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GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA MITIGAÇÃO, ACEITAÇÃO, 
TRANSFERÊNCIA OU ELIMINAÇÃO DOS RISCOS RELATIVOS À 
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DISPONIBILIZADOS 
ÀS UNIDADES GESTORAS DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 
Jairo Ricardo da Silva Souzaa

 

 

RESUMO 
 

As Normas para Prestação de Contas dos Recursos Utilizados pelas Unidades Gestoras do 
Exército Brasileiro foram aprovadas pela Portaria Nº 40-SEF, de 2 de maio de 2019 e em por finalidade 
regular os procedimentos e rotinas relativas à prestação de contas mensal. O Gerenciamento de 
Riscos, por sua vez, no âmbito do Exército Brasileiro, está baseada no referencial presente na obra 
“Gerenciamento de Riscos Corporativos – Estrutura Integrada” publicada pelo Committee of Sponsoring 
Organizations of The Treadway Commission (COSO), conhecida por COSO ERM, e tem como 
finalidade viabilizar uma execução simples e eficiente da Gestão de Riscosles. O presente estudo 
objetivou integrar os conceitos básicos e a informação científica relevante e atualizada, a fim de estudar 
como as técnicas de gerenciamento de riscos podem auxiliar nas atividades previstas na Portaria de 
Prestação de Contas Mensais das Unidades Gestoras do Exército Brasileiro, e ainda,  se verificar as 
oportunidades de melhoria que possam contribuir a sua eficácia. Trata-se de um estudo de abordagem 
qualitativa, tendo em vista a buscar na literatura por informações existentes sobre a atividade de 
Gerenciamento de Riscos relativo a Prestação de Contas de recursos públicos utilizados pela Unidades 
Gestoras do Exército Brasileiro devido a sua importância como ferramenta eficaz para o desempenho 
de uma efetiva gestão do bem  público. Ademais, foi possível identificar oportunidades de melhoria nos 
procedimentos relativos a conformidade dos registros de gestão, no intuito de contribuir para a 
efetividade e eficácia dessa ativadade. 

 

Palavras-chave: Conformidade, Gerenciamento de Riscos, Prestação de contas. 
 
 
ABSTRACT 

 
              The Standards for Accountability of Resources Used by the Brazilian Army Management Units 
were approved by Ordinance nº 40-SEF, of May 2, 2019 and for the purpose of regulating the procedures 
and routines related to monthly accountability. Risk Management, in turn, within the scope of the Brazilian 
Army, is based on the reference in the book “Corporate Risk Management - Integrated Structure” published 
by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), known as COSO 
ERM, and aims to enable a simple and efficient execution of Risk Management. This study aimed to 
integrate the basic concepts and relevant and up-to-date scientific information in order to study how risk 
management techniques can assist in the activities provided for in the Brazilian Army Management Units 
Monthly Accountability Ordinance, and if check for improvement opportunities that could contribute to their 
effectiveness. This is a qualitative study, aiming to search the literature for existing information on the Risk 
Management activity related to the Accountability of public resources used by the Brazilian Army 
Management Units due to its importance as an effective tool for the performance of effective management 
of the public good. In addition, it was possible to identify opportunities for improvement in procedures 
related to compliance of management records, in order to contribute to the effectiveness and effectiveness 
of this activity. 
 
Keywords: Compliance, Risk Management, Accountability. 
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GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA MITIGAÇÃO, ACEITAÇÃO, 
TRANSFERÊNCIA OU ELIMINAÇÃO DOS RISCOS RELATIVOS À 
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DISPONIBILIZADOS 
ÀS UNIDADES GESTORAS DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objetivo estudar como as técnicas de gerenciamento 

de riscos podem contribuir para melhorar as atividades relativas à prestação de contas 

dos recursos utilizados pelas Unidades Gestoras(UG) do Exército Brasileiro(EB). 

A Constituição Federal de 1988, no Parágrafo único do art. 70, determina que  

qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, prestará contas caso 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. Já o art. 93 do Decreto nº 200/67, prever que todo aquele que utilizar 

dinheiros públicos terá que justificar seu bom e regular emprego de acordo com as leis, 

regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes. 

A Portaria nº 40-SEF, de 2 de maio de 2019 (Normas para Prestação de Contas 

dos Recursos Utilizados pelas Unidades Gestoras do Exército Brasileiro) determina que 

as UG prestem contas mensalmente dos recursos públicos. Essas normas tem por 

finalidade regular os procedimentos e rotinas referentes à prestação de contas. 

As referidas normas tem ainda como objetivos definir os documentos que 

integram a prestação de contas e padronizar a sua forma de arquivamento, como 

resultado da realização da Conformidade dos Registros de Gestão no Sistema Integrado 

de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). 

Para Sérgio Jund (2006, p. 405), em sentido amplo, a prestação de contas 

corresponde ao ato pelo qual o agente responsável, quer pelos negócios da entidade, 

quer por bens ou valores públicos, em face de dispositivo legal, toma a iniciativa de 

relatar os fatos ocorridos em relação à sua gestão, ao órgão ou pessoa que de direito é 

competente para apreciá-las. 

Neste sentido, tendo em vista~´ as demandas da sociedade brasileira por mais 

transparência e eficácia da gestão tornaram-se imprescindíveis, faz-se necessário, por 

parte do Exército Brasileiro, a implementação de novas ferramentas que auxiliem na 

prestação de constas das Unidades Gestoras, sendo o gerenciamento de riscos uma 

alternativa que possibilita a mitigação, aceitação, transferência ou eliminação dos 

referidos riscos relativos à administração dos recursos públicos utilizados. 
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1.1 PROBLEMA 

 
Para a realização de um estudo coerente e capaz de contribuir de forma efetiva 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 Antecedentes do problema 

 
Dar uma resposta à sociedade de como estão sendo empregados os recursos 

públicos, além de uma obrigação da legislação, torna-se algo imperativo do ponto de 

vista moral. No cenário atual, em que a gestão do gasto público deve prezar pela sua 

qualidade, o Exército Brasileiro, órgão de maior confiabilidade da população brasileira, 

deve se adaptar às novas tecnologias e melhores práticas quanto  ao gerenciamento de 

riscos em relação à utilização dos recursos públicos. 

A Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida como Lei de Acesso às 

Informações, regulou o acesso a informações previsto na Constituição de 1988, no 

Parágrafo Único do seu artigo 2º está previsto que “A publicidade a que estão 

submetidas as entidades citadas no caput refere-se à parcela dos recursos públicos 

recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam 

legalmente obrigadas.” De acordo com essa lei, a publicidade passou a ser a regra e o 

sigilo a exceção. Atualmente, além dos gestores terem o dever de prestar contas aos 

órgãos superiores e de controle, qualquer cidadão pode solicitar informações aos 

gestores de como estão sendo realizados os gastos oriundos de recursos públicos.  

A fim de adequar-se às legislações e aumentar a eficácia na prestação de contas 

dos recursos públicos, faz-se necessário a adpatação às novas tecnoligias, sendo o 

gerenciamento de riscos uma alternativa interessante para responder às expectativas 

da sociedade, visto que tal ferramenta permite ao gestor mitigar(reduzir), aceitar, 

transferir ou até mesmo eliminar os riscos no que se refere a obrigatoriedade de prestar 

contas do recursos públicos utilizados. 

Nesse contexto, torna-se imprescindível que a prestação de contas siga de forma 

criteriosa as normas impostas, bem como se adapte às novas realidades tecnológicas. 
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1.1.2 Formulação do problema 
 

A problemática relativa ao gerenciamento de riscos no que tange às prestações de 

contas realizadas pelas unidades gestoras do Exército Brasileiro, por ser algo recente, 

visto que a prestação de contas pode ou não ser confirmada pelos órgãos superiores. 

Cresce a importância em se buscar novas ferramentas que possibilitem um melhor 

controle da referida atividade. 

Dessa forma, em que sentido a ferramenta gerenciamento de riscos pode 

contribuir para a eficácia na prestação de contas, no que tange à mitigação, aceitação, 

transferência ou eliminação dos riscos relativos à administração dos recursos públicos 

utilizados pelas Unidades Gestoras do Exército Brasileiro? 

 

 

1.1.3 Alcances e limites 

 
A pesquisa pretende atender às demandas das Unidades Gestoras do Exército 

Brasileiro no que se refere ao aprimoramento de ideias, boas práticas e atualizar 

conhecimentos relativos ao gerenciamento de riscos atinentes à atividade de 

prestação de contas mensais das UG. 

Caso julgue útil a sua viabilidade, as Unidades Gestores poderão utilizar deste 

material, principalmente no que se refere ao gerenciamento de riscos, para realizar 

melhoria nas suas prestações de contas de forma efetiva e eficáz. 

 
1.2 QUESTÕES DE ESTUDO 

 
Algumas questões de estudo podem ser formuladas no entorno deste 

questionamento: 

a. O que é gerenciamento de riscos ? 

b. O que é a prestação de contas ? 

c. Quais os impactos das alterações ocorridas nas Normas de Prestação de 

Contas das UG do Exército ? 

d. Qual(is) instrumento(s) utilizado(s) pelas UG para o gerenciamento de riscos 

quando da prestação de contas dos recursos públicos utilizados ? 

As respostas aos questionamentos supramencionados irão balizar o presente 

trabalho, a fim de elucidar de uma maneira mais didática o presente problema 

apresentado. 
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1.3 OBJETIVO 

 
Serão apresentados em seguida, os objetivos gerais e específicos deste 

estudo, estabelecendo a forma como foi trabalhada a questão do Gerenciamento de 

Riscos para mitigação, aceitação, transferência ou eliminação dos riscos relativos à 

administração dos recursos públicos disponibilizados às Unidades Gestoras do EB. 
 

 

1.3.1 Objetivo geral 
 

O presente estudo pretende integrar os conceitos básicos e a informação 

científica relevante e atualizada, a fim de estudar como o gerenciamento de riscos 

pode auxiliar nas atividades previstas nas Normas de Prestação de Contas Mensais 

das Unidades Gestoras do Exército Brasileiro.  

 
1.3.2 Objetivos específicos 

 

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

geral, levantou-se objetivos específicos que irão conduzir na consecução do objetivo 

deste estudo, os quais são transcritos abaixo: 

a. Estabelecer a definição de riscos 

b. Apresentar a ferramenta gerenciamento de riscos. 

b. Observar as mudanças ocorridas nas Normas de prestação de contas do EB. 

c. Propor oportunidades de melhoria quanto à prestação de contas pelas UG. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 
 

O Exército Brasileiro, por intermédio de suas Unidades Gestoras, realiza a 

prestação de contas mensal, por meio do Relatório de Prestação de Contas Mensais 

(RPCM), conforme previsto nas Normas para prestação de contas dos recursos 

utilizados pelas unidades gestoras do EB. O referido relatório, previsto no art 23 das 

Normas, deve conter a avaliação do resultado dos atos de gestão orçamentária, 

financeira, patrimonial e de pessoal relativo ao mês encerrado. Tal documento deve 

ainda, ser enviado até o 15º dia útil do mês, por meio eletrônico, à Inspetoria de 

Contabilidade Finanças do Exército (ICFEx) a que a UG estiver vinculada. 

A referida norma prever ainda como o encarregado da Seção de Conformidade 

dos Registros de Gestão deve atuar na certificação dos registros dos atos e fatos de 

execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no SIAFI e da existência de 

documentos de origem que comprovem as operações.  
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No contexto atual, face às novas tecnologias que permitem auxiliar a 

administração pública com a gestão dos recursos, como também no que se refere ao 

controle e à transparência pública no ato de se prestar contas. 

Cabe ao Exército a iniciativa de fazer uso dessas novas ferramentas de 

Tecnologia da Informação (TI) para proporcionar uma melhorar na eficácia e 

efetividade da gestão do bem público. 

 

1.5 CONTRIBUIÇÕES 
 

 Com o presente estudo pretende-se contribuir para o Exército Brasileiro, no que 

tange à implementação do gerenciamento de riscos na atividade de prestação de contas 

pelas suas Unidades Gestoras (UG) mediante a utilização de melhores práticas e e/ou 

ferramentas de TI que possibilite melhor eficácia no controle da utilização dos recursos 

utilizados. 

Pretende-se, ainda, obter, como contribuição, inovações no sentido de 

aprimoramento do controle dos recursos utilizados de forma mensal através do 

aprimoramento do Relatório de Prestação de Contas Mensais (RPCM). 

Por fim, o presente estudo se constituirá em mais um trabalho que abordará 

novas formas e/ou rotinas que contribuam com a melhoria da prestação de contas pelas 

UG do Exército como um todo, aumentando o escopo de trabalhos científicos que 

servirão em um futuro próximo como subsídios para novas pesquisas. Dessa forma, 

possivelmente a maior contribuição deste trabalho, será o fato de ajudar, em 

consonância com os trabalhos de outros autores, na manutenção da busca pelo 

aprimoramento e do controle das prestações de contas pelas UG, tendo em vista a 

recente atualização das Normas. 

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

Unidades Gestoras do Exército Brasileiro, pois são essas as responsáveis diretas pela 

prestação de contas dos recursos utilizados. 
 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

A revisão de literatura foi realizada com o intuito de reunir e expor os conceitos e 

abordar, de forma crítica e sucinta, dentro daquilo que interessa ao presente trabalho, 

as Normas para prestação de contas dos recursos utilizados pelas UG do Exército, no 

que se refere à implementação do gerenciamento de risco a ser adotado pelas Unidades 

Gestoras do EB, e possíveis formas de melhoria no controle da prestação de contas. 
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Foi realizada ainda, consulta às Normas não somente no âmbito do Exército 

Brasileiro mas também de outros órgãos da Administração Pública Federal, com o intuito 

de se buscar oportunidades de melhoria nos procedimentos atinentes à Conformidade 

dos Registros de Gestão e às ações de prestação de contas mensais utilizando-se 

ferramentas promovidas pelo Gerenciamento de Riscos. 

 

2.1      DEFINIÇÃO DE RISCO 

A palavra risco deriva do italiano antigo “resicare”, tem o significado de “ousar”. 

Dessa forma, o risco torna-se uma opção e não um destino. Correr risco faz parte da 

história antiga (Bernstein, 1997 – p.8).  

Segundo o Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx, 2018 – p. 6) Risco é 

a possibilidade de ocorrência de um evento que venha a ter impacto no cumprimento 

dos objetivos. O risco é medido em termos de probabilidade e de impacto, dividindo-se 

em dois tipos:  

- Risco inerente: diz respeito ao risco a que uma organização está exposta sem 

considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua 

ocorrência ou seu impacto; e 

- Risco residual: refere-se ao risco a que uma organização está exposta após a 

implementação de ações gerenciais para o tratamento do risco. 

De acordo com a Portaria nº 176-EME, de 29 de agosto de 2013 (Normas para 

Elaboração, Gerenciamento e Acompanhamento de Projetos no Exército Brasileiro), 

“Riscos são os efeitos que eventos ou condições incertas, que podem ocorrer durante o 

projeto, causam sobre seus objetivos, podendo ter consequências positivas ou 

negativas.” 

                                       Figura 1: Esquema do Risco   

 

                        Fonte: CCIEx (2018) 



 

8 

 

Para a ABNT NBR ISO 31000:2018, risco é o efeito que a incerteza tem sobre os 

objetivos, podendo ser positivo ou negativo, com consequências diretas ou indiretas na 

execução. Sendo o risco é sempre futuro. Uma vez que tenha ocorrido, deixa de ser 

risco e passa a ser um problema a ser resolvido. A causa pode ser um requisito, uma 

premissa, uma restrição ou uma condição qualquer que crie a possibilidade de 

resultados negativos ou positivos. 

 

2.2      DEFINIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

Já o gerenciamento de riscos é o processo de planejar, organizar, dirigir e 

controlar os recursos humanos e materiais de uma organização, no sentido de minimizar 

ou aproveitar os riscos e incertezas sobre essa organização.  

De acordo com o Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil, 2012), 

gerenciamento de risco é um processo para identificar, avaliar, administrar e controlar 

eventos ou situações potenciais que oferecem uma segurança razoável em relação ao 

alcance dos objetivos da organização. 

As organizações que conseguem entender e gerenciar seus riscos de forma 

eficaz estão em posição melhor para crescer e mais confiantes de que podem suportar 

riscos conhecidos e inesperados (PWC Brasil, 2017). 

Tendo em vista que todas organizações enfrentam incertezas, havendo o desafio 

dos administradores em se determinar até que ponto irá aceitar essas incertezas. Dessa 

forma, o gerenciamento de riscos pode contribuir para tratar com eficácia tais incertezas. 

Segundo o IIA Brasil, o gerenciamento de riscos é constituído de oito 

componentes pela qual a administração gerencia a organização, sendo estes inter-

relacionados e integrados com o processo de gestão. São eles: 

- Ambiente Interno: deve fornecer a base pela qual os riscos são identificados e 

abordados pelo pessoal, inclusive a filosofia de gerenciamento de riscos, o apetite ao 

risco, a integridade e os valores éticos; 

- Fixação de objetivos: os objetivos da organização são fixados 

independentemente dos riscos e sempre alinhados com a estratégia; 

- Identificação de eventos ou ameaças: os eventos internos e externos devem 

ser classificados em riscos e oportunidades; 
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- Avaliação de riscos: os riscos são analisados segundo sua probabilidade e 

impacto, sendo utilizados para se determinar o modo pelo qual deverão ser 

administrados. Dividem-se em riscos inerentes e residuais. 

    

                                     Figura 2: Avaliação de Riscos   

 

                                             Fonte: CCIEx (2018) 

 

- Resposta ao risco: a administração pode escolher as respostas ao risco (mitigar, 

aceitar, transferir ou eliminar); 

- Atividades de Controle: são as políticas e procedimentos que asseguram a 

melhor resposta aos riscos; 

- Informações e Comunicações: consiste em comunicar os riscos de forma 

consistente para toda a administração; e 

- Monitoramento: envolve as atividades gerenciais contínuas ou avaliações 

independentes. 

                                      Figura 3: Monitoramento   

 

    Fonte: CCIEx (2018) 
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2.3      PREVISÃO LEGAL 

No caso específico do Exército Brasileiro, este já dispunha de um Manual de 

Gerenciamento de riscos, entretanto, o referido manual se referia especificamente às 

questões que envolvem a atividade fim da Força. O Caderno de Instrução CI 32/2, de 

2005, aprovado pela Portaria nº 001-COTER, de 18 de março de 2005, trata de 

gerenciamento de riscos aplicados às atividades militares. 

Em se tratando de administração pública, nos últimos anos tem sido elaborada 

diversas normas que envolvem a gestão riscos em relação às atividades em torno de 

administração orçamentária, financeira e patrimonial. No caso da Prestação de Contas 

Mensais das UG, foi incluído ainda a de pagamento de pessoal, tendo em vista a referida 

atividade não constar do SIAFI, sendo executada em sistemas próprios do Exército, o 

Sistema Automático de Pagamento de Pessoal (SIAPPES), o qual tem a previsão de 

ser substituído pelo Sistema de Pagamento de Pessoal (SIPPES) e inspecionados 

mensalmente por meio do exame de pagamento de pessoal. 

Com o advento da nova Portaria de Prestação de Contas, publicada em maio do 

corrente ano, houve mudança significativas quanto ao gerenciamento de riscos dessa 

rotina no âmbito do Exército. As alterações ocorridas, poderão possibilitar maior controle 

à referida atividade, sendo a Seção de Conformidade dos Registros de Gestão a mais 

indicada pela cobrança da implementação dos novos procedimentos.  

Segundo as Normas para Elaboração, Gerenciamento e Acompanhamento de 

Projetos no Exército Brasileiro - NEGAPEB, “Os objetivos do gerenciamento de riscos 

do projeto são aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e diminuir 

as chances e o impacto dos eventos adversos nos objetivos do projeto.” 

Dessa forma, entende-se que o Gerenciamento de riscos pode contribuir não 

somente como um regulador de projetos, mas também de tarefas, atividades e 

processos inerentes à prestação de contas por parte das UG do Exército. Para isso, 

basta a implementação de medidas que promovam a utilização de ferramentas 

inovadoras ou já testadas por outras Instituições e que comprovem a sua eficiência. 

As NEGAPEB estabelecem que “O gerenciamento de riscos do projeto começa 

antes mesmo do seu início formal (Diretriz de Implantação), ainda durante os processos 

de iniciação”, sendo assim, anterior até mesmo que a fase de planejamento. E que “Ao 

se planejar esses processos, já se inicia a elaboração do Plano de Gerenciamento de 

Riscos.”  
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Sugere ainda que podem ser utilizadas as seguintes técnicas para a coleta e 

identificação de riscos: 

I – Tempestade de Ideias: reunião de dinâmica de geração de ideias, envolvendo 

participantes do projeto, partes interessadas e especialistas, se for o caso;  

II - elaboração de uma análise SWOT (sigla em inglês para “ameaças, 

oportunidades, debilidades e fortalezas”): levantando-se as ameaças (possíveis riscos 

negativos), oportunidades (possíveis riscos positivos); 

 III - Técnica Delphi: envolvendo a coleta de informações solicitadas a pessoas 

relacionadas de alguma forma com o projeto, principalmente especialistas em 

determinados assuntos; 

 IV – Entrevistas: realizar entrevistas com participantes experientes do projeto, 

partes interessadas e especialistas no assunto pode identificar riscos. 

 

                                Figura 4: Fluxograma de Gerenciamento de Riscos   

 
             Fonte: EME (2013) 
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Os objetivos do gerenciamento de riscos são aumentar a probabilidade e o 

impacto dos eventos positivos e diminuir as chances e o impacto dos eventos adversos 

nos objetivos do projeto. 

De acordo com as NEGAPEG, o processo de análise de riscos deve ser realizado 

em uma reunião da equipe, podendo contar com a participação de especialistas 

externos à equipe e à organização. Devendo a equipe analisar, a partir da lista de riscos 

identificados e categorizados, a probabilidade e o impacto de cada risco, decidindo seu 

peso ou grau, de acordo com o método escolhido.   

Os métodos de análise de riscos são a qualificação e a quantificação.  

No método de qualificação, os riscos são identificados e analisados de acordo 

com os critérios de probabilidade de ocorrência e de seu potencial de impacto 

(gravidade). A medida do risco (criticidade) é avaliada cruzando-se esses dois dados na 

Matriz de Riscos abaixo: 

                                     Figura 1: Matriz de Riscos   

 

             Fonte: EME (2013) 

 

 

Já no método quantitativo, os parâmetros de probabilidade e impacto são 

expressos por meio de valores numéricos, estimados por especialistas ou por consenso 

no âmbito da equipe do projeto. Dessa forma, o risco será sempre um percentual, que 

significará a chance de ocorrer. Fornecendo assim, informações mais precisas para uma 

análise mais adequada do projeto.  

Quanto ao Tratamento dos Riscos, envolve a seleção de uma ou mais opções 

para modificar os riscos e a adoção de uma estratégia voltada para o aproveitamento 

das oportunidades e/ou redução das ameaças aos objetivos. Dessa forma, logo após o 

tratamento, os riscos residuais podem ser reavaliados para saber se serão toleráveis ou 

não, podendo exigir ainda um novo tratamento.  
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No tratamento de riscos, pode-se adotar as seguintes estratégias: 

 I - Para os riscos negativos: 

 a) prevenir/eliminar: ações que visam a eliminação do risco levantado; 

 b) transferir: medidas para a mudança de responsabilidade do ônus do risco;  

c) mitigar: redução do impacto ou da probabilidade da ocorrência de um 

determinado risco, até níveis considerados aceitáveis; ou  

d) aceitar (ativa ou passivamente): não adotar nenhuma providência frente ao 

risco levantado, deixando que o mesmo ocorra.  

 

2.4     DEFINIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

De maneira simplificada, a prestação de contas pode ser definida como a 

demonstração do que foi feito com os recursos públicos que foram transferidos a uma 

entidade num determinado período. 

No caso específico das Unidades Gestoras do Exército Brasileiro, estas contam 

com a Conformidade dos Registro de Gestão, que consiste na certificação dos registros 

dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no Sistema 

Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) e da existência de 

documentos de origem que comprovem as operações. 

Para sistematizar e possibilitar uma melhor eficácia dos procedimentos, as 

referidas Normas dispõem, além de determinações elencadas nos seus artigos, vários 

anexos contendo roteiros próprios para realização da conformidade em diversas 

situações específicas, como por exemplo: análise de Notas de Empenho(NE), Ordem 

Bancária(OB), Nota de Lançamento(NL), Nota de Sistema(NS), Nota de Programação 

Financeira(PF) etc. 

 

2.4.1  Normas para a prestação de contas dos recursos utilizados pelas Unidades 
Gestoras do Exército Brasileiro 

 

Ao analisar a Portaria nº 40-SEF, de 2 de maio de 2019 , aprovada recentemente, 

é possível verificar uma evolução das normas no que se refere ao envio das 

documentações. A partir da entrada em vigor dessa Portaria, as diversas seções que 

enviam documentação à Seção de Conformidade dos Registros de Gestão agora 

deverão fazer sob a “forma de processos” e possibilidade de entrega também em 

formato digital, possibilitando uma melhor organização e o seu arquivamento. 
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2.4.2  Autoridades que devem prestar contas 

 

De acordo com o art. 12 da Portaria nº 40-SEF/2019, a responsabilidade pela 

análise da consistência dos registros dos atos e fatos de execução orçamentária, 

financeira e patrimonial efetuados em cada Unidade Gestora é do Ordenador de 

Despesas ou do Gestor Financeiro, independente da responsabilidade atribuída ao 

responsável pela conformidade dos registros de gestão. 

De uma forma mais ampla, tanto a CF/88 com o Decreto nº 600/67 enfatizam que 

deve prestar contas todo agente que utilizem recursos públicos. Nesse sentido, cabe 

aos agentes da administração que lidam com recursos públicos se conscientizar da 

importância em se gerenciar tais recursos, sejam por meio da economia, bem como na 

qualidade daquilo que se pretende adquirir. 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi realizado dentro de um processo científico e calcado em 

procedimentos metodológicos. Assim, nesta seção, será apresentada de forma clara e 

detalhada como o problema elencado no item 1.1 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 mediante consulta bibliográfica a legislações e manuais doutrinários, 

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 (discussão de resultados). Embasou-se, principalmente em verificar quais 

mudanças ocorreram em relação às Normas revogadas pela Portaria atual. 

Foi realizado um comparativo da legislação atual referente às Normas para a 

prestação de contas dos recursos utilizados pelas Unidades Gestoras do Exército 

Brasileiro com a antiga Portaria nº 018-SEF/2013. Também foi realizada consulta sobre 

legislações relativas a Gerenciamento de Riscos, tanto da Instituição Exército Brasileiro 

como de outros órgão da Administração Pública Federal com o intuito de buscar 

oportunidade de melhoria futura não só das próprias Normas de prestação de contas 

como também da implementação de “boas práticas” utilizadas e já consolidadas pelas 

UG do Exército e de órgãos públicos e privados. 
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3.1    TIPO E NATUREZA DA PESQUISA 

 

Quanto à natureza, o presente estudo caracteriza-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 controle mais efetivo dos recursos 

utilizados pela Unidades Gestoras do EB, valendo-se para tal do método indutivo como 

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

de explicação dos fatos e da validade de suas generalizações. 

Trata-se de estudo bibliográfico que, para sua consecução, terá 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. 

A seleção das fontes de pesquisa será baseada em publicações de autores de 

reconhecida importância no meio acadêmico e em artigos veiculados em periódicos 

indexados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). 

 

3.2     DELINEAMENTO DA PESQUISA 
 

            O delineamento de pesquisa contemplará as fases de levantamento e seleção 

da bibliografia; leitura analítica e fichamento das fontes, argumentação e discussão dos 

resultados (RODRIGUES et al.,2006). 

 

4. DISCUSSÃO 
 

A Portaria nº 40-SEF/2019, ao aprovar as Normas para Prestação de Constas 

dos Recursos utilizados pelas UG do Exército, mesmo sem fazer referência ao termo 

“gerenciamento de riscos”, possibilitou de forma tácita, qu o encarregado da Seção de 

Conformidade dos Registro de Gestão aprimorasse o controle em relação à 

documentação. As novas Normas definiram quais os documentos que integram a 

referida prestação de contas mensal, bem como padornizou a forma de arquivamento. 

Dentre as novidades trazidas pela nova Portaria, foram verificadas as seguintes 

alterações: 

- Inclusão dos Parágrafos 1º, 2º e 3º ao Art. 4º, os quais se referem ao registro 

da conformidade; 
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- inclusão da letra d) ao Inciso II do art. 5º, o qual prever o registro de 

RESTRIÇÃO “quando ocorrerem registros não autorizados pelos responsáveis por 

aos e faos de gestão; 

- Inclusão dos Parágrafos 1º e 2º ao Art. 6º, os quais se referem à designação 

do responsável pela conformidade, bem como a aspectos da segregação de função, 

estabelecendo os casos em que o conformador não pode acumular função; 

- Inclusão do Prestador de tarefa por Tempo Certo (PTTC) ao Art. 7º, fazendo 

referência a quem o OD poderá designar para a função de conformador; 

- Inclusão dos Parágrafos 1º e 2º ao Art. 8º, os quais se referem a admissão de 

exceção ao registro da conformidade, podendo a conformidade ser registrada pelo 

OD e informando a não necessidade de vistos ou aprovações nos relatórios deários 

de conformidade quando o registro for “SEM RESTRIÇÃO”; 

- Inclusão da expressão “enviada pelos responsáveis” ao Art. 12, dando ênfase 

que são as seções que enviam a documentação para a SCRG e não esta que deverá 

sair percorrendo as diversas seções atrás da documentação; 

- Inclusão dos Parágrafos 1º, 2º e 3º ao Art. 12, os quais se referem aos casos 

em que o conformador deverá levar fatos ao conhecimento do OD; determinação de 

que a documentação seja arquivada na forma de processo, e por fim, a utilização de 

carimbos de “COM RESTRIÇÃO” e “SEM RESTRIÇÃO”, pelo conformador após a 

análise do arquivo IMPCONFREG; 

- Inclusão da expressão “analisar os documentos” ao § 1º do Art. 13, enfatiando 

que o conformador além de seguir os diversos roteiros disponibilizados na Portaria, 

deverá analisar a documentação e não somente arquivá-la; 

- Inclusão da expressão “sob a forma de processos” ao § 2º do Art. 13, dando 

ênfase que a documentação deverá seguir para a SCRG em formato de processo, o 

que facilita demasiadamente o controle e a organização; 

- Inclusão dos documentos “Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), Documento Auxiliar 

da NF-e (DANFE) e Nota de Emepnho (NE) assinada ao Inciso I do §2º do Art. 13, 

como primeira via da documentação que deverá seguir para SCRG; 

- Inclusão das alíneas a) e b) ao Inciso IV do §2º do Art. 13, os quais se referem 

ao Sistema de Concessão de Diárias e Passaens (SCDP); 

- Inclusão do amparo legal ao Inciso V do §2º do Art. 13, indicando quais 

documentos são obrigatórios nos Processos Adminisrativos relativos a licitação, 

dispensa ou inexigibilidade; 
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- Inclusão do termo “quando do recebbimento do primeiro registro de 

arrecadação (RA) ao ao Inciso VII do §2º do Art. 13, o qual se refere a contratos de 

receita das UG; 

- Inclusão dos Incisos XIV, XV, XVI e XVII ao §2º do Art. 13, os quais se referem 

a Relação de Ordem Bancária Intra-SIAFI(RT), publicações que dão suporte a 

pagamentos oriundos da Conta Depósitos de Terceiros, Relaório Diário da 

conformidade e projetos de Engenharia; 

- Inclusão do termo “processos” ao §3º do Art. 13, enfatisando a obrigatoriedade 

de cobrança da documentação em forma de processo e detalhando os aspectos 

formais que devem conter nos processos, como: sequência numérica e assinatura dos 

responsáveis, além do fato de que a partir da nova Portaria determinar que a 

documentação enviada à ICFEx de vinculação deve ser feita preferencialmente na 

forma eletrônica; 

- Inclusão de novos Parágrafos ao Art. 13, os quais se referem aos processos 

relativos a SCDP, maiores detalhamentos para recebimento de bem, obra ou serviço 

de engenharia e emissão do “Termo de Liquidação” por parte do Setor Financeiro ou 

de Contabilidade e ainda, previsão de novas informações que deverão conter no 

campo observação, como: chave de acesso das Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e 

Número Único de Processo (NUP); 

- Alteração do §8º do Art. 13, que agora passa a ser o §10 em que trás a 

possibilidade da documentação ser arquivada de forma eletrônica, entretanto, com a 

obrigatoriedade que seja armazenada em mídias que permitam a leitura em seu 

estado eletrônico; 

- Inclusão do Parágrafo Único ao Art. 15, fazendo referência novamente à 

possibilidade do arquivamento da documentação em arquivo eletrõnico, desde que 

contenha assinatura por certificação digital de todos os responsáveis; 

- Alteração do Art. 16, que agora ao invés de 15 dias passou para 15 dias úteis 

o prazo para devolução da documentação cautelada na SCRG; 

- Inclusão do Parágrafo Único ao Art. 16, o qual trata de solicitação de 

documentação por pare dos controles interno e externo; 

- Inclusão no o Art. 20 da obrigatoriedade de indicadores gesttão no Relattório 

de Prestação de Contas Mensal (RPCM), os quais servirão de base para a elaboração 

da Prestação de Contas Anual (PCA) e avaliação de resultados da Gestão pelo OD e 

Controle Interno; 
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- Redução de dois Incisos ao Art. 22, o qual trata de documentos 

complementares de prestação de contas, não sendo mais necessário as Relações de 

Ordens Bancárias Externas (RE) e Relação de Ordem Bancária Intra-SIAFI(RT), esta 

passou a fazer parte do Rol de documentos obrigatórios. 

 

Por último, e não menos importante, foi também alterado o §1º do Art. 23, 

relativo ao RPCM, onde o termo documenos utilizados foi substituído por pautas, uma 

vez que tal medida permite a análise de contextos de temas que podem estar 

interligados e somente o documento em si. 

Devido à Portaria nº 40-SEF ter sido publicada recentemente, Maio de 2019, 

ainda não é possível comprovar com dados objetivos que as alterações ocorridas nas 

Normas  já tenham produzidos os seus efeitos desejados/esperados.  

Diante disso tudo, para se proceder o gerenciamento de riscos no intuito de se 

mitigar(diminuir), aceitar, trasnferir ou eliminar os riscos relativos a administração dos 

recursos públicos, faz-se necessário que o Exército cada vez mais busque o seu 

aprimoramento e adaptação às normas e novas tecnologias, permitindo-se assim, a 

prevenção contra erros ou fraudes advinda de agentes públicos com pouca 

experiência, ou ainda, mesmo com experiência a utilize para cometer fraudes.  

 

4.1      OPORTUNIDADE DE MELHORIA 

 

           A fim de contribuir para uma melhor efetidade de futuras Normas, bem como o 

aprimoramento da Gestão/Gerenciamento de Riscos no que se refere à prestação de 

contas do recursos utilizados pela UG do Exército, pode-se citar: 

          1) implementação da atividade gerenciamento de riscos em todas as Unidade 

Gestoras do Exército; 

        2) fortalecimento da Seção de Conformidade dos Registros de Gestão com pessoal 

capacitado quanto à atividade de gerenciamento de riscos; 

           3) aquisição ou desenvolvimento de software de auditoria e/ou gerenciamento de 

riscos que permitar confrontar dados e informações; 

             4) utilização de Cartão(ões) de Autógrafo pelos encarregados da SCRG; 

       5) inclusão de Roteiro relativo a Pagamento de Pessoal e implementação definitiva 

do SIPPES em substituição ao SIAPPES, devido ao SIPPES contar com recursos de 

auditoria; 

             6) tornar obrigatório a consulta da chave de acesso da NF-e; 

            



 

19 

 

         7) criação de carimbos “uniformes” dos responsáveis por vistos e assinaturas, 

como por exemplo Equipe de Apoio dos Pregões, Gestor de Contratos etc; 

           8) adaptação do Relatório de Prestação de Contas Mensais (RPCM) ao formato 

questionário do Google ou a algum sistema que possibilite às ICFEx realizarem o 

comparativo da evolução dos saldos das contas, criação de gráficos e análise dos 

indicadores de gestão para que assim possam melhor avaliar as Unidades. 

 

 
 

5. CONCLUSÃO 
 
 

A pesquisa bibliográfica relativa ao gerenciamento de riscos para mitigação, 

aceitação, transferência ou eliminação dos riscos referentes à administração dos 

recursos públicos disponibilizados pelas Unidades Gestoras do Exército Brasileiro 

teve por objetivo estudar como o gerenciamento de riscos pode auxiliar  no 

cumprimento das Normas de Prestação de Contas Mensais, e ainda,  se verificar as 

oportunidades de melhoria que possam contribuir para a sua eficácia, observando 

como os procedimentos adotados pelos agentes encarregados dessa atividade se 

mostram eficiente e eficaze na prevenção quantos aos riscos que poderão incorrer em 

possíveis impropriedades e/ou irregularidades na gestão dos recursos públicos por 

parte dos gestores. 

As alterações ocorridas recentemente com a aprovaç das novas Normas de 

Prestação de Contas do EB possibilitou verificar uma evolução significativa nos 

procedimentos relativos à gestão e ao gerenciamento dos riscos. Dentre as novas 

medidas adotadas entende-se que a obrigatoriedade do envio da documentação sob 

a forma de processo e a aceitação de documentação em formato digital, com 

certificação, para a Seção de Conformidade dos Registro de Gestão são 

procedimentos que vieram pra ficar. 

Outra inovação advinda dessas Normas foi a determinação das UG 

apresentarem indicadores de gestão, bem como a avaliação dos seus resultados 

alcançados. Um medida que pode ser implementada é a inclusão das informações 

dos Relatório de Prestação de Contas Mensaisi (RPCM) na ferramenta “Questionário” 

do Google, dessa forma os dados poderão ser verificados pelas ICFEx ou CCIEx, 

possibilitando a análise e evolução das UG de forma individual ou em comparação às 

demais de que tenha missão similares. 
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Diante do exposto, conclui-se que o gerenciamento de riscos como ferramenta 

de controle das Unidades Gestoras para mitigar, aceitar, transferir ou eliminar os 

riscos, no que tange a prestação de contas dos recursos utilizados pela UG do 

Exército poderá aperfeiçoar mais ainda o Sistema de Controle Interno como um todo. 

Entretanto, pode-se concluir ainda que não somente a Seção de Conformidade 

dos Registros de Gestão, mas a administração como um todo será responsável pela 

eficácia e efetividade da ferramenta gerenciamento de riscos, uma vez que mesmo a 

adminstração pública só recentemente ter iniciado a implementação de tal recurso, 

sabe-se que a Instituição Exército Brasileiro já a utiliza na sua atividade fim há 

bastante tempo. 
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