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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMO FERRAMENTA DE TRANSPARÊNCIA
ADMINISTRATIVA DE UMA UNIDADE GESTORA DO EXÉRCITO BRASILEIRO

INFORMATION TECHNOLOGY AS AN ADMINISTRATIVE TRANSPARENCY TOOL
FOR A BRAZILIAN ARMY UNIT

William Ribeiro de Souza Borges1
Sidney Verginio da Silva2

RESUMO

Este trabalho visa analisar a Tecnologia da Informação (TI) como ferramenta de
transparência administrativa de uma Unidade Gestora do Exército Brasileiro. Tal abordagem se
justifica pela forma de explicar como é gerida a execução orçamentária de uma Unidade Gestora
do EB, por meio da TI, demonstrando a eficiência, eficácia e a transparência administrativa na
utilização dos recursos públicos. O objetivo desta pesquisa é estruturar os aspectos relevantes do
uso de TI como ferramenta de gestão orçamentária de uma UG do Exército, corroborando com a
transparência dos gastos públicos, o que o torna um assunto relevante e atual. O conteúdo do
trabalho foi elaborado a partir de revisão bibliográfica e documental, sendo balizada por uma
pesquisa exploratória, com intuito de aprofundar os conceitos relacionados ao emprego da TI em
uma UG do Exército Brasileiro, evidenciando na pesquisa a sua transparência administrativa. Por
fim, a análise evidenciou que ainda existem desafios na transparência orçamentária, porém a
utilização de TI como ferramenta de controle orçamentário está contribuindo para a transparência
dos gastos públicos.
Palavras-chave: Gestão Orçamentária. Tecnologia da Informação. Transparência.

ABSTRACT

This paper aims to analyze the use of Information Technology (IT) as a tool for
administrative transparency of the Brazilian Army Units. Such an approach is justified by the
way it explains how the budget execution of an EB Management Unit through IT is managed,
demonstrating efficiency, effectiveness and administrative transparency in the use of public
resources. The objective of this research is to structure the relevant aspects of the use of IT as a
budget management tool of a Brazilian Army Unit, corroborating to the transparency of public
spending, which makes it a relevant and current issue. The content of this work was elaborated
from literature bibliographical and documentary revision, being guided by an exploratory
research, in order to deepen the concepts related to the use of IT in a Brazilian Army Units,
evidencing in the research its administrative transparency. Finally, the analysis showed that
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there are still challenges in budget transparency, but the use of IT as a budget control tool is
contributing to the transparency of public spending.

Keywords: Budgetary Management. Information Technology. Transparency.

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho analisa as ferramentas de Tecnologia da Informação (TI)

desenvolvidas e aplicadas na transparência administrativa de controle orçamentário de uma

Unidade Gestora (UG) do Exército Brasileiro (EB). Atualmente, os sistemas informatizados

estão cada vez mais eficientes no controle da utilização dos recursos públicos, contribuindo no

combate à corrupção e promovendo a cultura da transparência da gestão orçamentária.

De forma ampla, a sistematização do uso de TI está trazendo resultados positivos na

evolução orçamentária do Estado. Tal sistematização permite o controle orçamentário dos gastos

públicos pela sociedade brasileira, conferindo assim, a confiabilidade na administração pública e

em seus respectivos gestores.

Para o Exército Brasileiro sempre será de suma importância tornar transparente para a

população brasileira a sua execução orçamentária e financeira de utilização dos créditos públicos

recebidos do Governo Federal. Nos dias atuais, a transparência orçamentária ainda é pouco

acompanhada pela sociedade brasileira como um todo e a TI surge como ferramenta de acesso ao

controle dos gastos públicos pelos órgãos fiscalizadores e pelos cidadãos.

A abordagem do trabalho se deve ao fato de explorar o processamento da gestão e da

execução orçamentária de uma Unidade Gestora do EB, por meio da TI, demonstrando a

eficiência, eficácia e a transparência administrativa na utilização dos recursos públicos. A

superação dos desafios da transparência dos gastos públicos projetará a imagem positiva da

Instituição perante o Brasil.

O EB está modificando sua estrutura organizacional através da instalação dos sistemas

informatizados específicos para controle orçamentário, financeiro, contábil e patrimonial. Com

isso, capacitar tecnicamente os agentes administrativos torna-se um grande desafio a ser vencido

pela Instituição, garantindo a confiabilidade e credibilidade das ações administrativas tanto aos

usuários, aos órgãos de controle, quanto para a sociedade.

É importante ressaltar que a eficiência da administração pública possui, como um dos

seus indicadores de desempenho, a sua eficácia no emprego dos recursos públicos. Nessa
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vertente, a utilização de software e hardware apoiam os objetivos do Exército Brasileiro em

divulgar o controle orçamentário, bem como possibilita a divulgação dos gastos públicos em

tempo real e com um grande alcance de sua transparência.

O conteúdo do trabalho será balizado por meio de uma pesquisa básica e exploratória

com levantamentos bibliográficos e documentais, a fim de aprofundar o conhecimento sobre a

gestão dos recursos públicos recebidos e gastos por uma UG do EB.

2 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: DESAFIOS

Até 1986, as UG do Exército Brasileiro realizavam sua escrituração contábil por meio de

demonstrativos mensais e remetiam para as suas respectivas Inspetorias de Contabilidades e

Controle do Exército (ICFEX) para que pudessem fazer, por meio de processo manual, o

controle da conformidade contábil das UG.

De acordo com o histórico de criação do SIAFI, descrito no site do Tesouro Nacional, a

defasagem na escrituração contábil era de pelo menos 45 dias, considerando o encerramento do

mês e o levantamento das demonstrações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, o que

caracterizava um grande desafio a inviabilidade do uso das informações para fins gerenciais.

(BRASIL, 2019).

Cabe ressaltar, também, que a inexistência de informações seguras e eficientes

inviabilizava o controle de possíveis desvios de recursos públicos, bem como era dificultado a

atribuição de responsabilidades aos maus gestores. Para o EB torna-se imprescindível a

transparência e o rigor da aplicação dos recursos orçamentários, financeiros e patrimoniais.

Outro desafio a ser vencido é de se conhecer o ambiente interno, bem como o ambiente

externo do Exército Brasileiro como um todo. O desenvolvimento da TI, nos dias atuais, oferece

novas possibilidades de ganho de transparência pelas Unidades Gestoras do Exército Brasileiro.

Assim sendo, melhorando a qualidade da informação produzida pela Organização Militar,

gerando facilidades sobre o seu acesso e contribuindo para conhecer-se melhor, bem como

conhecer melhor ao seu ambiente externo.

Para esse ambiente externo cita-se a situação econômica, política e psicossocial que o

País está atravessando. Deste modo, torna-se imperioso ao Exército Brasileiro conhecer o

ambiente em que está inserido para que possa perceber e responder, rapidamente, às mudanças,

agindo com máxima eficiência e transparência na administração de suas Unidades Gestoras.
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A evolução do controle orçamentário e o avanço da TI contribuem com a demonstração

de transparência para a população brasileira na atualidade. As pessoas em geral esperam que

aqueles que tenham alguma responsabilidade sobre as suas vidas tornem suas ações

administrativas responsáveis e transparentes.

Essa realidade só é possível se houverem sistemas gerenciais confiáveis e seguros, que

possibilitem um grande alcance de comunicação e facilidade de acesso aos dados orçamentários

em tempo real.

Salienta-se ainda que, a corrupção, enraizada em nossa sociedade, é um dos maiores

desafios a ser ultrapassado no Brasil. A TI é uma das maiores ferramentas de acesso à

informação pela sociedade brasileira cada vez mais atenta à situação econômica, política e

psicossocial do País. Por consequência, configura-se uma forma eficaz de controle dos gastos

públicos por seus maiores fiscalizadores.

A capacitação técnica dos agentes administrativos, também pode ser considerada um

grande desafio a ser vencido, principalmente pelo Exército Brasileiro. Ou seja, desenvolver as

capacidades necessárias ao controle orçamentário, bem como gerar competências para trabalhar

com os diversos sistemas informatizados de gestão orçamentária, financeira, contábil e

patrimonial visa dar a confiabilidade e legalidade para a administração da UG, bem com para a

sociedade como um todo.

3 TRANSPARÊNCIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Segundo Gilberto Tristão (2002), considera-se transparência a democratização do acesso

às informações, em contraposição ao sigilo das mesmas.

Nos dias atuais, a sociedade busca uma maior transparência das ações dos

administradores públicos. Desse modo, com objetivo de atender às demandas de informações dos

cidadãos brasileiros, o EB está adaptando sua estrutura organizacional das suas UG, haja vista a

utilização da TI nas rotinas de trabalho interno e de controle orçamentário.

Posto isso, a transparência é uma forma de relação entre as Unidades Gestoras do EB, os

órgãos de controle interno e a sociedade. A implantação da TI, para a administração

orçamentária das UG, é o esforço para tornar visível e compreensível as atividades do EB, bem

como os processos de tomada de decisões.
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Os sistemas de informação trazem facilidades aos agentes públicos com seus dados

atualizados da gestão orçamentária, contribuindo assim com as suas respectivas tarefas

administrativas. Propicia, ainda, eventuais correções das metas orçamentárias que devam ser

atingidas, proporcionando o estabelecimento de novos indicadores de gestão.

Com o incremento e avanço da TI, é possível afirmar que a capacidade da administração

pública está diretamente ligada aos elementos tecnológicos que o gestor público dispõe, ou seja,

torna o processo orçamentário, em qualquer nível, eficiente e viável. Por isso, torna-se

imprescindível a TI como instrumento eficaz de tornar transparente a ação dos agentes

administrativos do EB.

As UG do Exército Brasileiro adotam todos os meios, sistemas de informações e controle

orçamentários disponíveis para comprovar a legalidade, a legitimidade e avaliar o desempenho e

os resultados da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, contábil e de pessoal, no âmbito do

Exército Brasileiro no exercício de sua missão institucional.

O Exército Brasileiro tem por objetivo de transparência orçamentária divulgar o controle

contábil, bem como possibilitar a divulgação dos gastos públicos em tempo real e com um

grande alcance de informações.

Cabe ressaltar que a corrupção se apresenta de forma sistêmica no Brasil, sendo

imperativo o reforço da tecnologia da informação para auxiliar no controle das ações dos agentes

administrativos. Os órgãos de controle estão cada vez mais eficientes no combate à corrupção

que envolve gastos públicos indevidos. O avanço da TI oferece suporte aos agentes

controladores por uma busca de formas mais oportunas e eficazes de impedir a corrupção, sendo

um excelente complemento no processo de gestão orçamentária.

O Decreto do Executivo nº 5482, de 30 de junho de 2005 estabelece que o Portal da

Transparência do Poder Executivo Federal, tem por finalidade veicular dados e informações

detalhadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, compreendendo, entre outros,

os seguintes procedimentos:
I – gastos efetuados por órgãos e entidades da administração pública federal; II –
repasses de recursos federais aos Estados, Distrito Federal e Municípios; III – operações
de descentralização de recursos orçamentários em favor de pessoas naturais ou de
organizações não governamentais de qualquer natureza; e IV – operações de crédito
realizadas por instituições financeiras oficiais de fomento. (BRASIL, 2005).
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Assim, para uma UG do Exército Brasileiro, a transparência será alcançada quando os

atos e fatos administrativos, relacionados à contabilidade do orçamento público, estiverem

disponíveis para serem auditados pelos órgãos de controle nos seus diversos escalões.

4 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E ORÇAMENTO PÚBLICO NO EB

Antes do emprego da tecnologia de informação no controle do processo orçamentário, os

órgãos de controle combatiam problemas administrativos de formal manual, em virtude disso,

esses problemas dificultavam a eficiência da gestão orçamentária pública.

4.1. SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (SIAFI)

Conforme a Instrução Normativa nº 03/2001 da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o

Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) é o sistema informatizado que

registra, controla e contabiliza toda a execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial do

Governo Federal, em tempo real. Por meio de terminais, os usuários das diversas Unidades

Gestoras – UG integrantes do sistema registram seus documentos e efetuam consultas on-line,

tornando-se um instrumento moderno e eficaz no controle e acompanhamento dos gastos

públicos. (BRASIL, 2001).

O SIAFI representa hoje um dos mais abrangentes instrumentos para o acompanhamento

e controle da execução orçamentária financeira e patrimonial conhecidos no mundo (TEIXEIRA,

2014).

Com o desenvolvimento do SIAFI, o governo brasileiro deu um grande avanço rumo à

transparência orçamentária. Com esse mesmo pensamento, o Exército Brasileiro, por meio de

suas unidades gestoras, passou a utilizar o SIAFI como ferramenta de controle orçamentário e

administrativo, aumentando a difusão das informações gerenciais em todos os níveis da

administração pública.

O SIAFI tem como objetivos, segundo a Instrução Normativa nº 03/2001 da Secretaria

do Tesouro Nacional:
I – Prover aos órgãos da Administração Pública Federal mecanismos adequados ao
controle diário da execução orçamentária, financeira e contábil; II – Fornecer meios
para agilizar a programação financeira, otimizando a utilização dos recursos do Tesouro
Nacional, através da unificação dos recursos de caixa do Governo Federal; III – Permitir
que a Contabilidade aplicada à Administração Pública seja fonte segura e tempestiva de
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informações gerenciais para todos os níveis da Administração; IV – Integrar e
compatibilizar as informações disponíveis nos diversos órgãos e entidades participantes
do sistema; V – Permitir aos segmentos da sociedade obter a necessária transparência
dos gastos públicos; VI – Permitir a programação e o acompanhamento físico-financeiro
do orçamento, em nível analítico; VII – Permitir o registro contábil dos balancetes dos
Estados e Municípios e de suas entidades supervisionadas; e VIII – Permitir o controle
da dívida interna e externa do Governo Federal, bem assim o das transferências
voluntárias. (BRASIL, 2001).

Dessa forma, o EB, com sua transparência orçamentária, busca que a administração dos

recursos públicos não se desvie de seu objetivo precípuo: entregar os resultados esperados pela

população de forma adequada, imparcial e eficiente.

4.2. SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS E ACOMPANHAMENTO

ORÇAMENTÁRIO (SIGA)

O Sistema de Informações Gerenciais e Acompanhamento Orçamentário (SIGA) é um

sistema corporativo do Exército Brasileiro que tem como finalidade racionalizar e aperfeiçoar a

gestão dos recursos, bem como produzir informações gerenciais de relevante importância para a

tomada de decisão do Comandante do Exército. Dessa forma, o SIGA foi concebido para realizar

o apoio à gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial do Exército Brasileiro.

(BRASIL, 2018).

De acordo com o manual do SIGA, esse Sistema é dividido nos seguintes módulos:

Segurança, Receita, Crédito, Aplicações Financeiras, Movimentação Financeira e Danos ao

Erário. As informações geradas pelo sistema são compartimentadas, ou seja, cada usuário só terá

acesso aos itens e páginas cadastradas sob sua responsabilidade. (BRASIL, 2012).

O Módulo de Segurança é responsável pela administração do Sistema. Nele, é realizado o

cadastro dos usuários e dos perfis a eles destinados. Cada ICFEx ficará responsável pelo cadastro

de usuários das UG vinculadas, assim como, pelo monitoramento das suas ações realizadas no

sistema. (BRASIL, 2012, p. 6).

O Módulo crédito possibilita que a UG solicite, “online”, crédito na Unidade

Orçamentária Fundo do Exército. A UG poderá acompanhar a liberação dos créditos solicitados

no sistema e, seguindo um cronograma de desembolso, não será necessário solicitar autorização

de pagamento e o recurso financeiro. (BRASIL, 2012, p. 13)
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O Módulo Receita possui várias funcionalidades ligadas ao acompanhamento da receita

da UG. Esse módulo proporciona o controle da arrecadação e serve de suporte para a liberação

de crédito solicitado pela UG. Permite, ainda, acompanhar a efetiva realização de receitas, tanto

vinculadas a contratos, quanto das oriundas de descontos em folha de contracheque, dentre

outras. (BRASIL, 2012, p. 37).

O Módulo Aplicação Financeira proporciona à UG o acompanhamento de suas aplicações

recolhidas ao Fundo do Exército, por meio de Registro de Arrecadação e da Programação

Financeira. (BRASIL, 2012, p. 55).

O Módulo de Movimentação Financeira proporciona às Unidades Gestoras a inclusão das

necessidades de financeiro para atendimento de despesas inscritas em restos a pagar que já

tenham sido processadas. O módulo possui diversas funcionalidades, porém, apenas a inclusão

de necessidades de financeiro para despesas é usada para as UG. (BRASIL, 2012, p. 64).

O Módulo “Danos ao Erário” foi idealizado o atendimento das necessidades de

operacionalização e controle de pagamentos de descontos e devoluções para militares, terceiros e

para o próprio Exército. Tem ainda por objetivo de permitir o acompanhamento dos descontos e

o efetivo controle do pagamento de indenizações de forma padronizada. (BRASIL, 2012, p. 66).

Isto posto, as UG do EB poderão realizar o planejamento e controle orçamentário de

forma a facilitar a tomada de decisão em relação à eficiência na utilização dos recursos de acordo

com a sua projeção de receitas, custos e despesas.

Conforme descrito, esse sistema não é de acesso à informação de transparência ao

público externo. Porém, as informações gerenciais são de suma importância para o controle

contábil e orçamentário das UG, contribuindo no processo de tomada de decisão do Comandante

do Exército.

4.3. SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO (SAG)

O Sistema de Acompanhamento de Gestão (SAG) é um sistema de consulta onde

qualquer usuário, previamente autorizado, possa obter informações consolidadas sobre os

registros contábeis de determinada Unidade Gestora do EB. (BRASIL, 2019).

Começou a ser vislumbrado no ano de 2011, por um militar do Exército Brasileiro,

devido à necessidade de coleta de dados contábeis para cumprir suas funções diárias de
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controladoria e fiscalização orçamentária das UG vinculadas à 2ª Inspetoria de Contabilidade e

Finanças do Exército (ICFEX). (BRASIL, 2019).

Com o tempo, as demais ICFEX solicitaram acesso às informações que o SAG gerava e

com esse crescimento da demanda foram inseridas novas funcionalidades no sistema.

Atualmente, o sistema está em Brasília e é regido pela Diretriz da Secretaria de Economia e

Finanças com a finalidade de expandir e melhorar o SAG com o intuito de torná-lo um sistema

corporativo do Exército. (BRASIL, 2019).

Dessa forma, o SAG tem como foco prover informações gerenciais sobre a gestão de

recursos utilizados pela Força Terrestre, bem como executar auditoria sistêmica por intermédio

de modernas técnicas de cruzamento de dados com o auxílio da TI. Isso posto, todas as unidades

gestoras do Exército Brasileiro possuem uma plataforma de consulta simples, cuja finalidade

maior é evitar que impropriedades administrativas executadas pelas OM perdurem por muito

tempo.

Por intermédio do Documento Interno do Exército nº 286, de 24 de novembro de 2016, a

SEF emitiu sua Diretriz para expansão e melhoria do Sistema de Acompanhamento de Gestão.

Nesse documento ficou estabelecido que o SAG fosse dividido da seguinte forma:

1) Módulo Auditoria – Neste módulo, o usuário previamente autorizado poderá ter

acesso aos cruzamentos de dados que o SAG oferece. Basicamente, estarão presentes neste

módulo as funções já existentes como “indícios”;

2) Módulo Compras – Neste módulo, o usuário previamente autorizado poderá ter

acesso aos dados referentes às compras, atualmente já existentes como “Compras/GCALC”;

3) Módulo Gestão de Recursos - Neste módulo, o usuário previamente autorizado

poderá ter acesso aos dados referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial, além

dos documentos do SIAFI. (BRASIL, 2016).

Por meio desse sistema, o EB permanece em busca constante pela efetividade da despesa

e controle dos gastos públicos. A fiscalização de toda a execução orçamentária de uma UG

deverá seguir rotinas de auditorias em prol de evitar impropriedades administrativas e gerar a

transparência da prestação de contas perante a sociedade brasileira.

4.4. SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS (SIASG)
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Conforme o Portal de Compras do Governo Federal, o Sistema Integrado de

Administração de Serviços Gerais (SIASG), instituído pelo art. 7º do Decreto nº 1.094, de 23 de

março de 1994, é o sistema informatizado de apoio às atividades operacionais do Sistema de

Serviços Gerais (SISG). (BRASIL, 1994).

Assim, por meio do SIASG, são realizadas as operações das compras governamentais dos

órgãos integrantes do SISG. O sistema inclui:

– Divulgação e a realização das licitações;

– Emissão de notas de empenho;

– Registro dos contratos administrativos;

– Catalogação de materiais e serviços;

– Cadastro de fornecedores. (BRASIL, 1994).

Com isso, o SIASG deixou de ser visto apenas como os sub módulos de compras

governamentais e ganhou relevância estratégica, passando a ser visto como uma ferramenta

informatizada e operacional para controle da execução do conjunto de atividades do SISG, bem

como na realização do gerenciamento de todas as fases das compras públicas.

Esse sistema tem por finalidade, conforme Decreto nº 1.094, integrar os órgãos da

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. O sistema é utilizado pelas UG

do Exército Brasileiro para facilitar e dar agilidade aos processos de compra e aquisição de

materiais e serviços do Governo Federal. (BRASIL, 1994).

Dessa forma, com a utilização desse sistema, o EB proporciona a transparência

administrativa das Unidades Gestoras ao difundir informações sobre os processos licitatórios

gerenciados. Proporciona confiabilidade nas ações licitatórias ao estabelecer atas em todas as

fases do processo, apresentação das propostas e documentos na fase de habilitação, além da fase

de julgamento em que se realiza a homologação e adjudicação dos processos.

4.5. SISTEMA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS (SCDP)

Conforme definição do Ministério da Economia, o Sistema de Concessão de Diárias e

Passagens (SCDP) é um sistema eletrônico que integra as atividades de concessão, registro,
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acompanhamento, gestão e controle das diárias e passagens, decorrentes de viagens realizadas no

interesse da administração, em território nacional ou estrangeiro. (BRASIL, 2006).

As UG do Exército Brasileiro, em observância da legislação em vigor, por meio do

SCDP, realizam a tramitação eletrônica dos documentos referentes às diárias e passagens

concedidas aos militares que estejam em viagem em relação de trabalho. Cabe ressaltar que todo

o procedimento exige a certificação digital do Ordenador de Despesa (OD), tornando, dessa

forma, todo o processo transparente e de fácil acesso pela sociedade brasileira. (BRASIL, 2006).

O SCDP permite ainda, a exposição de arquivos de informações sobre as diárias e

passagens pagas, identificando o agente suprido, motivo da viagem, período, dentre outras

informações. Cabe observar que, a difusão, no Portal da Transparência, referente aos dados

lançados no SCDP deverão ficar disponíveis para consulta por um período mínimo de quatro

anos a partir da data de realização da viagem.

A publicação nas páginas da Transparência Pública deverá ser por um período mínimo

de quatro anos após a realização da viagem. (BRASIL, 2006).

Por meio desse sistema, o EB torna transparente todas as despesas de diárias e passagens

caracterizadas como necessárias para o desenvolvimento de suas missões institucionais. Cabe

observar ainda, que todos os gastos de recursos públicos com pagamentos de diárias e passagens

são despesas imprescindíveis às atividades desenvolvidas pelo EB na capacitação e

aperfeiçoamento de pessoal, principalmente em viagens de cooperação de instrução e cursos

realizados no País ou no exterior, entre outros.

4.6. SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE DANOS AO ERÁRIO (SISADE)

O Sistema de Acompanhamento de Danos ao Erário (SISADE) foi idealizado com o

objetivo de oferecer ao Comando do Exército uma ferramenta de acompanhamento, em tempo

real, dos processos de apuração de danos ao erário ocorridos dentro da Instituição, no que diz

respeito ao esclarecimento dos fatos, à qualificação de responsáveis, à quantificação de valores e

à reparação do prejuízo. Além disso, proporciona diversos tipos de consultas, geração de

relatórios e gráficos, bem como a extração de informações gerenciais. (BRASIL, 2017).

O Sistema permite, ainda, a geração instantânea do Relatório de Acompanhamento das

Apurações de Indícios de Irregularidades Administrativas, que outrora serviu como única forma
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de controle por parte do Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx), das ICFEx e das

UG.(BRASIL, 2017).

O EB, por meio da Portaria 1324, de 04 de outubro de 2017, estabeleceu as Normas para

a Apuração de Irregularidades Administrativas no âmbito do Comando do Exército, bem como

reunir as condições necessárias para repor os danos causados ao erário. (BRASIL, 2017).

Portanto, o SISADE corrobora para o controle do ressarcimento de prejuízos ao erário,

ou seja, uma função de gerência das ações compensatórias de reparação de prejuízos ao

patrimônio público, por atos ilícitos de maus gestores administrativos.

O SISADE trouxe para o EB funcionalidades mais modernas, tornando-se uma

ferramenta com características gerenciais e facilitadoras de tomada de decisão nos mais diversos

níveis de Comando, Chefia ou Direção, acerca da apuração de irregularidades administrativas no

âmbito da Força. (BRASIL, 2017)

Embora não seja um sistema voltado para difusão de informações para a sociedade, o

mesmo serve como ferramenta de auditorias internas do EB, sendo de fundamental importância

para o controle e confiabilidade das informações corporativas de ressarcimento dos recursos

públicos.

5 MATERIAL E MÉTODO

De acordo com Gil (1999), este trabalho, quanto à finalidade e aos objetivos, enquadra-se

como pesquisa básica e exploratória, pois tem como escopo analisar a Tecnologia da Informação

(TI) como ferramenta de transparência administrativa de uma Unidade Gestora do EB.

Consoante Lakatos e Marconi (1991), este trabalho, quanto aos procedimentos,

desenvolveu-se como pesquisa bibliográfica e documental, pois foram buscados livros, apostilas

e manuais que abordavam os assuntos ligados a TI e transparência administrativa, bem como leis,

decretos e portarias que identificavam a concepção e a estrutura dos sistemas de informações

empregados pelo EB, a fim de restringir a amplitude do estudo.

Quanto à natureza, este trabalho caracteriza-se como pesquisa qualitativa, pois os dados

obtidos por meio da pesquisa bibliográfica não puderam ser mensurados, sendo descritos e

analisados por meio do seu significado simbólico, semântico e contextual, segundo Mayring

(2002).
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6 RESULTADO E DISCUSSÃO

A Tecnologia da Informação, por meios dos seus diversos sistemas, tornou-se uma

ferramenta segura, confiável e de fácil acesso para a administração pública. A disponibilização

das informações necessárias para que sejam auditadas ou controladas pela população corroboram

com o processo de transparência dos gastos públicos.

Atualmente, o combate à corrupção é um grande desafio para a administração pública em

todos os níveis. A fiscalização dos gastos públicos é o melhor antídoto contra corrupção e a

Tecnologia da Informação é uma excelente ferramenta de controle de como os recursos públicos

estão sendo usados.

Ainda nos dias de hoje, a evolução dos sistemas informatizados contribuem com a

demonstração de transparência e controle orçamentário para a população brasileira. Essa

evolução do controle orçamentário é, constantemente, desafiada a gerar responsabilidade sobre

os agentes administrativos, promover confiabilidade e segurança das informações gerenciais,

bem como ser de fácil acesso pelos órgãos de controle e pela sociedade brasileira.

As UG do Exército Brasileiro atuam com total transparência em seu controle

orçamentário, fazendo com que seus agentes administrativos ajam com responsabilidade e

permitam que a sociedade, com informações precisas, colabore com o controle das ações de

gestores, no intuito de checar se os recursos públicos estão sendo usados como deveriam.

O emprego da tecnologia de informação no controle do processo orçamentário pelo EB

busca dar a transparência necessária para comprovar a legalidade das ações administrativas,

melhorando a gestão orçamentária pública no âmbito da Força Terrestre no exercício de sua

missão institucional.

Com a utilização do SIAFI, o EB deu um grande avanço rumo à transparência

orçamentária, aumentando a difusão das informações gerenciais em todos os níveis da

administração pública. O emprego desse sistema possibilita que EB não desvie de seu objetivo

de entregar dados administrativos de forma adequada, imparcial e eficiente para a população.
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O SIGA foi concebido para racionalizar e aperfeiçoar a gestão de recursos financeiros do

EB. Embora esse sistema não seja de acesso à informação ao público externo, possui

informações utilizadas pelas UG do EB com a finalidade de melhorar o planejamento e controle

orçamentário, contribuindo no processo de tomada de decisão do Comandante do Exército.

O SAG é uma plataforma de consulta simples, cuja maior finalidade é evitar que

impropriedades administrativas das unidades gestoras do EB perdurem por muito tempo. Esse

sistema aperfeiçoa a busca pela efetividade da despesa e controle dos gastos públicos, bem como

disponibiliza ferramentas de auditorias sistêmicas por intermédio de modernas técnicas de

cruzamento de dados com o auxílio da TI.

O SIASG, outro sistema usado pelo EB, proporciona a transparência administrativa das

Unidades Gestoras ao difundir informações sobre os processos licitatórios que participa. Dessa

forma, possibilita a confiabilidade e transparência administrativa de todas as fases do processo

licitatório.

As UG do Exército Brasileiro, com a utilização do SCDP, torna transparente para a

sociedade brasileira todas as despesas com diárias e passagens de suas missões institucionais.

Com isso, o EB realiza a tramitação das informações relacionadas às atividades decorrentes de

viagens realizadas no interesse da administração militar, em território nacional ou estrangeiro.

O SISADE trouxe para o EB ferramentas de auditorias internas e de apuração de

irregularidades administrativas no âmbito da Força. Embora não seja um sistema voltado para

difusão de informações para a sociedade, o mesmo é de fundamental importância para o controle

e confiabilidade das informações corporativas de ressarcimento dos recursos públicos.

Isto posto, a TI surgiu com o objetivo de aumentar a transparência da gestão pública,

permitindo que a sociedade acompanhe e ajude a fiscalizar a gestão orçamentária de todos os

órgãos públicos. O EB está engajado nesse processo de abertura de informações administrativas,

configurando a sua transparência perante a sociedade brasileira ao divulgar o controle

orçamentário, bem como realizar com eficiência a gestão dos recursos públicos recebidos.

Entretanto, para que se utilize todo o potencial que a TI oferece, é preciso organizar, de

forma clara, precisa e objetiva a forma como as informações devem ser difundidas. O acesso às

informações deverá ser confiável e de fácil acesso por todos, gerando a confiabilidade necessária

nos sistemas de informação e caracterizando a transparência administrativa.
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Diante desse ambiente de controle desafiador, o EB está mais consciente de seu papel

transformador de estruturas nos principais setores de controle do orçamento público e busca pela

eficiência e eficácia de suas ações orçamentárias de racionalização do uso de recursos públicos.

A seguir, será abordada a conclusão do Trabalho de Conclusão de Curso referente à

Tecnologia da Informação como ferramenta de transparência administrativa de uma UG do

Exército Brasileiro.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A adequada utilização da TI como ferramenta de controle orçamentário possibilita ao EB

disponibilizar a devida transparência administrativa ao Governo Federal, bem como à sociedade

brasileira. Dessa forma, a TI torna-se uma excelente ferramenta com essa finalidade, haja vista

possuir grande alcance de informações e acesso, além de otimizar o tempo e trabalho de quem a

utiliza.

Devido ao alcance das informações e facilidade de acesso aos dados a TI torna-se de

forma incontestável de grande importância no processo de controle dos gastos públicos, em

virtude de conceder à população uma ferramenta eficiente na interação com o Governo, além de

fortalecer e acelerar as atividades de planejamento do gestor público.

O cenário brasileiro na atualidade, infelizmente, ainda é marcado por grande índice de

corrupção por parte dos agentes públicos. O Brasil necessita de instrumentos capazes de impedir

a utilização do crédito público de forma errada, por isso a TI surge com essa finalidade de

facilitar o supervisionamento constante de todo o processo orçamentário.

Pelo apresentado nesta pesquisa, observa-se que o País está investindo de forma muito

significativa no emprego da Tecnologia da Informação no controle do processo orçamentário e,

por decorrência desse emprego e das respostas alcançadas, os sistemas informatizados estão se

tornando referência no controle da transparência pública no cenário mundial.

Após análise das principais dificuldades enfrentadas com a utilização de TI no trâmite

orçamentário, principalmente por uma UG do Exército Brasileiro, constatou-se que a integração

entre os sistemas informatizados modernos é essencial para o eficaz acompanhamento de todo o

procedimento orçamentário pelos agentes administrativos do EB, pelos órgãos de controle e pela

sociedade brasileira.
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No atual cenário econômico do Brasil, o Exército Brasileiro disponibiliza todos os dados

das suas respectivas Unidades Gestoras para o acompanhamento, pela sociedade, da utilização

dos recursos públicos recebidos. A TI é o instrumento utilizado de forma eficaz com essa

finalidade, pois possui um grande alcance das informações prestadas, além de permitir futuras

modernizações.

Os sistemas utilizados pelo EB são eficientes, eficazes e ágeis no controle orçamentário

de suas unidades gestoras, garantindo informações e dados das ações administrativas em todos os

níveis da gerência pública, corroborando para se evitar o desvio de recursos públicos, bem como

de se responsabilizar os maus agentes.

É oportuno destacar que o caminho desenvolvido pelo Exército Brasileiro no controle

orçamentário está sendo facilitado pelo uso da TI. O estabelecimento da transparência da gestão

pública torna o sistema orçamentário confiável, além de evidenciar a confiabilidade dos atos

administrativos de seus gestores públicos. Assim, com sua forma de administrar o orçamento

público, o Exército Brasileiro está corroborando com a sociedade brasileira na busca pela

diminuição dos índices de corrupção no País.

Pode-se afirmar que, o incremento da TI está contribuindo com uma sociedade mais ativa

na participação de controle dos gastos públicos, gerando o conceito de cidadania participativa.

Por consequência, a alocação dos recursos governamentais tramita dentro dos princípios da

administração pública de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Este trabalho requer maior aprofundamento de pesquisa frente a novos desafios que a

sociedade brasileira possa impor, bem como o surgimento de novas modernizações na área de

Tecnologia da Informação.
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