAR PADRÃO  

 

O orçamento do Ministério da Defesa, que em 2011 chegou a R$ 60,8 bilhões, é o 

terceiro maior do governo, perdendo apenas para a previdência social (R$ 294 bilhões) e 

para a área da saúde (R$ 74 bilhões). Mas cerca de 80% dos recursos destinam-se ao 

pagamento da folha de pessoal, e 63% desse total vão para funcionários aposentados. 

Apenas 13,7% do orçamento destinam-se ao custeio, e menos ainda, 6,7% dos R$ 60 

bilhões, são transformados em investimentos, embora tenha o terceiro orçamento da 

União, o dinheiro destinado a manter os equipamentos atuais é baixo, culminando com o 

sucateamento e dificuldade para aquisição de novos. 

Atualmente, segundo dados de mercado, o Brasil gasta 1,6% do Produto Interno 

Bruto (PIB) com a indústria de defesa, um percentual bem abaixo do verificado tanto em 
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nações ricas quanto nas emergentes: o Chile gasta 3,5%, os Estados Unidos 4,8%, o 

Reino Unido 2,7% e a China, 2,1%. 

Além do baixo investimento no setor, os militares se ressentem da ameaça 

constante da tesoura do governo. Para manter o cumprimento das metas de superávit 

primário, o contingenciamento de recursos é comum. O orçamento de defesa tem sido o 

mais afetado pelos contingenciamentos. Desde 2010, valores destinados a custeio e 

investimentos vem sendo limitados constantemente, com cortes sequenciais no 

orçamento do Ministério da Defesa. 

Entretanto, apesar dos cortes, ao final dos últimos anos, parte dos recursos foi 

redirecionada, evitando catástrofes maiores, pois esses contingenciamentos ocorreram 

justamente nos gastos com a manutenção dos equipamentos e nos investimentos e pro-

jetos. Em contrapartida, o Governo editou alguns decretos liberando parte dos recursos 

contingenciados, ficando o total desembolsado em pouco mais que 70% da dotação 

autorizada. Resumindo: somando-se ao contingenciamento, grande parte dos recursos 

previstos não foi executada. 

Nesse contexto, existe uma preocupação entre militares, parlamentares e espe-

cialistas: a necessidade de fontes complementares de financiamento para que projetos 

como a implementação do Sistema de Monitoramento das Fronteiras (SisFron) possam 

sair do papel, com uma forte intenção de aprovar um orçamento mais robusto para as 

Forças Armadas, visando a soberania da Defesa Nacional. 

Os projetos estruturantes são cruciais para o melhor monitoramento da fronteira 

terrestre, da costa brasileira e do espaço aéreo, em um momento em que o país se 

prepara para explorar o pré-sal e pleiteia um assento no Conselho de Segurança da 

Organização das Nações Unidas. Quanto mais projetos com independência tecnológica 

forem implementados, melhor para as Forças Armadas. Mas é preciso destacar que 

esses projetos são alocados no orçamento como investimentos. Por isso, todas as vezes 

que houver contingenciamento, que sempre afeta investimentos e custeios, a produção 

de tecnologias fundamentais para o país estará sendo prejudicada. 

As Forças Armadas trabalham na elaboração do Plano de Articulação e 

Equipamentos de Defesa (Paed), que contemplará projetos e prioridades das três forças 
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em um horizonte a longo prazo. A prioridade dos investimentos será a defesa da Amazô-

nia, das fronteiras brasileiras e da chamada Amazônia Azul. Estima-se no mercado que 

os investimentos nos próximos anos possam superar números até então nunca 

alcançados. 

Os investimentos em tecnologia militar podem ter grande impacto na sociedade 

civil. O avião a jato e a internet são inovações desenvolvidas por militares que hoje são 

amplamente utilizadas por bilhões de pessoas. Certamente a trajetória do Brasil é bas-

tante diferente da dos Estados Unidos, no entanto, há importantes lições a serem apren-

didas com os americanos que podem ser adaptadas às políticas públicas de inovações 

brasileiras. Essa consideração baseia-se no fato de que o acompanhamento histórico 

dos gastos militares no Brasil demonstra os sucessivos cortes em investimentos e 

custeio, bem como a descontinuidade de programas científicos-tecnológicos, ao con-

trário do que ocorre nos Estados Unidos. 

Diante de todos esses dados, fica bem caracterizado o quanto os Decretos de 

Contingenciamento podem impactar nos gastos de uma unidade militar padrão. Cada 

unidade com suas peculiaridades e diferenças.  

 

 

2.6 FORMAS DE AGIR DOS AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO  
 
 

Os Agentes da Administração Pública, especificamente neste caso, os militares 

de uma Organização Militar, na função de Agentes da Administração, na ocorrência de 

Decretos de Contingenciamento, devem seguir fielmente os princípios constitucionais, 

especificamente quanto ao Princípio da Eficiência, onde o administrador tem o dever de 

fazer uma boa gestão. É o que esse princípio afirma. O representante deve trazer as 

melhores saídas, sob a legalidade da lei, bem como mais efetiva. Com esse princípio, o 

administrador obtém a resposta do interesse público e o Estado (neste caso a 

Organização Militar) possui maior eficácia na elaboração de suas ações. Esse princípio 

anteriormente não estava previsto na Constituição e foi inserido após a Emenda 

Constitucional nº 19/98, relativo à Reforma Administrativa do Estado. 

Além disso, os Agentes da Administração Pública devem atentar para o fato de 

que os Decretos de Contingenciamento apresentam como anexos, os limites 

orçamentários para a movimentação e o empenho de despesas, bem como limites 
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financeiros que impedem pagamento de despesas empenhadas e inscritas em restos a 

pagar, inclusive de anos anteriores. O poder regulamentar do Decreto de 

Contingenciamento obedece ao disposto nos artigos 8º e 9º da Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF). 

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

suma importância o conhecimento do conceito de Decreto de Contingenciamento, bem 

como sua previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

2.7 PRINCIPAIS FATORES DE GASTOS DE UMA UNIDADE MILITAR PADRÃO 

 

Dentre os gastos de uma unidade militar padrão, os principais são: alimentação, 

energia elétrica, telefonia, consumo de água e material de consumo, onde cada 

Organização Militar terá suas particularidades e especificidades. 

 

2.7.1 Alimentação 

 

São os gêneros de alimentação não fornecidos pelos Órgãos Provedores (OP), 

classificados como Quantitativo de Rancho (QR), que englobam os hortifrutigranjeiros, 

enlatados, embutidos, laticínios, condimentos, sobremesas, pães e outros produtos 

relacionados, combustível para cocção de alimentos, inclusive por contração de 

empresa para fornecimento de gás encanado, materiais e embalagens descartáveis para 

confecção, armazenagem, transporte e consumo, contratação de serviço para confecção 

de refeições (extraordinariamente).  

As despesas com alimentação de pessoal em atividades institucionais tais como 

solenidades, cerimônias, homenagens, eventos comemorativos e recepções, serão 

atendidas diretamente pela Diretoria de Abastecimento do Exército.  

Como observação, a aquisição de bebidas alcóolicas deve restringir-se a eventos 

institucionais, com a devida publicação em boletim interno, e a aquisição de 

combustíveis com Quantitativo de Rancho (QR) deve ser exclusivamente voltada para 

atividade de preparação de alimentos.  

A questão da alimentação no meio militar sempre foi tratada como assunto de 

segurança. Quando foi criada em 2003, a Comissão de Estudos de Alimentação para as 

Forças Armadas (Ceafa), do Ministério da Defesa (MD), deu novos rumos para os 

padrões de rações de comida e alimentação da tropa, convencional ou operacional. 
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O trabalho da comissão busca melhorias nos modelos de alimentação e das 

rações utilizadas pelas Forças Armadas por meio de parcerias intersetoriais, atuando 

junto a outros órgãos do governo e da iniciativa privada, como empresas, institutos de 

pesquisa e estabelecimentos de ensino. Além disso, se fundamenta na importância da 

alimentação militar, na qual se deve levar em conta todas as fases da cadeia de 

produção, que são procedência, preparo, manipulação, distribuição e armazenamento, 

pois sem esse cuidado, não há como assegurar a desejável eficácia no suporte ao 

emprego operacional da tropa. 

Além disso, muita coisa mudou na alimentação do soldado brasileiro nas últimas 

décadas. A comida enlatada, usada desde as grandes guerras mundiais, deu espaço a 

novas tecnologias e maneiras de preparar a refeição do militar.  

Atualmente, as Forças Armadas têm se preocupado até em adaptar seus 

cardápios às preferências regionais, de modo a satisfazer as tropas. Há menus como 

carne seca, rapadura, farinha de mandioca, feijoada, strogonoff, entre outros. 

Está em estudo pela Ceafa um kit energético operacional com a finalidade de 

prover energia adicional ao combatente durante esforço físico prolongado, intenso e sob 

condições estressantes. Trata-se de uma fonte suplementar de carboidratos (380 a 500 

Kcal), de fácil e rápida metabolização pelo organismo. O kit poderá ser composto por um 

carboidrato em gel, uma barra de cereal, um repositor hidroeletrolítico e água potável. 

A maior preocupação do Ministério da Defesa é com a segurança alimentar, e em 

2005, através da Secretaria de Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia (Selom) 

regulamentou as boas práticas nas organizações militares, desde a higiene, 

manipulação, armazenamento e até distribuição dos alimentos. 

Por sua vez, o Exército Brasileiro estabeleceu, em 2010, o Programa de Auditoria 

de Segurança Alimentar (Pasa). A iniciativa é uma estratégia pensada para conhecer, 

identificar e mitigar aspectos críticos nos serviços de alimentação das unidades da Força 

Terrestre. O Pasa premia e certifica àquelas unidades militares com alto padrão de 

qualidade. 

Diante do exposto, verifica-se que o serviço de alimentação é considerado a área 

mais sensível das forças armadas, de funcionamento diário e ininterrupto. A alimentação 

representa um importante fator de bem-estar físico e psíquico para os militares da 

unidade. Os alimentos, a água e outras bebidas fornecidas devem ser de boa qualidade, 

seguros e que atendam às necessidades específicas da atividade, proporcionando uma 
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alimentação saudável, contribuindo desta forma para um agradável intervalo entre as 

ocupações de serviço.  

 2.7.2 Energia elétrica 

As legislações básicas utilizadas para a contratação do serviço de fornecimento 

de energia elétrica para os órgãos da Administração Pública Federal são a Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, também conhecida como “Lei das Licitações”, e a Resolução da 

ANEEL nº 456, de 29 de novembro de 2000. 

A Lei nº 8.666/93 regulamenta o inciso XXI, do art. 37, da Constituição Federal, e 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública além de dar outras 

providências. Em seu art. 24, XII, considera dispensável de licitação a contratação de 

fornecimento ou suprimento de energia elétrica com concessionário, permissionário ou 

autorizado, tendo sido este inciso incluído pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998. 

A Resolução da ANEEL nº 456/2000 estabelece, de forma atualizada e 

consolidada, as condições gerais de fornecimento de energia elétrica a serem 

observadas tanto pelas concessionárias e permissionárias quanto pelos consumidores. 

A norma traz, dentre outros aspectos, as definições dos termos utilizados no 

fornecimento de energia elétrica, a definição da tensão de fornecimento, a classificação 

das unidades consumidoras e todos os itens obrigatórios do contrato de fornecimento de 

energia.  

 

2.7.3 Telefonia 

 

Os critérios existentes, no âmbito do governo federal, regulamentando a utilização 

das telefonias, celular e fixa, são muitos dispersos, pois cada órgão edita sua própria 

norma interna. Em alguns instrumentos, são descritas as regras de autorização dos 

perfis por ramais, de concessão de aparelhos e linhas de telefonia celular, de 

ressarcimento das ligações particulares, bem como, são definidos os limites de minutos 

permitidos por aparelho. Não há um padrão dos itens que devem constar em cada 

documento nem dos valores financeiros para o uso adequado do serviço por cada 

servidor da organização. 
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2.7.4 Consumo de água 

 

Apesar do Brasil ser considerado o país com a maior reserva de água doce do 

mundo, verifica-se que sua reserva está mal distribuída. O Amazonas, por exemplo, é o 

estado com mais água doce do mundo, mas é um estado com pouca população se 

comparado aos outros.  

Numa unidade militar, a água tem papel mais do que fundamental. Sem ela, fica 

extremamente complicado o preparo da alimentação de todo o seu efetivo, que muitas 

vezes encontra-se em missões contínuas e atividades especiais.  

Ao longo dos últimos anos, a água vem se tornando um dos recursos mais 

importantes e valiosos no mundo. E a consequência disso reflete diretamente no seu 

custo.  

E para que esse custo não ultrapasse valores exorbitantes, algumas orientações 

podem auxiliar na redução de consumo de água nas Organizações Militares. São 

sugestões e/ou providências que podem servir para economizar no fornecimento de 

água. Como subsídio de conhecimento, pode-se verificar que nas contas de água, todo 

o volume registrado pelo hidrômetro é considerado consumo e esse aparelho apura 

estes três fatores e, por isso, é tão importante evitar desperdícios de água e reparar os 

vazamentos para conseguir reduzir os valores diretamente nas contas. Os fatores são: 

1) CONSUMO EFETIVO - O que é percebido como consumo real. Varia de acordo com 

as necessidades em cada domicílio; 2) DESPERDÍCIO - Perdas voluntárias durante as 

atividades domésticas e causadas pelo mau uso da água e por maus hábitos; e 3) 

VAZAMENTO - Perdas involuntárias, geralmente não aparentes, em torneiras, 

sanitários, caixas d’água e outros. 

 

 
2.7.5 Material de Consumo 

 

No caso desse gasto, verifica-se tanto a aquisição de produtos, de forma geral, 

quanto à prestação de serviços de impressão. Em ambos os casos, o fundamento é a 

Lei nº 8.666/93. 

No que tange à compra de recursos materiais para determinada Organização 

Militar, a base legal é a Lei nº 8.666/93, que institui as normas para as aquisições dos 

insumos. Uma vez respeitados os princípios legais fundamentais, as unidades militares 
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dispõem de autonomia para emitir estabelecer normas que regulamentem a gestão de 

estoques e os detalhes do procedimento de compra dos insumos. Já no caso da 

contratação dos serviços de impressão, o órgão tem duas possibilidades para realizá-la. 

A primeira é a contratação de uma empresa para gerir o serviço de impressão da 

unidade, provendo os insumos e sendo responsável pela conservação dos 

equipamentos; a segunda é a compra direta dos insumos (papel, impressora, toner, 

cartuchos). 

Na primeira modalidade, a principal norma a ser seguida é a Instrução Normativa 

nº 02/2008, que dispõe sobre as regras e diretrizes para a contratação de serviços 

continuados ou não. Na segunda modalidade, o instrumento é a Lei nº 8.666/93 que 

institui as normas para as aquisições dos insumos. Sendo assim, a unidade pode utilizar 

o sistema de registro de preços previsto, no âmbito de todas as esferas federativas, pelo 

artigo 15, da Lei de Licitações, e regulamentado, no âmbito da União, pelo Decreto n° 

3.931, de 19 de setembro de 2001. Nesse sistema, a organização registra o menor 

preço unitário ofertado para determinado produto especificado pela Administração 

Pública. 

 

2.8 PRINCIPAIS AÇÕES DE RACIONALIZAÇÃO QUE PODEM SER 

IMPLEMENTADAS EM UMA UNIDADE MILITAR PADRÃO 

 

A fim de dar prosseguimento ao presente estudo, serão elencadas 

individualmente e em sequência, algumas ações de racionalização que poderão vir a 

servir como produto final na busca do melhor caminho para o racionamento dos gastos 

com o funcionamento de uma Organização Militar.   

 
 
2.8.1 Alimentação  
 
 

Conforme preconiza o Regulamento Interno e dos Serviços Gerais – RISG, em 

seu Art. 153, a alimentação da tropa será objeto de máxima preocupação do comando 

da unidade. Os militares terão direito à alimentação no quartel, de acordo com o 

estipulado na legislação em vigor, e haverá, normalmente, três refeições diárias - café, 

almoço e jantar - distribuídas de acordo com o horário da unidade. Às praças de serviço 

será fornecida, à noite, uma refeição quente. 
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A interpretação do artigo supracitado é de fácil entendimento, mas para que 

unidade militar coloque isso em prática é necessário um esforço muito grande. 

Principalmente nos dias atuais, onde os contingenciamentos realizados pelo Governo 

Federal estão se tornando muito comuns.  

O contingenciamento imposto aos militares não considerou os aspectos 

principais, como a alimentação, e os técnicos responsáveis por orientar o governo, 

preocupados apenas em “fechar” os números, não tiveram a sensibilidade para com 

aqueles que estão presentes em todos os espaços de nosso país, aqueles que não 

estão apenas nos grandes centros urbanos, onde tudo é mais fácil. O trabalho dos 

militares é diuturno. Não podem deixar seus postos, não podem deixar de prestar o 

apoio às comunidades carentes que dependem deles e como fazer isso se os recursos 

são contingenciados. A alimentação, necessidade básica, tornou-se uma dificuldade que 

todos os anos vêm atormentando a administração do Exército, impondo restrições para 

que seja possível dar continuidade aos planejamentos que foram projetados. 

Ao longo dos anos, os contingenciamentos nas Forças Armadas são cada vez 

mais comuns. E como reflexão fica a pergunta: como pode o Exército, que possui o 

efetivo mais expressivo, com grande número de unidades em todo o Brasil e é 

extremamente dependente do custeio, sobreviver com cortes tão expressivos? As 

dificuldades com alimentação chegaram a um patamar de grande preocupação. Os 

montantes direcionados para os investimentos tiveram que ser reduzidos para que o 

custeio não ficasse tão deprimido. Os valores que têm sido alocados para as Forças 

Armadas não atendem às necessidades mínimas necessárias para cumprir os 

planejamentos elaborados.  

Como medida primária para enfrentar o contingenciamento de verbas, 

especificamente no tocante à alimentação, uma unidade militar padrão precisa envidar 

todos os esforços no sentido de melhorar cada vez mais o controle no seu 

arranchamento.  

Uma outra medida, seria dar uma atenção maior ao setor de compras, que ocupa 

uma posição importante na maioria das Organizações Militares, reforçando que um dos 

principais objetivos dos administradores é a redução de custos. Portanto, os objetivos 

básicos de um setor de compras seriam: 

a. Obter um fluxo contínuo de suprimentos, a fim de atender aos programas de 

produção; 
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b. Coordenar esse fluxo de maneira que seja aplicado um mínimo de 

investimento que não afete a operacionalidade da unidade; 

c. Comprar materiais e insumos aos menores preços, obedecendo os padrões 

de quantidade e qualidade definidos e adequados; 

d. Procurar, sempre dentro de uma negociação justa e honrada, os melhores 

interesses para a unidade. 

Para que todos esses objetivos sejam alcançados, é necessário um controle 

eficaz das principais atividades que se relacionam e fazem a interface com os objetivos 

citados. 

A função compras está diretamente ligada a diversas áreas da logística e contribui 

de forma eficiente ou responsiva para que estas áreas não sofram com a falta de 

suprimentos básicos ao seu andamento normal. 

Em último caso, deve-se adotar o regime de meio expediente, e neste caso os 

horários a serem cumpridos ficam a critério de cada unidade.  

 
 

2.8.2 Energia elétrica 

 

Na época da crise do Apagão de 2001, a eficiência energética foi o carro chefe 

das ações para controle da demanda, tendo sido o segmento residencial o que mais 

contribuiu para o racionamento de energia. O Governo Federal, por sua vez, durante o 

período da crise promulgou diversas normas legislativas, como a Lei nº 10.295, de 17 de 

outubro de 2001, que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional 

de Energia; o Decreto nº 4.059, de 19 de dezembro de 2001, que regulamenta os níveis 

máximos de consumo de energia, ou mínimos de eficiência energética, de máquinas, 

aparelhos e edificações; e a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que criou o Programa 

de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa). 

Em face disso, e procurando sempre fazer uso da energia elétrica da forma mais 

eficiente, eficaz e racional possível, seguem algumas ações com a finalidade de 

orientação:  

a. Ar condicionado:  
 
a.1 Desligar o aparelho quando o ambiente estiver desocupado;  

a.2 Manter o aparelho desligado ou apenas ventilando nos dias frios ou no 

inverno;  
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a.3 Manter as portas e janelas fechadas, evitando o desperdício do ar 

climatizado; 

a.4 Manter os filtros do aparelho limpos, para não prejudicar a circulação do ar;  

a.5 Otimizar o uso do aparelho, evitando utilizá-lo após as 18h; e 

a.6 Manter a regulagem dos termostatos do aparelho em 23ºC ou em 50% do 

botão de giro do termostato. 

 
b. Iluminação 

 
b.1 Desligar as lâmpadas das salas que não estiverem em uso, principalmente 

nos horários de almoço e no encerramento do expediente; 

b.2 Manter desligadas as lâmpadas das dependências desocupadas, bem 

como a iluminação ornamental interna e externa, se houver; 

b.3 Orientar o desligamento de luzes no interior das instalações ao final do 

expediente, ressalvadas as eventuais exigências do serviço e da segurança orgânica;  

b.4 Orientar ao pessoal de serviço o imediato desligamento, ao amanhecer, da 

iluminação onde não mais se fizer necessária; e 

b.5 Procurar evitar acender lâmpadas durante o dia, priorizando a utilização de 

luz natural, sempre que possível. 

 
c. Computadores 

 
c.1 Procurar programar o computador para entrar em modo de espera após 

determinados minutos sem uso; e 

c.2 Desligar o monitor, a impressora, o estabilizador, a caixa de som, o 

microfone e outros acessórios, sempre que não estiverem em uso. 

 
d. Elevadores 

 
d.1 Procurar utilizar, sempre que possível, as escadas para os primeiros 

pavimentos e para subir ou descer poucos andares, evitando o uso dos elevadores; e 

d.2 Acionar apenas um elevador. 

 

e.  Geladeiras e freezers 
  
e.1 Deve-se evitar que as portas fiquem abertas sem necessidade;  
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e.2 Deve-se regular a temperatura dos equipamentos conforme a estação do 

ano e a capacidade utilizada; e 

e.3 Deve-se procurar manter os equipamentos fora do alcance de raios solares 

ou de outras fontes de calor. 

Em busca da redução de gastos com energia elétrica, outras medidas podem ser 

utilizadas, como:  

- Procurar evitar o uso de chuveiros elétricos e a abertura de porta das câmaras 

frigoríficas durante o horário de pico (18:00 até 21:00h);     

- Desligar monitores (exceto LCD) quando não estiverem em uso; 

- Não deixar equipamentos em “stand by”; 

- Sempre que possível, utilizar lâmpadas econômicas ou de Led; 

- Otimizar o acendimento de luzes nas instalações ao necessário, atentando para 

a salubridade e a segurança da OM;  

- Dentro do possível, evitar a realização de eventos à noite na unidade; e 

- Procurar realizar a leitura diária do relógio, e, ao detectar alguma discrepância, 

investigar a causa do aumento de consumo. 

 
 
2.8.3 Telefonia 
 

Uma boa prática que pode ser citada é a licitação conjunta de órgãos e entidades 

da Administração Pública Federal, realizada pelo Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG) para a contratação de empresa prestadora de serviço de 

telefonia fixa nas modalidades local, nacional e internacional. O intuito desta medida é 

tornar mais eficiente o processo de contratação e reduzir a duplicidade de esforços nos 

órgãos e entidades do governo. Com isso, a redução anual prevista pode ser bastante 

considerável.  

Com a licitação sendo realizada pelo o Sistema de Registro de Preços, outros 

órgãos poderão aderir à Ata de Registro de Preços e pagar preços menores pelos 

serviços da mesma maneira que os demais ministérios participantes do processo, o que 

possibilita que a economia seja maior que a prevista inicialmente. 

Outra prática, já aplicada por diversos órgãos, é o levantamento dos perfis dos 

ramais telefônicos. A partir da definição dos perfis existentes é possível identificar quais 

as categorias de ramais têm a necessidade de liberação para realização de chamadas 
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interurbanas, internacionais e/ou para celulares, mantendo-se a maior parte dos ramais 

autorizados apenas para chamadas locais.   

Adicionalmente, pode ser regulamentado o limite de custeio, de acordo com um 

critério racional, como, por exemplo, as atribuições de cada cargo, o ressarcimento dos 

valores que ultrapassarem esses limites ou de ligações particulares, bem como, 

regulamentar o uso particular e a distribuição de aparelhos de telefonia celular. 

Outra boa prática que pode ser aplicada é a instalação, na central telefônica da 

organização, de uma interface de celulares, popularmente conhecida como “cellfix”. 

Esse equipamento consiste em um conjunto de aparelhos celulares ligados diretamente 

à central telefônica que permite a transformação das ligações fixo-móvel realizadas pelo 

órgão em ligações móvel-móvel na saída da central. Existem interfaces que trabalham 

com um conjunto de aparelhos celulares comuns e outras que utilizam placas de circuito. 

O custo da ligação móvel-móvel corresponde, aproximadamente, a 30% do valor de uma 

ligação de telefone fixo para móvel. Isso pode significar uma economia robusta 

considerando que em órgãos e entidades públicas, o número desse último tipo de 

ligação costuma corresponder a, pelo menos, 50% da conta telefônica. A aquisição e 

instalação do “cellfix” requerem um processo licitatório, separadamente ou não, dos 

equipamentos (ou módulos) e das operadoras, fornecedoras do serviço. Sendo que, o 

investimento necessário varia de acordo com o tipo de interface escolhida e com o 

formato de contratação da(s) operadora(s).  

A utilização do Ritex deve ser adota como prioridade. 

 

2.8.4 Consumo de água 

 

Uma sugestão seria implantar sistemas de monitoramento do consumo e efetuar 

inspeções periódicas em reservatórios e equipamentos hidráulicos, tais como bacias 

sanitárias, chuveiros, torneiras e válvulas, para identificar de forma tempestiva a 

ocorrência de vazamentos em instalações hidráulicas. 

Ainda na linha das sugestões, destaca-se o "Manual de Etiqueta Sustentável", 

que é um aplicativo simples que traz dicas de como as pessoas podem mudar seus 

hábitos e contribuir na redução dos impactos ambientais cometidos diariamente. Ele foi 

elaborado com conteúdo do Planeta Sustentável, projeto multiplataforma que integra 38 

revistas e sites da Editora Abril. O aplicativo reúne 50 dicas de sustentabilidade divididas 

nos temas: uso da água, energia elétrica, cidadania, reciclagem e consumo. Cada uma 
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das dicas mostra o nível de esforço necessário para realizá-las e o impacto que elas 

causam no meio ambiente. 

Uma outra sugestão, seria priorizar a utilização de dispositivos hidráulicos e 

aparelhos que reduzam o consumo de água,  e ainda, sinalizar com avisos nas áreas 

comuns, sobre o uso e consumo racional de água.  

Além disso, avaliar a substituição da vegetação de jardins e gramados por 

espécies resistentes à seca, quando possível, também serve como sugestão. 

Mas o mais importante dentre todas essas sugestões até aqui citadas, é a ação 

de sempre adotar práticas imediatas e permanentes para promover o uso racional da 

água nas unidades militares. 

 

2.8.5 Material de Consumo 

 

Uma boa prática para este tipo de despesa é a chamada “Central de Compras”, 

na qual um órgão, entidade ou setor de uma da organização especificamente dedica-se 

a realizar aquisições centralizadas de vários produtos para outros órgãos, sendo, 

portanto, denominado de “Central”. Dessa forma, utilizando-se o Sistema de Registro de 

Preços, os demais órgãos participantes ou departamentos, no caso de um órgão, podem 

solicitar à central de compras a aquisição do produto, até um limite de quantia e ao 

preço registrado. A grande vantagem desta prática é permitir a compra de produtos em 

quantidades maiores, o que tende a reduzir o preço da compra. Esse benefício aumenta 

quanto maior for o volume de produtos gerais e comuns adquiridos pela organização, 

pelo ganho de escala. 

Outra boa prática que pode ser implementada é a instalação de impressoras de 

médio porte, em substituição às individuais, em lugares de fácil acesso, denominadas 

“ilhas de impressão”. A vantagem é que, como o local de instalação possui ampla 

visibilidade por todos do órgão e, geralmente é um local de trânsito de pessoas, evita-se 

o uso indevido do serviço. Além disso, devido à necessidade de deslocamento para 

buscar as impressões, os usuários tendem a imprimir só o que realmente necessitam e, 

em consequência disso, ocorre uma redução no consumo de papel, cartuchos de tinta e 

toner. A redução do quantitativo de equipamentos facilita o controle da aquisição de 

acessórios necessários, como, por exemplo, os cartuchos, evitando, desta forma, as 

compras em excesso para estoque individual e, consequentemente, o desperdício de 

materiais. Para minimizar ainda mais os dispêndios com impressão, é recomendável a 
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centralização das impressões coloridas em uma "gráfica" do órgão, composta por 

impressora de médio ou grande porte. 

Para a implementação dessa última prática, basta proceder à aquisição de 

impressoras de médio porte, quando for o caso. 

Por fim, uma prática simples, porém, pouco utilizada ainda é a configuração dos 

softwares utilizados na organização, tais como o Word, Excel, Access e PowerPoint, de 

forma a adotar como padrão a impressão nos dois lados da folha, em cor preta e em 

qualidade rascunho, em razão da possibilidade de estabelecer preços menores nos 

contratos para as configurações citadas. Caso o usuário precise imprimir um documento 

com configuração diversa, ele deve alterar a referida padronização manualmente. Essa 

prática reduz o consumo desnecessário de papel. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

O racionamento de gastos está presente na vida das pessoas há vários anos, 

estando evidenciado até no simples ato de sair de casa para realizar compras em uma 

loja ou supermercado, pois nesse momento a pessoa que está prestes a realizar uma 

determinada compra vai levar em conta duas situações básicas: o preço do produto, 

onde será visto se está num preço razoável, e se esta determinada pessoa tem 

condições de arcar com esta compra.   

Quando bem planejado, o racionamento é uma ferramenta espetacular, pois como 

já foi mensurado no parágrafo anterior ele está sempre presente e quando bem 

administrado poderá ajudar em muito na redução dos gastos mensais. 

Para conseguir a redução dos gastos o ideal é fazer um planejamento de todas as 

aquisições mensais, de modo que possa determinar períodos para serem feitas estas 

aquisições de acordo com a necessidade, determinando os fornecedores mais viáveis, o 

que não quer dizer que é o mais barato, pois também envolvem o tempo gasto, o 

transporte e a qualidade dos produtos a serem adquiridos. 

Nos órgãos públicos a presença do racionamento é ainda mais significativa, 

independentemente do tipo do negócio e do tamanho do órgão. A utilização do 

racionamento nos gastos como ferramenta de gestão, poderá levar à diminuição de 

muitos desembolsos, refletindo diretamente no preço da mercadoria ou serviço. 

Numa Organização Militar é de fácil compreensão que não haverá nenhuma 

dificuldade por parte dos militares envolvidos no processo (Agentes da Administração) 
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em cumprir as determinações para o melhor cumprimento das ações administrativas, 

pois todos estão doutrinados nos pilares das Forças Armadas, que são hierarquia e 

disciplina. Além do mais, na função de Agentes da Administração, estes deverão seguir 

fielmente os princípios constitucionais, especificamente o Princípio da Eficiência, no qual 

o administrador tem o dever de fazer uma boa gestão. É o que esse princípio afirma. O 

representante deve trazer as melhores saídas, sob a legalidade da lei, bem como mais a 

efetiva. Com esse princípio, o administrador obtém a resposta do interesse público e o 

Estado (neste caso a Organização Militar) possui maior eficácia na elaboração de suas 

ações. 

Ao considerar os condicionantes do contexto brasileiro, selecionar um conjunto 

exemplificativo de despesas e, ainda, apresentar as normas gerais vigentes para 

execução, espera-se ter atraído maior atenção para a necessidade de constantes 

avanços e de melhorias da eficiência na gestão das despesas, de forma que as 

unidades militares possam alocar, proporcionalmente, menos recursos em despesas 

correntes e maiores valores em investimentos.  

Ao se analisar os principais fatores de gastos de uma unidade militar padrão, 

pode-se verificar que os itens alimentação, energia elétrica, telefonia, consumo de água 

e material de consumo, contemplam os pontos determinantes de desembolsos de uma 

Organização Militar, principalmente na ocorrência de Decretos de Contingenciamento, 

editados pelo Poder Executivo.  

Após analisados os principais fatores de gastos de uma unidade militar padrão, 

foram verificadas oportunidades individuais e em conjunto de se implementar algumas 

ações de racionalização, que estão contextualizadas no presente trabalho.  

Cabe apontar que o presente estudo, de forma alguma, é exaustivo, tendo por 

objetivo, contribuir para a divulgação de outras iniciativas similares e que as 

Organizações Militares, possam, em algum nível, aplicar algumas das práticas 

apresentadas, assim como encontrar novos caminhos para aprimorar ainda mais os 

procedimentos de gestão empregados, compartilhando-os no âmbito do Ministério da 

Defesa. 
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