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1. DICAS AOS AGENTES DA  

ADMINISTRAÇÃO 

 

a. Fiscal Administrativo 

Acompanhar a contabilização e o controle dos 

bens e materiais de consumo em trânsito, 

conforme o previsto nas Normas para a 

Contabilização e o Controle dos Bens e Materiais 

de Consumo em Trânsito, aprovadas pela Portaria 

- SEF/C Ex nº 175, de 26 JAN 22. 

Manter o controle cerrado sobre os créditos 

descentralizados para a UG, de forma que os 

prazos para aplicação sejam atendidos 

oportunamente, em observância à Diretriz 

Especial de Gestão Orçamentária e Financeira 

para o ano de 2022. 

Lembrar que o Plano de Contratações Anual 

(PCA) deve espelhar a realidade das contratações 

da UG e estar alinhado aos objetivos estratégicos 

previstos no Plano de Gestão da OM. 

b. Gestor de Contratos 

Solicitar ao OD, no início da gestão contratual, 

uma reunião com todos os agentes envolvidos, a 

fim de que os prazos, as obrigações e as 

condições de execução do contrato sejam 

apresentadas aos fiscais designados. 

Utilizar-se do relatório de gestão do contrato 

anterior, a fim de antever situações e problemas, 

tratando-os oportunamente. 

Estar previamente capacitado para o 

desempenho da função ou solicitar ao OD essa 

capacitação, valendo-se do Estágio Setorial de 

Fiscalização de Contrato, disponibilizado pelo 

Instituto de Economia e Finanças do Exército 

(IEFEx), no Portal de Educação do Exército.  

Atentar para as atribuições inerentes a cada 

função na gestão contratual, discriminadas na 

Portaria nº 37-SEF, de 14 ABR 20, de forma a 

esclarecer as ações a realizar pelos fiscais de 

contrato.

2. COMPARTILHANDO BOAS PRÁTICAS 

 

a. Operador do SISADE 

O 12º Batalhão de Engenharia de Combate 

Blindado adotou como boa prática evitar a 

rotatividade de operadores do Sistema de 

Acompanhamento de Dano ao Erário (SISADE). 

Tal procedimento favorece o controle cerrado 

dos processos de apuração e a tomada de 

decisões pelo Cmt da OM. 

 

b. Acompanhamento dos pregões homologados 

pelo GCALC 

O Comando da 3ª Região Militar criou 

sistemática para o acompanhamento efetivo dos 

processos licitatórios sob a responsabilidade do 

Grupo de Coordenação e Acompanhamento das 

Licitações e Contratos (GCALC). Tal procedimento 

vem permitindo a mitigação dos riscos durante as 

contratações e o estabelecimento de controles 

internos da gestão, assegurando o atendimento 

das demandas, em materiais e serviços, das OM 

participantes do grupo. Leia mais… 

 

c. Ferramenta auxiliar nas atividades de 

contratação pública 

O 3º Grupamento Logístico criou uma 

ferramenta de consulta baseada na série histórica 

de contratações, o que permite às OM verificar 

seus respectivos dados estatísticos, de forma a 

auxiliar na elaboração do PCA. Leia mais... 

Obs: Alguns links externos presentes neste BINFO 

somente funcionam na INTRANET/EB. 

http://sistemas.3rm.eb.mil.br/gcalc/principal_web.php?id=monta_fases_web
https://datastudio.google.com/reporting/44ca9f70-e873-42cb-b34e-02b32549e224
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 3. FIQUE ATENTO 

 

a. Transparência na Administração Pública 

O Tribunal de Contas da União (TCU), por meio do 

Acórdão nº 389/20-TCU-Plenário, determinou a 

disponibilização do inteiro teor dos processos de 

aquisição e contratações de serviços realizados 

pelas UG do Comando do Exército. A SEF e o DCT, 

por intermédio de suas respectivas OMDS, vêm 

implementando ações, com fins a orientar os 

agentes da administração para o cumprimento do 

mencionado acórdão. Leia mais... 

b. Caderno de Orientação - DCIPAS 

A DCIPAS disponibilizou em sua página da 

intranet o Caderno de Orientação aos Agentes da 

Administração daquela Diretoria, que visa a 

orientar os agentes da administração que atuam 

nos processos relativos ao Sistema de Civis, 

Inativos, Pensionistas e Assistência Social. Leia 

mais... 

c. Regime Especial de Execução - Suprimento de 

Fundos 

Por meio do DIEx nº 113-ASSE2/SSEF/SEF - 

CIRCULAR, de 7 MAR 22, a SEF difundiua Nota 

Técnica nº 3 / DICONT / DEORF / SEORI / SG / MD 

/ 2022, que trata do Regime Especial de Execução 

- Suprimento de Fundos. A referida Nota 

recomenda utilizar com parcimônia o citado 

instrumento e evitar a prestação de contas dos 

processos após o encerramento do exercício 

financeiro. Leia mais… 

d. Caderno de Orientação - DGO 

Com o intuito de instruir as UG para a melhoria e 

o aperfeiçoamento da gestão dos recursos do 

apoio administrativo (Ação 2000), do Fundo do 

Exército e das atividades de importação e 

exportação, a DGO, por meio do DIEx nº 312-

SEO/SDIR/DIR - CIRCULAR, de 18 MAR 22, 

atualizou o seu Caderno de Orientações. Leia 

mais... 

4. MATÉRIAS DAS OMDS/CCIEx 

 

a. Prêmio Excelência na Gestão Orçamentária 

Por meio do DIEx n° 237-SEO/SDIR/DIR-

CIRCULAR, de 7 MAR 22, a DGO informou sobre a 

instituição do Prêmio Excelência na Gestão 

Orçamentária 2022. O referido prêmio tem o 

objetivo de valorizar as UG mais efetivas do 

Comando do Exército, no que concerne à 

execução orçamentária dos recursos 

descentralizados. Leia mais… 

b. Inserção de nova funcionalidade no SAG- 

Divergência SIAFI x SISCOFIS 

Por meio do DIEx nº 99-SSecPatm/2ª Seção/D 

Cont - CIRCULAR, de 21 MAR 22, a DCont 

informou sobre a inserção de nova 

funcionalidade no SAG. O objetivo desse novo 

recurso é identificar o valor total e o percentual 

de divergência, entre o SISCOFIS e o SIAFI, por UG 

e por CGCFEx, de acordo com o perfil do 

operador do sistema. Leia mais… 

 

c. Autorização de descontos no contracheque 

Por meio do DIEx nº 92-S6/Gab/CPEx, de 15 MAR 

22, o CPEx informou que foi publicada, no sítio da 

intranet e internet, a Nota Informativa nº 006-

2022-CPEX, de 31 JAN 22, que regula os 

procedimentos que envolvem descontos 

autorizados em contracheque. Leia mais… 

 

d. Baixa de saldo de contas contábeis 

A D Cont, por meio do DIEx nº 78-SSecPatm/2ª 

Seção/D Cont - CIRCULAR, de 3 MAR 22, informou 

sobre a necessidade de alinhar os procedimentos 

contábeis a serem adotados para a baixa de saldo 

das contas contábeis “12321.06.01 - obras em 

andamento"e "12321.99.05 - bens imóveis a 

classificar”. Leia mais... 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A389%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A389%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A389%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
http://intranet.dcipas.eb.mil.br/images/PDF/CADERNO_DE_ORIENTACOES_DCIPAS.pdf
http://intranet.dcipas.eb.mil.br/images/PDF/CADERNO_DE_ORIENTACOES_DCIPAS.pdf
http://intranet.3cgcfex.eb.mil.br/content/s1/binfo/2022/03/docs/DIEx-113-SEF.zip
http://intranet.3cgcfex.eb.mil.br/content/s1/binfo/2022/03/docs/DIEx-312-DGO.zip
http://intranet.3cgcfex.eb.mil.br/content/s1/binfo/2022/03/docs/DIEx-312-DGO.zip
http://intranet.3cgcfex.eb.mil.br/content/s1/binfo/2022/03/docs/DIEx-312-DGO.zip
http://intranet.3cgcfex.eb.mil.br/content/s1/binfo/2022/03/docs/DIEx-237-DGO.zip
http://intranet.3cgcfex.eb.mil.br/content/s1/binfo/2022/03/docs/DIEx-99-DCONT.zip
http://intranet.3cgcfex.eb.mil.br/content/s1/binfo/2022/03/docs/DIEx-92-CPEX.zip
http://intranet.3cgcfex.eb.mil.br/content/s1/binfo/2022/03/docs/DIEx-78-DCONT.pdf
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5. DIRETRIZ ESPECIAL DE GESTÃO 

ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA O ANO 

DE 2022 

A Diretriz Especial de Gestão Orçamentária e 

Financeira do Comandante do Exército 

estabelece as seguintes metas para o ano de 

2022: 

- Descentralização de 60% até 30 ABR, 80% até 30 

JUN e 100% dos recursos autorizados até 31 AGO; 

- Empenho das dotações autorizadas em, no 

mínimo, 25% até 31 MAR, 60% até 30 JUN, 80% 

até 31 AGO, 90% até 31 OUT e 100% até 30 NOV 

(em relação à respectiva dotação orçamentária); 

 
Fonte: SAG, em 30 MAR 22 

- Liquidação das despesas em, no mínimo, 40% 

até 30 JUN, 60% até 31 AGO e 80% até 30 NOV 

(em relação à respectiva dotação orçamentária);

 

Fonte: SAG, em 30 MAR 22 

 

- Liquidação dos restos a pagar em, no mínimo, 

50% até 30 ABR, 70% até 31 AGO e 90% até 31 

DEZ (em relação ao volume total de RP). 

Fonte: SAG, em 30 MAR 22 

 

Todas as UGE devem agir como se o exercício 

orçamentário terminasse em 30 NOV 22. 

 

6. PUBLICAÇÕES DE INTERESSE 

 

 

 

Boletim de Jurisprudência TCU nº 389 

Boletim de Jurisprudência TCU nº 390 

Informativo de Licitações e Contratos 430 

Informativo de Licitações e Contratos 431 

Ementário de Gestão Pública nº 2.465 

Ementário de Gestão Pública nº 2.466 

Ementário de Gestão Pública nº 2.467 

 

88,00%
83,13%

79,63%
76,48%
75,58%

72,27%
70,63%
69,05%
68,67%
68,44%

60,90%
51,07%

11ª RM

Empenho de Despesa (por RM)

22,20%
20,49%

18,73%
17,60%
17,31%

14,81%
14,23%
13,93%
13,70%

12,83%
11,11%

9,49%

4ª RM

Liquidação do Exercício (por RM)

58,34%
47,18%

41,11%
38,54%
38,48%

36,81%
35,53%
35,03%

32,47%
29,97%

26,26%
20,42%

7ª RM

Liquidação de Restos a Pagar (por RM)

http://intranet.sef.eb.mil.br/images/assessorias/a2/DOCUMENTOS/2022/Diretriz_Especial_de_Gestao_Orcamentaria_e_Financeira_para_o_ano_de_2022_1.pdf
http://intranet.sef.eb.mil.br/images/assessorias/a2/DOCUMENTOS/2022/Diretriz_Especial_de_Gestao_Orcamentaria_e_Financeira_para_o_ano_de_2022_1.pdf
http://intranet.sef.eb.mil.br/images/assessorias/a2/DOCUMENTOS/2022/Diretriz_Especial_de_Gestao_Orcamentaria_e_Financeira_para_o_ano_de_2022_1.pdf
https://contas.tcu.gov.br/egestao/ObterDocumentoSisdoc?codArqCatalogado=25146612
https://contas.tcu.gov.br/egestao/ObterDocumentoSisdoc?codArqCatalogado=25197545
https://contas.tcu.gov.br/egestao/ObterDocumentoSisdoc?codArqCatalogado=25153583
https://contas.tcu.gov.br/egestao/ObterDocumentoSisdoc?codArqCatalogado=25246748
https://ementario.info/2022/02/24/ementario-de-gestao-publica-no-2-465/
https://ementario.info/2022/03/03/ementario-de-gestao-publica-no-2-466/
http://ementario.info/2022/03/11/ementario-de-gestao-publica-no-2-467/


Boletim Informativo nº 03/22 

 

P á g i n a 5 | 6 

 

7. VOCÊ SABIA? 

 

 

Que o Decreto nº 11.002, de 17 MAR 22, 

regulamentou a Lei nº 13.954, de 16 DEZ 19 e a 

Medida Provisória 2.215-10, de 31 AGO 21, que 

dispõem sobre a remuneração dos militares na 

ativa, a gratificação de representação, os 

proventos na inatividade e as pensões militares? 

Leia mais… 

Que, conforme o previsto no Decreto nº 10.947, 

de 25 JAN 22, já estão disponíveis, no sistema de 

Planejamento e Gerenciamento de Contratações 

(PGC), as funcionalidades para a elaboração do 

PCA por parte das SALC, cujo prazo se encerra em 

30 ABR 22? 

Que compete à UG de origem estabelecer 

contato formal com a UG de destino, quando o 

saldo patrimonial não tenha sido apropriado após 

30 (trinta) dias corridos da transferência do bem 

ou material no SIAFI? Leia mais... 

Que a capacitação dos fiscais de contrato é 

imprescindível e deve preceder à sua designação 

para exercer esse importante encargo da 

Administração Pública? 

Que a designação de um fiscal administrativo e 

um fiscal técnico de contrato é a regra para 

contratos de serviços terceirizados, serviços de 

engenharia não continuados e obras? E que, caso 

não seja possível designar fiscais distintos, a 

justificativa deverá integrar o ato de designação 

no boletim interno da OM? 

Que, nas contratações diretas por inexigibilidade 

ou por dispensa, quando não for possível estimar 

o valor do objeto, o contratado deverá 

comprovar previamente que os preços estão em 

conformidade com os praticados em 

contratações semelhantes de objetos de mesma 

natureza? Leia mais… 

8. CAPACITAÇÃO – Instituto de Economia e 

Finanças do Exército (IEFEx) 

a. Workshop sobre PCA e PGC 

 

No dia 22 MAR 22, a SEF promoveu o Workshop 

sobre PCA e PGC. O evento teve como objetivos: 

destacar os reflexos do PCA e do PGC no âmbito 

do Comando do Exército, apresentar as 

possibilidades e limitações do PGC para 

elaboração dos planejamentos orçamentários dos 

ODS e orientar as UG do Exército para a 

implementação da nova sistemática de 

contratações. As apresentações realizadas no 

workshop estão disponíveis no Portal de 

Educação do Exército. 

b. Estágios Setoriais 

Encontram-se disponíveis para inscrição no Portal 

de Educação do Exército os seguintes estágios: 

- Estágio Setorial de Aquisições, Licitações, 

Contratos e Precificação (ESALCP); e  

- Estágio Setorial de Formação de Pregoeiro 

(ESFP). 

c. Simpósio de Administração 

O IEFEx disponibilizou, na página da internet da 

SEF, as palestras que servem de subsídio para a 

realização do Simpósio de Administração das UG. 

O referido simpósio deve ser realizado ao longo 

dos meses de abril e maio do corrente ano. 

Acesse aqui... 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.002-de-17-de-marco-de-2022-386621060
http://intranet.dcont.eb.mil.br/images/Portaria_Nr_175-SEF_-Bens_e_Materiais_em_Tr�nsito.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges-/me-n-65-de-7-de-julho-de-2021-330673635
http://www.sef.eb.mil.br/simposio-adm/15-simposio-de-administracao.html


Boletim Informativo nº 03/22 

 

P á g i n a 6 | 6 

 

9. ACONTECEU NA SEF  

a. Passagem de Chefia do IEFEx 

Brasília (DF) – No dia 21 MAR 22, foi realizada a 
Passagem de Chefia do IEFEx, do Cel RENATO 
CALDEIRA IGREJA para o Cel MARCIO GABRIEL 
RIBEIRO. A solenidade foi presidida pelo Gen Ex 
SÉRGIO DA COSTA NEGRAES, Secretário de 
Economia e Finanças, e teve a presença do Gen 
Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA, Chefe do 
Departamento-Geral do Pessoal. 
 

b. Primeira Reunião de Trabalho com os Chefes 
dos CGCFEx 

 

Brasília (DF) - No dia 21 MAR 22, foi realizada a 
1ª Reunião de Trabalho com os Chefes dos 
CGCFEx. O evento foi presidido pelo Gen Ex 
SÉRGIO DA COSTA NEGRAES, Secretário de 
Economia e Finanças, e contou com a 
participação dos Oficiais Generais do Sistema SEF, 
do Chefe do CCIEx, dos Chefes das Assessorias da 
SEF, do Chefe do IEFEx e dos Chefes dos CGCFEx. 

 

10. PERGUNTAS  

FREQUENTES 
 

a. Qual o critério para o enquadramento da 
Portaria - C Ex nº 84, de 25 JAN 19, quando da 
solicitação da majoração do Adicional de 
Habilitação? 

Os requerimentos protocolados no SPED até 30 

SET 20 (inclusive) devem ser analisados à luz da 

Portaria - C Ex nº 84, de 25 JAN 19, e da Portaria 

nº 976/SC-5, de 19 MAR 92, do Estado-Maior das 

Forças Armadas. 

Já os requerimentos protocolados a partir de 1º 

OUT 20 devem ser analisados de acordo com a 

Portaria Normativa nº 86/GM-MD, de 22 SET 20, 

e a Portaria - C Ex nº 1.443, de 7 JAN 21. 

Além do certificado/diploma, ou o exame de 

validade e veracidade, os militares interessados 

devem apresentar o protocolo com a data do 

pedido de majoração do Adicional de Habilitação 

no SPED da OM. 

b. Há necessidade de atualização da senha SIAFI 

no sistema “Compras.gov.br Contratos”? 

Sim. Nas ocasiões em que for alterada a senha 

do SIAFI, o usuário deverá acessar o Sistema 

“Compras.gov.br Contratos”, incluir a nova senha 

na aba “Meus Dados” e clicar em “Salvar”. Caso 

contrário, o sistema não permitirá a utilização 

das funcionalidades disponibilizadas. 

c. Como será o Estágio de Pregoeiro em 2022? 

Buscando o constante aprimoramento das 

capacitações, a partir da edição de 2022, o 

Estágio Setorial de Formação de Pregoeiro 

permanecerá disponível no Portal de Educação 

do Exército durante o ano, sem tutoria, de forma 

que possa alcançar o maior número de agentes 

da administração capacitados para as funções 

nas SALC. 

 

 

Brasília-DF, 13 de abril de 2022. 

 

Gen Ex SÉRGIO DA COSTA NEGRAES 

Secretário de Economia e Finanças 


