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Resumo 

Este trabalho trata da Racionalização do emprego dos recursos recebidos do Fundo de 

Administração da Organização Militar (FUNADOM) de maneira a atender as despesas com 

as aquisições dos materiais de consumo, de acordo com a necessidade de uma Unidade 

Gestora Operacional do Exército Brasileiro (71º Batalhão de Infantaria Motorizado). Esta 

abordagem se faz necessária devido ao fato das Organizações Militares possuírem vários 

encargos administrativos e necessidades diárias de utilização de materiais de consumo, em 

tempos de austeridade financeira. Também, o objetivo deste trabalho é descrever as 

informações relevantes que mostram o aprimoramento da gestão dos recursos do FUNADOM 

e o controle interno através das ferramentas do Sistema de Controle Físico (SISCOFIS) da 

Organização Militar, em observância às normas vigentes. Este intento foi conseguido a partir 

da revisão bibliográfica e pesquisa documental no âmbito do 71º Batalhão de Infantaria 

Motorizado. 

 

Palavras-chave: Racionalização. Execução Orçamentária e Financeira. 

 

THE RATIONALIZATION OF THE RESOURCES OF 

THE ADMINISTRATION FUND OF THE MILITARY 

ORGANIZATION: continuous improvement in the acquisition 

of consumable materials in an Operational Management Unit of 

the Brazilian Army 

 

Abstract 

 

This work deals with the Rationalization of the use of resources received from the 

Administration Fund of the Military Organization (FUNADOM) in order to meet the 

expenses with the purchase of consumable materials, according to the need for an Operational 

Management Unit of the Brazilian Army (71st Battalion) Motorized Infantry). This approach 

is necessary due to the fact that Military Organizations have several administrative burdens 

and daily needs for the use of consumables, in times of financial austerity. Also, the objective 
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of this work is to describe the relevant information that shows the improvement of the 

management of FUNADOM resources and internal control through the tools of the Military 

Organization's Physical Control System (SISCOFIS), in compliance with the current rules. 

This attempt was achieved through bibliographic review and documentary research within the 

scope of the 71st Motorized Infantry Battalion. 

 

Keywords: Rationalization. Budgetary and Financial Execution. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em todas as atividades administrativas desenvolvidas por uma Unidade Gestora (UG) 

Operacional do Exército Brasileiro (71º Batalhão de Infantaria Motorizado) busca-se pautar 

pela eficácia com seus gastos e despesas de acordo com os recursos recebidos. Em tempos de 

restrições orçamentarias a racionalização dos recursos tornam-se uma preocupação diária dos 

gestores. Assim, a gestão administrativa fundamentada de uma Organização Militar (OM), 

pode servir como uma ferramenta de controle interno em apoio à melhoria contínua, 

descrevendo as informações relevantes que mostram o aprimoramento da gestão dos materiais 

de consumo, caracterizando a necessidade e a motivação da efetividade dos processos 

envolvidos, com os recursos recebidos do Fundo de Administração da Organização Militar 

(FUNADOM) - Ação 2000. 

Tendo em vista as limitações orçamentárias, não há uma quantidade fixa de cotas do 

FUNADOM a serem descentralizadas, anualmente, pela Diretoria de Gestão Orçamentária 

(DGO) em cada exercício financeiro. Dessa maneira, o uso do escasso recurso deve ser 

minuciosamente planejado. 

O trabalho irá contribuir para racionalizar as despesas e a gestão dos materiais de 

consumo utilizados para as atividades de apoio administrativo, adquiridos e utilizados com os 

recursos recebidos por meio do FUNADOM, de forma eficaz, mesmo com o período de 

austeridade, em uma Unidade Gestora (UG) Operacional do Exército Brasileiro (71º Batalhão 

de Infantaria Motorizado). 

Tal abordagem se fará necessária através do levantamento das necessidades da 

Unidade Gestora (UG) Operacional do Exército Brasileiro (71º BI Mtz) e da utilização do 

SISCOFIS WEB, como meio de controle interno de estoque e distribuição de materiais, 

evitando-se o desperdício, que impacta diretamente na descentralização de recursos para 

custear outras despesas do apoio administrativo. 

É importante ressaltar que a difusão dos conhecimentos da gestão dos processos em 

uma Organização Militar (OM), particularmente no que tange à racionalização dos recursos, 
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permitirá a melhor distribuição do material existente, realocando recursos para a atividade-

meio, a qual se destina. 

No presente trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental, que 

abrange grande parte da bibliografia que já é pública, em relação ao tema em estudo, desde 

instruções normativas, manuais, visitas de orientação técnica, portarias, etc.  

Prosseguindo, serão abordados aspectos da gestão de recursos na Administração 

Pública, a gestão de recursos no Exército Brasileiro e sua racionalização, bem como a 

utilização do SISCOFIS WEB como importante meio de controle interno e procedimentos 

adotados pela Unidade Gestora, para a racionalização dos recursos do FUNADOM, tema da 

pesquisa em estudo. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

No referencial, será abordado os conceitos da Administração Pública, relevantes para 

os aspectos de emprego e fiscalização de recursos, que serão importantes para o entendimento 

de questões relacionados com o tema. 

 

2.1 A Gestão de recursos na Administração Pública 

 

Segundo a definição de DAFT (2010, p. 06-08), a Administração é o atingimento das 

metas organizacionais de modo eficiente e eficaz por meio do planejamento, organização, 

liderança e controle dos recursos organizacionais. A definição ainda engloba as quatro 

funções da Administração – planejar, organizar, dirigir e controlar e os seus objetivos são a 

eficiência e a eficácia. Ainda, segundo DE MELO (2013), a exigência do trato responsável da 

coisa pública, seja no âmbito fiscal, social ou patrimonial, não é uma imposição única do 

sistema jurídico brasileiro (DE MELO, 2013). Em outras palavras, Administração Pública é a 

gestão dos interesses públicos por meio da prestação de serviços públicos. 

Na Constituição Federal Brasileira de 1988 estabelece, nos artigos 70 e 74, in verbis: 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 

da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, 

legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será 

exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de 

controle interno de cada Poder.  

Art. 74 Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 

integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:  

[…] 
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Assim, a sujeição do gestor dos recursos públicos, na Administração Pública, tem 

fundamento constitucional e legal, e deve ser conduzida segundo os princípios 

administrativos, com a responsabilidade de racionalização dos gastos públicos, e supervisão 

(controle e fiscalização) de Entidades competentes, em favor do interesse público e dos 

direitos e interesses dos cidadãos. 

A seguir, serão abordados aspectos da gestão de recursos no Exército Brasileiro. 

 

3 O EXÉRCITO BRASILEIRO NA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 

 

Para melhor entendimento do assunto, é importante compreender a metodologia da 

distribuição de recursos do Governo Federal para o Exército Brasileiro, que redireciona para 

suas Organizações Militares (OM) e, por consequência, os recursos para manutenção da vida 

vegetativa da OM e sua utilização racionalizada. 

Denominam-se Organizações Militares (OM) as organizações do Exército que 

possuem denominação oficial, quadro de organização e quadro de cargos previstos próprios e 

Unidade Gestora (UG) as Unidade Orçamentária ou Administrativa que realiza atos de gestão 

orçamentária, financeira e/ou patrimonial, cujo titular, em consequência, está sujeito à tomada 

de contas anual na conformidade do disposto nos Art. 81 e 82 do Decreto-Lei nº 200/67. 

De acordo com RIBEIRO (2019, p3), seguindo a estrutura exposta do Manual Técnico 

do Orçamento 2020 (Elaboração da proposta orçamentária), após elaborar o Orçamento Geral 

da União (OGU), que consolida as propostas orçamentárias anuais de todos os órgãos dos 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, cabe ao Presidente da República encaminhá-los, 

na forma de Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), ao Congresso Nacional para 

apreciação e eventuais alterações, feitas na forma de emendas parlamentares. Após esta 

aprovação por parte do Congresso Nacional e respectiva sanção presidencial, a proposta 

torna-se Lei Orçamentária Anual (LOA) compatível com o Plano Plurianual (PPA), contendo 

os valores, de caráter autorizativo, a serem gastos nas ações previstas pelo Governo. 

Ainda, segundo RIBEIRO (2019, p3), nesse processo de gestão de despesas, insere-se 

o orçamento do Ministério da Defesa (MD), por atribuição da Lei Complementar nº 97, de 09 

de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004, que se 

destina à Defesa da Pátria, à Garantia dos Poderes Constitucionais e, por iniciativa de 

qualquer destes, da Lei e da Ordem, a tarefa de elaborar o Orçamento de Defesa, inserido o do 

Exército Brasileiro. 



5 
 

Assim, o Exército Brasileiro como Instituição Nacional permanente e regular, 

organizada com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade do Presidente da 

República, é um órgão público com vínculo ao Poder Executivo, e gestor de recurso federal 

do orçamento da União. Desta feita cumpre às normas relativas à gestão da administração 

pública, na gestão de suas Organizações Militares, sendo submetido a fiscalização dos órgãos 

controladores governamentais. 

Segundo ASCOM (2020), o orçamento de despesas discricionárias do Ministério da 

Defesa, que atingiu R$ 13,3 bilhões em 2018, tem seu menor nível da série histórica em 2020, 

com R$ 10,1 bilhões para o custeio e para os investimentos estratégicos. A capacidade de 

redução de despesas discricionárias está no limite do que é razoável para as Forças Armadas. 

Os recursos destinados às Forças Armadas e, em particular, ao Exército Brasileiro, 

visam a assegurar sua operacionalidade, isto é, a manutenção dos seus efetivos, equipamentos 

e instalações em condições aceitáveis, além do desenvolvimento de projetos próprios. Em um 

país com dimensões continentais como o Brasil, é fundamental o desenvolvimento de Forças 

Armadas compatíveis com a sua grandeza. Para isso, as Forças Armadas e, em especial, o 

Exército Brasileiro, devem ter um orçamento adequado às suas necessidades diárias e para 

projetos de manutenção futuros de soberania. 

Em sintonia com o Governo Federal para equilibrar as contas públicas, Exército 

Brasileiro vem despendendo os esforços possíveis para a racionalização dos recursos 

recebidos, como cortes e ajustes em contratos, readequação da manutenção de material de 

emprego militar, redução de estoques estratégicos de material de emprego militar, redução 

dos gastos com concessionárias de serviços públicos e redução de contratos administrativos 

diversos. Esse contingenciamento ora imposto, impacta, de forma significativa, a capacidade 

de custeio do Exército, exigindo medidas de racionalização para que seja possível permitir o 

pagamento de compromissos com concessionárias de serviços básicos e outras despesas 

inerentes a vida vegetativa das Organizações Militares. 

A continuidade da redução orçamentária do Ministério da Defesa pode resultar em 

riscos reais ao cumprimento de suas missões constitucionais. A consequência de maior 

impacto é o prejuízo do estado de prontidão, que poderá afetar condições de emprego em 

situações emergenciais, tais como aquelas para as quais as Forças Armadas, em especial ao 

Exército Brasileiro, vêm sendo convocadas a atuar nos últimos anos, em Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem, enfrentamento à COVID-19, dentre outras. 
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A seguir, serão abordados aspectos importantes sobre a racionalização dos recursos 

descentralizados para o Exército Brasileiro. 

 

3.1 A Racionalização dos Recursos descentralizados para o Exército Brasileiro  

 

Em sua estrutura, o Exército Brasileiro possui como principal gestor dos recursos 

públicos financeiros a Secretaria de Economia e Finanças – SEF, que é constituída da 

Diretoria de Gestão Orçamentária – DGO, da Diretoria de Contabilidade – D Cont, do Centro 

de Pagamento do Exército – CPEx, da Diretoria de Gestão Especial – DGE e das Inspetorias 

de Contabilidade e Finanças do Exército – ICFEx. 

Devido ao contingenciamento dos recursos públicos descentralizados nos últimos anos 

no Exército Brasileiro, visualizou-se a necessidade de buscar uma forma prática para gerir os 

recursos humanos, os serviços (essenciais ou temporários) e os materiais (consumo ou 

permanente), com a inserção de melhorias na gestão de processos e projetos. 

Com a necessidade de permitir as Organizações Militares Operacionais manter seu 

estado de prontidão para a atividade-fim, o Comando do Exército Brasileiro, por meio da 

Portaria nº 295-EME, de 17 de Dez de 2014, aprovou a Diretriz de Racionalização 

Administrativa do Exército Brasileiro, estabelecendo as orientações necessárias para a 

elaboração, implementação e acompanhamento da execução do Plano de Racionalização 

Administrativa do Exército Brasileiro. 

Ainda, conforme Portaria Nº 295-EME, a Racionalização Administrativa é o estudo 

das causas e soluções dos processos administrativos, abrangendo a responsabilidade básica de 

planejar e aperfeiçoar a gestão, as estruturas organizacionais e o pessoal empregado, com o 

objetivo de realizar a gestão do bem público sob responsabilidade do Exército com eficiência 

e, assim, proporcionar o alcance da eficácia e efetividade organizacional. 

No ano de 2019, ocorreu no período de 14 a 16 de maio, neste rumo traçado, o 

Simpósio de Racionalização de Administrativa do Exército Brasileiro: Governança e Gestão 

de Processos Comuns Centralizados, no Quartel General do Exército Brasileiro, Brasília-DF, 

sendo o público alvo os Agentes da Administração (Ordenadores de Despesas e Fiscais 

Administrativos) de várias OM de todo o Brasil. Deste Simpósio, originou-se a Cartilha de 

Medidas de Racionalização de Despesas com Atividades de Apoio Administrativo; Secretaria 

de Economia e Finanças, Diretoria de Gestão Orçamentária, Brasília/DF, 1ª Edição, 2019, 

34p. 
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Em resumo, destacou-se a temática sobre a utilização dos créditos oriundos da Ação 

2000, destinados, exclusivamente, ao atendimento das necessidades da vida administrativa 

(atividade-meio) das Unidades Gestoras, por meio dos recursos descentralizados pelo Fundo 

de Administração da Organização Militar (FUNADOM) - Ação 2000, que, por limitações 

orçamentárias, não há uma quantidade fixa de cotas à serem descentralizadas, anualmente, 

pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO) em cada exercício financeiro. 

Desta feita, essa Ação tem por objetivo atender às despesas com a manutenção de 

equipamentos e instalações, bem como aos referentes à aquisição de material de consumo e 

permanente, tudo, obrigatoriamente, relacionado à vida vegetativa da OM. 

Do acordo com as Orientações aos Agentes da Administração (2020), estão 

delimitadas nesse desígnio as despesas com Concessionárias de Serviços Públicos (energia 

elétrica, água e esgoto, telefonias, internet e correios); Contratos Administrativos (locação de 

copiadoras, serviços de dedetização, lavagem de roupa, serviços de limpeza e conservação, 

serviços de coleta de lixo, manutenção de poços artesianos, manutenção de aparelhos de ar 

condicionado, manutenção de elevadores, manutenção de bens imóveis); outras despesas de 

funcionamento (seguro obrigatório, taxas de licenciamento e emplacamento de viaturas 

administrativas, recarga de extintores, publicações em imprensa oficial e em jornais locais e 

regionais, assinatura de periódicos, taxas administrativas em geral, combustível para geração 

de eletricidade e aquecimento, manutenção de bens imóveis, aquisição de material 

permanente), aquisição de materiais, serviços e equipamentos. 

 

3.2 A Descentralização de recursos para a manutenção da Vida Vegetativa das Unidades 

Gestoras do Exército Brasileiro, por meio do Fundo de Administração das Organizações 

Militares (FUNADOM) – Ação 2000  

 

A Seção de Gestão Setorial da Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO) é a seção 

responsável pela descentralização de recursos destinados para a aquisição de materiais e a 

prestação de serviços relacionados à atividade-meio das Unidades Gestoras, conforme figura 

1, abaixo ilustrada, que trata da Estrutura Organizacional da DGO. Conforme consta em seu 

portal na internet (BRASIL, 2020) sua missão é tratar dos assuntos relacionados ao 

planejamento e gestão dos recursos das ações orçamentárias de responsabilidade da Secretaria 

de Economia e Finanças como Órgão de Direção Setorial (ODS), principalmente aqueles 

relacionados ao Apoio Administrativo à vida vegetativa das OM, aos destaques, às emendas 



8 
 

parlamentares e às despesas de Pagamento de Pessoal do Comando do Exército no país e no 

exterior.  

Figura 1: Estrutura Organizacional da Diretoria de Gestão Orçamentária 

 

Fonte: http://www.dgo.eb.mil.br/index.php/pt-br/organograma-e-atribuicoes 

 

Nesse sentido, de acordo com Orientações aos Agentes da Administração (2020), 

conforme disponibilidades de recursos, a DGO descentraliza, anualmente, para todas as 

Unidades Gestoras, cotas de FUNADOM – no Plano Interno (PI) I3DAFUNADOM – Ação 

2000, exemplificada na Figura 2, destinadas a custear despesas com o apoio administrativo, 

de acordo com as peculiaridades de cada Organização Militar. Na Unidade Gestora 71º 

Batalhão de Infantaria Motorizado, foram descentralizados no ano de 2020, 04 (quatro) cotas, 

sendo cada uma no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o apoio da vida vegetativa da 

Organização Militar, conforme PI.  

Figura 2: Plano Interno I3DAFUNADOM 

 

Fonte: http://www.dgo.eb.mil.br/images/seo/OAA_2020_V2.6_26_AGO_20.pdf 
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3.3 O Controle Interno de materiais adquiridos com os recursos descentralizados por 

meio do FUNADOM – Ação 2000, com a utilização da ferramenta do Sistema de 

Controle Físico (SISCOFIS WEB) 

 

As Organizações Militares do Exército além de serem supervisionadas, sob o aspecto 

financeiro, contábil, orçamentário e patrimonial, pelas Inspetorias de Contabilidade e 

Finanças do Exército – ICFEx, também são gerenciadas pelo Escalão Superior através da 

ferramenta denominada Sistema de Controle Físico - SISCOFIS WEB. 

O SISCOFIS WEB surgiu, inicialmente, como um subsistema do Sistema de Material 

do Exército (SIMATEX), conforme Portaria nº 017-EME, de 08 de março de 2007, que 

aprova as Normas para o Funcionamento do Sistema de Material do Exército (SIMATEX), 

um sistema corporativo de desenvolvimento contínuo e evolutivo, integrante do Sistema de 

Informações Organizacionais do Exército (SINFORGEx), que buscava, por meio da utilização 

de recursos de tecnologia da informação, integrar processos, procedimentos, métodos, rotinas 

e técnicas, destinadas à produção de conhecimentos com qualidade e oportunidade necessárias 

ao controle físico automatizado e ao gerenciamento de todos materiais no âmbito do Exército 

Brasileiro. Na figura 3, temos a distribuição pretendida da estrutura do SISCOFIS WEB de 

uma Organização Militar, para o funcionamento do Sistema. 

 

Figura 3: Estrutura do SISCOFIS WEB - OM 

 

Fonte: Simpósio de Administração 2016- SEF 
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Assim, o SISCOFIS WEB permite a inclusão de bens ao patrimônio, a movimentação 

interna de materiais, a reclassificação de materiais e inserção de dados sobre validade, realizar 

pedidos de materiais de consumo, consultar estoques, gerar relatórios de patrimônio e 

inventários da OM, dentre outros.  

 

4 METODOLOGIA 

 

A metodologia de pesquisa deste trabalho quanto a natureza, foi desenvolvida através 

da abordagem aplicada, para que os conhecimentos que se obtenham com o resultado à 

solução ou proposta de solução possam tornar práticas inovadores e oportunidades de 

melhorias para ser aproveitadas por outras Organizações Militares. Irá contribuir para adoção 

de novos procedimentos no trato com o recurso e novas práticas junto ao Almoxarifado e as 

dependências da OM, bem como a necessidade de mudança de mentalidade dos envolvidos, 

para a racionalização dos meios (materiais) adquiridos com os recursos do FUNADOM – 

Ação 2000. A abordagem qualitativa, foi desenvolvida como base o ambiente natural do 

trabalho como fonte direta dos dados e o autor deste trabalho com principal instrumento, que 

buscou sintetizar as principais ideias apresentadas. 

Para tanto, uma pesquisa exploratória, que consistiu no preparo para a familiarização 

do trabalho com o objeto que está sendo investigado permitui, inicialmente, a realização de 

pesquisa bibliográfica e documental. A bibliográfica foi desenvolvida com base em material 

já elaborado, constituído principalmente de livros, manuais, legislações e artigos científicos e 

a documental com materiais não oficializados que concatenam com o tema, possibilitando 

uma abordagem mais abrangente pelo uso de fontes diversificadas que não receberam 

tratamento analítico, com notoriedade para os documentos do 71º Batalhão de Infantaria 

Motorizado. 

A seguir será apresentado o 71º Batalhão de Infantaria Motorizado, com ênfase em sua 

composição e atribuições (missões), com a finalidade de facilitar o entendimento do tema 

deste trabalho. 

 

5   O 71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO 

 

5.1   Considerações Iniciais 
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O 71° Batalhão de Infantaria Motorizado (71º BI Mtz) – Batalhão Duarte Coelho, 

sediado em Garanhuns-PE, segundo consta no documento denominado Base Doutrinária do 

71º BI Mtz (2020), iniciou oficialmente suas atividades em 1967. Organização Militar criada 

pelo Decreto N° 60.394, de 11 de março de 1967, teve seu aquartelamento inaugurado a 10 de 

agosto do mesmo ano. O ato contou com a presença do Presidente da República, Artur Da 

Costa E Silva, do Governador do Estado de Pernambuco, Nilo Coelho, e do Comandante do 

IV Exército, General de Exército Rafhael De Souza Aguiar, além de grande número de 

figuras do cenário político nacional da época. 

No mês de abril de 1993, com a presença do então Ministro do Exército, General de 

Exército Zenildo Gonzaga Zoroastro De Lucena, foi concedida, em Portaria Ministerial, a 

denominação histórica “Batalhão Duarte Coelho” e entregue o Estandarte Histórico ao 71° BI 

Mtz.  

Ainda, em seu histórico esta Organização Militar foi designada como Força de Ação 

Rápida (FAR) do Comando Militar do Nordeste (CMNE) e Força de Ação Estratégica (FAE) 

para Amazônia Oriental. Atualmente, através da Portaria nº 219-COTER, de 13 de novembro 

de 2019, deixou de ser FAR CMNE e FAE, passando a ser enquadrada no Sistema de 

Prontidão Operacional da Força Terrestre (SISPRON), junto a 10ª Brigada de Infantaria 

Motorizada, Recife/PE. 

A fim de cooperar com a o Escalão Superior, mantendo-se em permanente estado de 

prontidão, o 71° Batalhão de Infantaria Motorizado deve estar preparado para cumprir as 

seguintes missões: 

- Ser reserva estratégica do CMNE para atuar em qualquer Estado deste Comando 

Militar de Área. 

- Realizar a defesa territorial da Guarnição, em área determinada pelo Escalão 

Superior e em territórios externos. 

- Realizar Operações de Garantia da Lei e da Ordem, em áreas determinadas pelo 

Escalão Superior e em territórios externos. 

- Atuar em qualquer parte do território nordestino, em curto espaço de tempo, 

cumprindo a determinação do Escalão Superior. 

- Cooperar, através de ações subsidiárias, com o desenvolvimento econômico-social da 

região Nordeste e em outras regiões, com a execução do controle e fiscalização de operações 

de distribuição de água e alimentos, Ações Cívico-Sociais (ACISO) e atividades de apoio aos 

órgãos públicos, locais ou não. 
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- Cooperar com a Defesa Civil, no socorro às vítimas de desastres naturais e 

Calamidades Públicas; e 

- Participar de operações internacionais. 

Assim, no agreste meridional do Estado de Pernambucano, o Batalhão permanece 

vigilante a serviço do Exército Brasileiro e da Pátria, tendo como principal atividade o 

preparo dos seus quadros e de seu efetivo, visando a manutenção da operacionalidade para o 

cumprimento das missões constitucionais atribuídas às Forças Armadas. 

 

5.2 O Quadro Organizacional do 71º Batalhão de Infantaria Motorizado 

 

O 71º Batalhão de Infantaria de Motorizado em seu Quadro Organizacional possui um 

efetivo previsto de 808 (oitocentos e oito) militares, distribuídos em organograma composto 

pelo Comando do Batalhão, Estado-Maior, 03 (três) Companhias de Fuzileiros, 01 (uma) 

Companhia de Comando e Apoio, 01 (uma) Base Administrativa, conforme figura 4, que 

demonstra a Estrutura do Organizacional do 71º BI Mtz. 

Figura 4: Estrutura do Organizacional do 71º BI Mtz 

 
Fonte: O Autor (2020) 

 

O Comando da Organização Militar é composto pelo Comandante e pelo 

Subcomandante. Possui o Estado-Maior que é responsável pelo planejamento e condução das 

diversas atividades que o 71º Batalhão de Infantaria Motorizado participa e executa, sejam 

elas Operacionais, Logísticas, Administrativas. A Força Guararapes, assim denominada pelo 

Comando Militar do Nordeste, Força apta a, rapidamente, ser acionada e empregada a 

qualquer momento em operações de Garantia da Lei e da Ordem, apoio a Defesa Civil, ações 

subsidiárias, dentre outras operações típicas da Infantaria Motorizada, é composta pela 1ª 

Companhia de Fuzileiros e a 2ª Companhia de Fuzileiros, que são as responsáveis pelo 
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adestramento e Capacitação Técnica e Tática do Efetivo Profissional e a Companhia de 

Comando e Apoio (núcleo logístico/operacional), responsável pelas funções logísticas de 

comando e controle, transporte, suprimentos, saúde e apoio de fogo nas operações militares. 

Possui ainda a 3ª Companhia de Fuzileiros é responsável por preparar a reserva 

mobilizável na formação básica e na qualificação dos soldados do Efetivo Variável e a Base 

Administrativa, que é responsável pela administração orçamentária, financeira, contábil, 

patrimonial e dos recursos humanos da Organização Militar. 

Um diferencial desta Organização Militar é a de possuir um Escritório do Programa de 

Distribuição Emergencial de Água Potável no semiárido brasileiro – Operação Carro-Pipa, 

vincula do ao Comando Militar do Nordeste (CMNE), que executam as atividades de 

cooperação que compreendem a distribuição emergencial de água potável, por meio de carros-

pipa, com prioridade para as populações rurais atingidas por estiagem e seca na região do 

semiárido nordestino e região norte dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. 

Esta atividade se estende aos municípios que sofram com os efeitos da estiagem e que 

não estejam em situação de emergência ou estado de calamidade pública decretada, após 

avaliação e autorização da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC). Poderá, 

ainda, incluir a área urbana dos municípios anteriormente incluídos na Operação, por 

solicitação da SEDEC e dentro das limitações operacionais. 

Em números, esta Organização Militar gerencia a Operação Carro Pipa em 34 

municípios no Estado de Pernambuco, possuindo cerca de 3.500 pontos de entrega de água, 

realizadas por 255 prestadores de serviços contratados, com população atendida na ordem de 

173.000 pessoas. 

 

6 MEDIDAS ADOTADAS PELO O 71º BATALHÃO DE INFANTARIA 

MOTORIZADO PARA A RACIONALIZAÇÃO DAS DESPESAS DO RECURSO DA 

FUNADOM- AÇÃO 2000 

 

Após a realização do Simpósio de Racionalização de Administrativa do Exército 

Brasileiro: Governança e Gestão de Processos Comuns Centralizados, no Quartel General do 

Exército Brasileiro, Brasília-DF, em maio do ano de 2019, em consonância com a Diretriz 

Gestão Orçamentária e Financeira do Comando do Exército (2020), esta Organização Militar 

com o objetivo de gerir os recursos do Fundo de Administração da Organização Militar, no 

Plano Interno FUNADOM, de maneira a racionalizar o recurso e melhor empregá-lo, de 

forma a beneficiar e englobar o maior número de setores, iniciou um planejamento adequado 
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para utilização desses escassos recursos, estabelecendo as devidas prioridades, evitando, 

assim, gastos supérfluos.  

Assim, o Comando da Organização Militar determinou, após as orientações do 

Simpósio supramencionado, ao Ordenador de Despesas (OD) e ao Fiscal Administrativo que 

revisassem todos os processos de aquisições de materiais junto a Seção de Aquisições e 

Contratos (SALC), de distribuições de materiais junto ao Almoxarifado (Almo) e de 

utilização junto as Subunidades, Seções e Setores, mapeando e identificando os processos 

envolvidos com os recursos do FUNADOM e excluindo aqueles em não estavam em 

consonância dentro desse escopo. Partiu do príncipio da previsão de descentralização de, no 

máximo, 04 (quatro) parcelas de FUNADOM, por ano, pela Diretoria de Gestão 

Orçamentaria, conforme disponibilidades orçamentárias. 

Inicialmente estabeleceu, junto ao Estado-Maior da Organização Militar, uma ordem 

de prioridade, para atendimento às necessidades administrativas, das atividades mais 

essenciais para as menos essenciais, excluindo as que não deveriam ser atendidas. A posterior, 

ministrou ao público interno instruções sobre as atividades de Racionalização no âmbito do 

Exército, informando as medidas que seriam levantadas sobre materiais de consumo 

(aquisições, distribuição e uso geral) na Organização Militar, pois, a falta de 

comprometimento do público interno com o gasto do recurso público é um problema que traz 

óbices para a Organização Militar. 

Após este levantamento, foram construídas as medidas a serem implementadas, 

visando a racionalização dos recursos, focando em metas de redução de material de tecnologia 

de informação e comunicações, expediente, construção e de limpeza e conservação.  

Para se ter um parâmetro inicial que quantificasse valores (recursos) e quantidades de 

cada item adquirido e solicitado, mensalmente, por dependência (subunidades, seções, 

setores), foi realizado pela fiscalização administrativa e almoxarifado, um levantamento no 

SISCOFIS WEB, do histórico dos últimos 12 (dose) meses, dos materiais solicitados e 

adquiridos na UG. 

Feito isto, foi mensurado e estabelecido um parâmetro de materiais solicitados e 

consumidos, por dependência, estimando o quanto se utilizaria dos recursos do FUNADOM, 

baseando-se nesses dados estatísticos, para o estabelecimento de um teto máximo de itens e 

quantidades, de forma a manter a vida vegetativa das dependências da OM em excelentes 

condições, mesmo com a racionalização, por 30 (trinta) dias e, o que sobraria deste recurso, 

estimado, poderia ser aplicado em outras despesas. Notoriamente, verificou-se que os pedidos 
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de materiais entre as dependências não poderiam ser iguais todos os meses, devida as 

características de sua finalidade de formação e função, durante o ano de instrução. 

Assim, foi possível avaliar as quantidades de matérias consumidos e valores gastos, 

durante um período de 12 (doze) meses, e foi estabelecido uma nova sistemática para o 

pedido de material, realizado somente pelo SISCOFIS WEB, pelo almoxarifado. 

Foi determinado que o pedido de material das dependências ocorresse 1 (uma) vez por 

mês, no período do 1ª ao 7º dia do mês em questão, pelos requisitantes (dependências). 

Posterior ao pedido no SISCOFIS WEB, a fiscalização administrativa analisaria o pedido, 

também pelo SISCOFIS WEB, dentro das quantidades de materiais estabelecidos. Após 

aprovação, o almoxarifado realiza a separação do material autorizado pelo fiscal 

administrativo e a dependência solicitante deve realizar a apanha do material, no período do 

8º ao 14º dia deste mês, possibilitando ao almoxarifado que utilizasse os demais dias do mês 

para contatos com fornecedores, atualização do SISCOFIS, entrega e recebimento de 

materiais e organização dos depósitos. 

Para que esta sistemática funcionasse, efetivamente, foi preciso levantar recursos, até 

mesmo de outras fontes e Diretorias Setoriais, para serem utilizados na aquisição de insumos 

de materiais de Tecnologia da Informação e Comunicação (informática), permitindo que todas 

ou a grande maioria das dependências possuíssem computadores com o suporte mínimo para a 

instalação do SISCOFIS WEB e operação do sistema e sua manutenção para manter o 

funcionamento. 

Com o procedimento e utilização do SISCOFIS WEB foi possível corrigir vícios de 

pedidos de materiais de meses anteriores que eram repetitivos, pedidos fora dos prazos 

estabelecidos e pedidos mensais de materiais de uso duradouro sem necessidade. Outras 

necessidades julgadas necessárias, seriam tratadas de forma isolada e pontual. Ainda, evitou 

estoques elevados de material por falta de planejamento adequado da demanda, que contribui 

para as perdas, tendo ciência de todo o material existente no almoxarifado, bem como aqueles 

a serem recebidos. 

Com esta sistemática, houve a mudança de mentalidade dos envolvidos no processo, 

principalmente nos usuários dos matérias de consumo de expediente e de limpeza e 

conservação, uma vez que cada dependência também realizava seu planejamento de utilização 

dos materiais ao longo de 30 (trinta) dias, tendo que trabalhar sem desperdício, que refletiu na 

racionalização dos materiais de consumo comprados com recursos do FUNADOM. 
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Foi possível, também, a aquisição de materiais de construção (insumos), após a 

realização de projetos de melhorias de instalações, que proporcionaram melhores condições 

de convívio e conforto, com as aquisições oriundas dos recursos descentralizados do 

FUNADOM. 

Nas reuniões administrativas semanais dos agentes da administração, foram inseridas 

planilhas de acompanhamento de recursos, com valores e prazos, obedecendo às fases da 

despesa: empenho, liquidação e pagamento, junto ao setor responsável. 

Também, foi inserido neste contexto de racionalização o estabelecimento de ilhas de 

impressão e conscientização o público interno, para evitar impressões desnecessárias de 

documentos, revisando-os antes na tela do computador e utilizando sempre que possível 

documentos eletrônico, que refletiram na economia de aquisição de insumos da impressora 

(toner e papel), comprados com recursos do FUNADOM. 

Reavaliou, mensalmente, as necessidades de material das dependências, a fim de evitar 

pedidos desnecessários, e estabeleceu como rotina visitas/inspeções mensais nos depósitos e 

dependências, impedindo a prática de estoques de materiais paralelos, além de fiscalizar o 

emprego de material de consumo nessas dependências, e sua utilização em atividades que não 

sejam relativas ao serviço. 

Mesmo sendo uma Organização Militar isolada, integrou o Grupo de Coordenação e 

Acompanhamento das Licitações e Contratos (GCALC) da Guarnição de Recife, para a 

realização de licitações centralizadas, objetivando a redução do custo operacional dos bens e 

serviços. Ainda, a Seção de Aquisições Licitações e Contratos da OM viabilizou a realização 

de processos licitatórios próprios, visando permitir a aquisição dos materiais e serviços 

levantados, cujo objetivo principal é dispor de pregões eletrônicos com preços exequíveis 

compatibilizando com o orçamento disponibilizado à Unidade Gestora. 

Com a utilização do SISCOFIS WEB como gerenciar dos processos, foi possível 

autorizar empenho para aquisição de material que tenha previsão de consumo conforme 

planejamento (racionalização), permitindo a melhor distribuição de material e controle de 

níveis de estoque no almoxarifado. 

Por fim, a implementação dessas medidas certificou-se que todas as despesas terão 

efetividade, isto é, capacidade de promover os resultados pretendidos, tendo resultados 

positivos nas atividades da Organização Militar, sendo na atividade fim ou meio, com a 

racionalização dos recursos da FUNADOM. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com a pesquisa realizada, foi possível compreender a devida importância de planejar e 

executar medidas e procedimentos no âmbito do 71º Batalhão de Infantaria Motorizado que 

resultem em uma efetiva economia de despesas com material de tecnologia da informação e 

comunicações, expediente, construção e de limpeza e conservação, à serem adquiridos com o 

recursos do FUNADOM, monitorando os resultados, estabelecendo metas de economia, 

compartilhando as boas práticas e utilizando corretamente a ferramenta SISCOFIS WEB no 

apoio ao controle interno, que beneficiou ao público interno e resultou em melhoria nas 

condições de trabalho e produtividade. 

Com a importância dada pelos Entes Federais e Escalão Superior ao controle dos 

gastos públicos, a ferramenta SISCOFIS WEB é um sistema de gestão importante para manter 

e consolidar o controle interno da administração, sejam orçamentárias, financeiras ou 

patrimoniais, dando suporte e embasamento para as ações realizadas. 

A melhor forma de racionalizar despesas é acabar com o desperdício, tanto de recursos 

quanto de materiais, que ocorrem exatamente nas atividades do dia-a-dia, nos procedimentos 

mais simples e rotineiros e deve proporcionar um melhor emprego dos meios e maior 

capacitação de retorno com o que se pretende na atividade, alcançados com a mudança de 

mentalidade do público alvo (militares do 71º Batalhão de Infantaria Motorizado), com as 

palestras ministradas e inspeções rotineiras realizadas. 

Com a implementação da nova sistemática de pedidos de material de consumo no 

almoxarifado, distribuído por período, utilizando o SISCOFIS WEB, permitiu ao setor 

dedicar-se em outras atividades de suas responsabilidades, trazendo benefícios para a 

administração do 71º Batalhão de Infantaria Motorizado. 

Desta forma, a pesquisa trouxe resultados positivos e colaborou sobremaneira para que 

fosse embasada a proposta de procedimentos para a racionalização dos recursos do 

FUNADOM no 71º Batalhão de Infantaria Motorizado.  

Conclui-se que o assunto não foi completamente esgotado, sendo dado um importante 

passo para o avanço de conhecimento e impulso para o aprofundamento e amplitude do tema, 

em estudos posteriores, que possam servir de base para complementar os resultados expressos 

até o momento. 
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