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INTRODUÇÃO 
 

 
 

Caro agente da administração, 

 

Este documento tem por finalidade esclarecer aspectos importantes para o exercício 

da sua função. 

É natural que, ao assumir a função de agente da administração, os militares e 

servidores civis tenham dúvidas a respeito das atividades que devem executar e as 

responsabilidades envolvidas. Assim, elaborou-se este documento informativo, que, além de 

renovar conhecimentos e destacar pontos importantes, tem o intuito de permitir a melhor 

gestão dos recursos públicos colocados à disposição do Exército. 

A fim de facilitar a compreensão, os assuntos são apresentados, observando-se as 

dúvidas corriqueiras e os pontos mais importantes da legislação pertinente. 

Se restarem interrogações, por favor, procure o Centro de Gestão, Contabilidade e 

Finanças do Exército apoiador de sua organização militar. Caso, ainda assim, persistam 

dúvidas, utilize os canais de contato disponibilizados pela SEF. Será uma satisfação esclarecer 

suas dúvidas. 

Convém destacar que este documento tem objetivo meramente informativo, não se 

sobrepondo à legislação vigente e nem servindo como amparo legal para quaisquer 

postulações. 

 

Boa leitura! 

 
 
 

Secretaria de Economia e Finanças 
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1. FINALIDADE 

O presente caderno tem por finalidade informar os usuários da Operação Carro Pipa, no 

seio da Força Terrestre, por meio de um documento unificado e padronizado. Ele é fruto da 

consolidação de orientações do Comandante Militar do Nordeste e Escalões Superiores, bem como 

da experiência e cooperação mútua entre os integrantes dos Centros de Gestão, Contabilidade e 

Finanças do Exército (CGCFEx). 

2. NOÇÕES GERAIS SOBRE A OPERAÇÃO CARRO-PIPA 
 

A Portaria Interministerial nº 1/MI/MD, de 25 de julho de 2012, trata da mútua cooperação 

técnica e financeira entre os Ministérios da Integração Nacional e da Defesa, para a realização de 

ações complementares de apoio às atividades de distribuição de água potável, às populações 

atingidas por estiagem e seca na região do semiárido nordestino e região norte dos Estados de Minas 

Gerais e do Espírito Santo, denominada Operação Carro-Pipa. 

Em seu art. 6º, A referida norma apresenta as atribuições do Ministério da Defesa, a serem 

realizadas pelo Comando do Exército, a saber: 

 “Art. 6º São atribuições do Ministério da Defesa, por intermédio do Comando do Exército: 
I - receber da Sedec as indicações de Municípios, avaliar as possibilidades de atendimento e  
informar àquela Secretaria quais Municípios serão atendidos pelo Comando do Exército; 
II - realizar o planejamento para a distribuição emergencial de água potável aos Municípios 
indicados pela Sedec; 
III - manter cadastro atualizado dos Municípios que deverão ser incluídos, suspensos e 
excluídos; 
IV - prestar contas à Sedec dos recursos utilizados; 
V - disponibilizar o acesso aos Sistemas de Gestão e Controle da Operação e 
bancos de dados da Operação à Sedec, por meio da rede mundial de computadores 
(Internet); 
VI - operar e manter atualizado o Programa de Gestão e Controle de Distribuição de Água 
(GCDA), permitindo o acesso de qualquer órgão, via rede mundial de computadores 
(Internet), para fins de acompanhamento e emissão de relatórios gerenciais em tempo real; 
VII - realizar vistoria e fiscalização das condições dos carros-pipa contratados, da quantidade 
de água distribuída, das distâncias percorridas e da execução dos Planos de Trabalho dos 
pipeiros; 
VIII - adquirir equipamentos, softwares e materiais necessários à realização da Operação, 
devidamente especificados no Plano e Trabalho aprovado, com recursos descentralizados 
pela Sedec; 
IX - manter cadastro atualizado dos mananciais, dos veículos transportadores contratados, 
dos responsáveis pelos veículos transportadores, do quantitativo de pessoas atendidas por 
localidade e dos locais para o abastecimento; 
X - contratar pipeiros e outros serviços terceirizados de mão de obra, necessários para a 
Operação, com recursos descentralizados pela Sedec; 
XI - elaborar relatórios e Planos de Trabalho; 
 XII - apurar denúncias de irregularidades; 
XIII - manter e capacitar recursos humanos necessários à execução das ações da Operação; 
XIV - emitir parecer sobre inclusão, suspensão e exclusão de Municípios, quando solicitado 
pela Sedec; 
XV - informar à Sedec a existência de irregularidades e de quaisquer eventos que dificultem 
ou interrompam o curso normal da execução da Operação; 
XVI - fornecer à Sedec informações referentes à Operação; 



Caderno de Orientação aos Agentes da Administração – 7.2 

Operação Carro-Pipa 
4 

 

 

 

XVII - monitorar e fiscalizar o rastreamento dos carros-pipa por meio de GPS e enviar os 
dados ao MI, conforme especificações definidas pela Sedec. 
XVIII - enviar o cadastro dos veículos transportadores para a autoridade de saúde pública 
municipal; 
XIX - manter em arquivo os laudos dos mananciais de captação de água e os laudos de 

monitoramento de controle de qualidade da água." (grifo nosso) 

 

Para a execução da Operação Carro-Pipa (Op C Pipa), em consonância com as diretrizes 

emanadas pelo Comandante Militar do Nordeste e Escalões Superiores, são necessárias várias 

etapas e procedimentos, que vão desde a definição da água apropriada para o consumo humano e 

conservação dos mananciais, até a possível apuração de irregularidades no processo de distribuição 

de água às comunidades carentes. No entanto, a abordagem deste trabalho será somente de 

assuntos referentes a áreas do Sistema de Economia e Finanças, tais como: processo de contratação 

de pipeiros, prestação de contas, fiscalização, aspectos da gestão financeira e apuração de 

irregularidades. 

3. DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 
 

3.1 Premissas Básicas 
 

 a. A Inexigibilidade de Licitação por Credenciamento é o instrumento legal a ser utilizado 

pelas OME para a contratação de prestadores de serviço “pipeiros” no contexto da Op C Pipa, pois 

encontra amparo no Acórdão Nº 1722/2013-TCU, de 03 de julho de 2013, no Parecer Nº 

19/2012/DECOR/CGU/AGU, de 04 de maio de 2012, e na Decisão nº 656/95 – TC – Plenário. 

 

 b. Visando padronizar procedimentos na elaboração do processo em pauta, as OME deverão 

seguir o modelo elaborado pelo Escritório Op C Pipa/CMNE, em parceria com a Asse Ap As Jur/CMNE 

e a Advocacia-Geral da União, que será sempre atualizado, conforme necessário e informado pelo 

CMNE. 

 

3.2. Aspectos Importantes 
 

a. Sequência das ações 

Antes de elaborar o Processo de Inexigibilidade de Licitação por Credenciamento, as OME 

deverão, previamente, coletar as informações necessárias para subsidiar os trabalhos, em especial 

os municípios atendidos pela OME, a quantidade de localidades em cada município, bem como o 

número total de viagens (carradas) de cada município e o valor estimativo de despesas por 

município. Após essa fase de coleta de dados, o encarregado deverá observar a sequência a seguir: 

1) elaboração do processo. Nessa fase, é importante observar os prazos, de forma que a Op 

C Pipa não tenha solução de continuidade. Cabe destacar que não é possível aditivar a inexigibilidade 

ou o período de credenciamento; 
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2) encaminhar o processo para análise por parte da Consultoria Jurídica da União (CJU) do 

respectivo Estado; 

3) após análise, providenciar as recomendações feitas pela CJU, se for o caso, e encaminhar 

para ratificação pelo Comandante da respectiva Região Militar; 

4) promover ampla divulgação do edital, publicando no Diário Oficial da União (DOU), jornal 

de maior circulação do Estado, etc.; 

5) realizar o credenciamento inicial. Nessa fase, é importante credenciar aqueles que já 

trabalham para a Op C Pipa, de forma a atender a todos os lotes dos municípios; e 

6) promover o sorteio dos lotes públicos e definir aqueles que serão contratados no 

primeiro período de contratação (preferencialmente quadrimestral e conforme previsto no Edital 

de Credenciamento da OME). 

 

b. Principais recomendações 

1) A inexigibilidade de licitação por credenciamento deverá ter a vigência de 1 (um) ano. 

2) O credenciamento poderá ser realizado a qualquer tempo, dentro do prazo de vigência 

da inexigibilidade. Para tanto, a OME deverá atentar para que conste do Edital os dias da semana, 

bem como os horários destinados a essa atividade. 

3) Os interessados em se credenciar deverão, quando do requerimento, manifestar o 

município de seu interesse para prestação do serviço. 

4) Em razão da sazonalidade da seca, o processo de inexigibilidade de licitação será 

elaborado de forma a permitir novas inclusões de municípios ou inclusões de novas localidades em 

municípios já atendidos pela Operação. Entretanto, há necessidade de correlacionar essas inclusões, 

bem como os novos credenciamentos de prestadores de serviço, ao processo de inexigibilidade em 

vigor. 

5) A OME deverá contratar os prestadores de serviço pelo período previsto em seu Edital de 

Credenciamento. 

6) A OME deverá realizar os sorteios dos lotes quando a situação exigir, ou seja, quando o 

número de credenciados no município for superior à demanda por contratação. 

7) Recomenda-se a inserção de necessidade de divulgação do edital de credenciamento no 

sítio da OM. 

8) Para garantir a isonomia do processo e a impessoalidade, recomenda-se retirar a 

necessidade de credenciar os pipeiros que já trabalham para a Operação Carro-pipa (Op C Pipa), por 

contrariar princípios da impessoalidade e a isonomia necessária ao credenciamento. 

9) Recomenda-se dar ampla divulgação prévia e posterior do sorteio no sítio da OM, fazendo 

constar todos os credenciados contemplados, em atendimento à Decisão nº 656/95-TCU-Plenário. 
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10) Sugere-se a criação de um segundo documento chamado “carta-contrato ou ordem de 

serviço”, podendo ser simples, de única folha, onde constará o município de trabalho e período de 

vigência, a ser assinado após sorteio, atendendo o disposto no art. 62, da Lei nº 8.666/93. Assim, o 

termo de credenciamento garante que o credenciado atende a todas os requisitos do Edital e a 

“carta-contrato ou ordem de serviço” específica para qual município e qual período a União está 

contratando o prestador. Tal medida evita a assinatura de termo de credenciamento após todos os 

sorteios realizados durante o ano. 

 

c. Outras informações 

1) Cabe salientar que o Contrato de Credenciamento, o qual deve ser assinado logo após 

concluída a fase do sorteio, habilita o pipeiro à contratação para a prestação do serviço referente ao 

período de contratação subsequente. 

2) A OME deve atentar para não realizar ações que não estejam contempladas no edital. 

 

4. MEMÓRIA DE CÁLCULO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 
 

a. Aspectos Importantes 

As OME são responsáveis pela elaboração mensal da estimativa de recursos financeiros para 

as ações de coordenação, fiscalização e execução da Op C Pipa. Sendo assim, há necessidade de um 

estudo prévio de tal forma que essa estimativa se aproxime o máximo possível da realidade. 

Nas solicitações de recursos financeiros, as OME deverão especificar, por natureza de 

despesa, os valores necessários para atender à Operação no mês subsequente. Para tanto, devem 

considerar a situação atual (pagamento de pipeiros, locação de veículos, pagamento de diárias, 

aquisição de cloro, combustível, etc.) e as possibilidades de inclusões e/ou exclusões de municípios, 

bem como a existência de créditos não aplicados (saldos remanescentes). 

 

b. Municípios atendidos e carros-pipa contratados 

Os dados devem ser retirados do Sistema GPIPABRASIL, onde constará o total de municípios 

atendidos e a quantidade de carros-pipas contratados. 

 

c. Cálculo da necessidade de recursos financeiros 

Deverá ser relacionado e descriminado por Natureza de Despesa (ND) cada planejamento 

de necessidades de recursos. 
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5. GESTÃO FINANCEIRA 
 

5.1. Premissas básicas 
 

a. Os recursos financeiros descentralizados para a Operação deverão ser empregados de 

forma judiciosa, com observação rigorosa das finalidades do Programa, ou seja, entrega de água às 

populações necessitadas, dentro de um planejamento de custos continuado. 

b. No planejamento para a distribuição de água, deve-se buscar a melhor relação custo-

benefício, ou seja, realizar a captação de água nos mananciais mais próximos e considerar as 

menores distâncias das rotas. 

c. Os recursos financeiros descentralizados pelo COTER/DGO, e não empregados, deverão 

ser restituídos, por iniciativa da OME ou quando solicitado por aquele ODOp ou determinadas pelo 

Op C Pipa CMNE. 

 

5.2. Aspectos a observar 
 

a. Na solicitação de recursos financeiros 

1) A solicitação de recursos financeiros deverá ser a mais próxima possível da real 

necessidade, considerando os saldos remanescentes do mês anterior e os saldos dos empenhos 

inscritos em restos a pagar ainda não processados. 

2) Nas solicitações de recursos financeiros, as OME deverão especificar a Natureza de 

Despesa (ND), após um criterioso planejamento prospectivo das atividades da Operação (pagamento 

de pipeiros, locação de veículos, pagamento de diárias, aquisição de cloro e combustíveis etc). 

3) Para o planejamento da necessidade de recursos financeiros, as OME devem atentar para 

a quantidade de dias de distribuição de água do mês subsequente. 

4) As OME não devem solicitar recursos financeiros para atender municípios que estejam 

na situação de temporariamente suspensos. 

5) A solicitação de recursos financeiros para atender necessidades decorrentes de situações 

extraordinárias, bem como para a inclusão de municípios ou retorno de municípios que se 

encontravam na situação de temporariamente suspensos, após ter sido remetida a solicitação 

mensal, deve ser realizada por intermédio de pedido complementar. 

 

b. Na execução da despesa 

1) Empenhar os créditos em no máximo 10 (dez) dias após a descentralização na tela do 

SIAFI. 

2) Realizar a liquidação da despesa imediatamente após a prestação de contas dos pipeiros 

(Pessoa Física ou Jurídica). 
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3) Realizar o pagamento da despesa em no máximo 30 (trinta) dias após a liquidação da 

despesa, (prestação de contas). 

4) A contratação de prestadores de serviço “pipeiros” deverá ser realizada por 

Inexigibilidade de Licitação por Credenciamento, de acordo com as orientações constantes no item 

3 do presente Caderno. 

5) Não é permitido a inclusão de um novo item (pipeiro) em um processo de inexigibilidade 

de licitação já publicado/divulgado. Para esse caso, é necessária a realização de um novo processo.  

6) No caso da contratação de pipeiros, confeccionar a Nota de Empenho no valor previsto 

na Planilha de Distribuição de Água, evitando gerar saldos de empenhos não aplicados. 

7) O valor teto para pagamento pela prestação do serviço é de R$ 22.000,00(vinte e dois mil 

reais) por pipeiro, (levar em consideração que esse valor pode ser alterado pelo Cmt Mil NE). 

8) Para a avaliação de preços, deve-se seguir o momento de Transporte (MT): 

                                                                 MT = V x D x Q x IM, onde: 
Onde: 
Volume Transportado = (V)  
Distância do Manacial ao Ponto de Abastecimento = (D) 
Quantidade de Viagens Realizadas = (Q)  
Índice Multiplicador (IM). 

 
Obs. Para se estipular o Índice Multiplicador (IM), deve-se aplicar a tabela recomendada 

pelo CMNE (DIEx N 307-A.2.1/EscOpCPipa/CMNE de 4 de outubro de 2021). 

9) Atentar para o equilíbrio entre as Naturezas de Despesas (ND 15 com a ND 33 e a ND 36 

com a ND 47). 

10) Realizar um acompanhamento detalhado dos estágios das despesas. 

11) A despesa com a locação de veículos deve ser compatível com a duração da missão. 

Quando a situação permitir, locar veículos de menor custo. 

12) Para o pagamento de diárias, publicar em BI da OME a justificativa se houver 

deslocamentos nos finais de semana, cabendo ressaltar que essa prática deve ser evitada. 

13) Os Escritórios da OCP deverão prever uma estimativa de todos os militares que poderão 

ultrapassar o limite de 30 (trinta) diárias por ano, e encaminhar aos Escritórios dos G Cmdo com as 

devidas justificativas (claras, precisas e consistentes). Posteriormente os Escritórios dos G Cmdo 

consolidarão as informações de suas OME, analisando e criticando as justificativas apresentadas e 

encaminharão ao Escritório da OCP/CMNE. A autorização para ultrapassar o limite de 30 (trinta) 

diárias deverá ser solicitado ao Oficial General a qual a OME está diretamente subordinada, de 

acordo com a Portaria nº 358, de 30 MAR 20. 
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c. No término do exercício financeiro 

As despesas realizadas com os recursos financeiros descentralizados até outubro do ano em 

curso deverão ser liquidadas e pagas até o encerramento do exercício financeiro. 

 

d. Outras informações 

 

1) Atenção especial deverá ser dada ao perfeito entrosamento entre os setores da OME 

envolvidos com a gestão financeira da Operação (SALC, Tesouraria e Coordenação da Operação 

Carro-Pipa). 

2) Quando houver atraso no sub-repasse de numerário superior a 72 (setenta e duas) horas 

da data da liquidação da despesa, a OME deverá informar essa situação ao escalão imediatamente 

superior, por meio de mensagem SIAFI. 

6. RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS 
 

Inicialmente é conveniente esclarecer que a retenção de impostos é uma maneira que o 

Governo Federal tem para antecipar uma parte dos valores que devem ser pagos e combater a 

sonegação. Isso ocorre na situação em que os sujeitos passivos, por força de lei, são 

responsabilizados por reter e passar ao fisco o valor correspondente ao imposto incidente sobre a 

operação, independentemente de estar o prestador regular ou não com o fisco. Na União, esse 

instituto passou a ser utilizado de maneira muito ostensiva a partir do artigo 64 da Lei 9.430/1996. 

Assim, com o objetivo de esclarecer alguns aspectos relativos aos procedimentos das UG 

como substitutos tributários nas operações que envolvem pagamentos aos pipeiros, julgamos 

oportuno fazer as seguintes orientações: 

a. a contratação do profissional autônomo que realiza o transporte de carga (água), no 

âmbito da Operação Carro-Pipa, traz para a Unidade Gestora (UG) que os contrata responsabilidades 

tributárias previstas nas legislações inerentes à contribuição ao INSS, ao Imposto de Renda e ao 

ISS/ISSQN ou ICMS; 

b. sendo o contratado pessoa física, o documento hábil para justificar o pagamento será o 

Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA), o qual deve ser emitido pela UG e assinado pelo 

Transportador Autônomo de Carga (TAC); 

c. no RPA devem estar discriminados os tributos retidos na fonte e todos os dados cadastrais 

da UG e do autônomo, tais como: 

1) da UG: o nome ou razão social, o nº do CNPJ e o endereço completo; 

2) do autônomo: o nome completo, o nº CPF, o nº do RG, o nº da inscrição do autônomo 

junto à prefeitura e o nº do PIS ou inscrição do mesmo no INSS como autônomo; 

Para realização das retenções tributárias, tem-se a seguinte base legal: 

a. Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; 
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b. Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996; 

c. Lei complementar nº 116, de 31 de julho de 2003; 

d. Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007; 

e. Lei nº 12.469, de 26 de agosto de 2011; 

f. Lei nº 12.794, de 2 de abril de 2013; 

g. Regulamento do Imposto de Renda – RIR (Dec nº 9.580/2018); 

h. Decreto nº 1.007, de 13 de dezembro de 1993; 

i. Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009; 

j. Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012; e 

l. Instrução Normativa RFB nº 1.406, de 23 de outubro de 2013. 

 

6.1. Retenções referentes ao Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 
 

Tratando-se de transporte de carga, de trator e assemelhados, caso os rendimentos sejam 

pagos por pessoas jurídicas a pessoas físicas (TAC), pela prestação desses serviços em veículo 

próprio, locado ou adquirido com reserva de domínio ou alienação fiduciária, a contratante deverá 

reter e recolher o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), que será calculado com base na tabela 

progressiva vigente por ocasião do pagamento, de acordo com o art. 686 do Decreto nº 9.580, de 22 

de novembro de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/2018), combinado com o Art. 9º da 

Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, alterada pela Lei nº 12.794, de 2 de abril de 2013. 

a. O cálculo da retenção é feito com base na tabela progressiva mensal, por ano calendário, 

disponível na página da Receita Federal do Brasil – RFB <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br>. 

 
 

b. A base de cálculo para a retenção do IR sobre os pagamentos realizados a pessoas físicas 

pela prestação de serviços de transporte de cargas, em veículo próprio, locado ou adquirido com 

reserva de domínio ou alienação fiduciária (pipeiros), é de 10% (dez por cento) do rendimento bruto, 

conforme art. 18, da lei nº 12.794, de 2 de abril de 2013. 

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br


Caderno de Orientação aos Agentes da Administração – 7.2 

Operação Carro-Pipa 
11 

 

 

 

c. Caso a UG tenha realizado mais de um pagamento no mês ao TAC, haverá a necessidade 

de se somar o valor pago anteriormente ao valor a ser pago no presente momento, a fim de se apurar 

a base de cálculo de 10% e, com base na tabela progressiva de IRPF, calcular o IRRF, conforme 

previsto no § 1º do Art. 7º, da Lei nº 7.713/1988. 

d. Para o cálculo do imposto a ser retido, serão permitidas as deduções referentes a: 

1) valor de R$ 189,59 por dependente (ano calendário de 2021); 

2) importâncias pagas a título de pensão alimentícia, cabendo ao prestador fornecer o 

comprovante do pagamento da pensão à fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo 

respectivo desconto; 

3) as contribuições para a previdência social da união, dos estados, do distrito federal e dos 

municípios (os valores de SEST/SENAT não são deduzidas para o cálculo do IR). 

e. O valor de R$ 1.903,99 (ano calendário 2021) corresponde à parcela isenta dos 

rendimentos. 

 
 

f. O cálculo do imposto na fonte leva em consideração todos os valores pagos no mês pela 

mesma fonte pagadora, assim, caso haja mais de um pagamento para a mesma pessoa física no 

mesmo mês, os rendimentos devem ser somados e aplicada a alíquota correspondente ao valor 

global, deduzindo-se os valores já retidos por ocasião dos pagamentos anteriores no mesmo mês, 

conforme art. 677, § 2º, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR). 

g. O recolhimento da retenção ocorre mediante DARF, sendo incluída a situação de dedução 

DDF002 (Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF) e gerado um DARF no código 0588. 
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6.2 Retenções referentes ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 
 

a. As Unidades Gestoras ao contratarem o TAC, em termos da regulamentação do INSS, são 

equiparadas a empresas, conforme determina o art. 3º da IN nº 971 -RFB, de 13 de novembro de 

2009. 

b. Equiparada a empresa, a UG, em relação aos contribuintes individuais que lhe prestem 

serviços, é responsável pelo recolhimento da contribuição patronal, pela retenção na fonte e 

recolhimento da contribuição ao INSS e, ainda, das contribuições ao Serviço Social do Transporte - 

SEST e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT, conforme prevêem, 

respectivamente, os incisos I, III e IV, do art. 78 da IN nº 971 -RFB, de 13 NOV 09. 

c. Em relação ao item anterior, a UG deve exigir o registro como contribuinte individual na 

RFB, conforme § 4º, do art. 19,  da  IN  nº  971  -RFB,  de  13 NOV 09. 

d. A UG contratante além de suas obrigações acessórias previstas na legislação 

previdenciária, também está obrigada às previstas nos incisos V e VIII do Art. 47, da IN nº 971 -RFB, 

de 13 NOV 09: 

“V - fornecer ao contribuinte individual que lhes presta serviços, comprovante do pagamento 

de remuneração, consignando a identificação completa da empresa, inclusive com o seu 

número no CNPJ, o número de inscrição do segurado no RGPS, o valor da remuneração paga, 

o desconto da contribuição efetuado e o compromisso de que a remuneração paga será 

informada na GFIP e a contribuição correspondente será recolhida; 

VIII - informar mensalmente, à RFB e ao Conselho Curador do FGTS, em GFIP emitida por 

estabelecimento da empresa, com informações distintas por tomador de serviço e por obra 

de construção civil, os dados cadastrais, os fatos geradores, a base de cálculo e os valores 

devidos das contribuições sociais e outras informações de interesse da RFB e do INSS ou do 

Conselho Curador do FGTS, na forma estabelecida no Manual da GFIP;” 

e. O cálculo referente à retenção do INSS será realizado com base na alíquota de 11% (onze 

por cento), incidindo sobre 20% (vinte por cento) da remuneração bruta paga, no mês, às pessoas 

físicas condutores autônomos de veículos rodoviários, sem vínculo empregatício (pipeiros), limitado 

ao teto máximo de contribuição, que em 2021 é de R$ 6.433,57. Assim, o valor máximo mensal que 

se pode reter, a título de INSS, é de R$ 707,69 (11% de R$ 6.433,57), conforme o art. 55, § 2º, 78, 

inc. IV, e 112 da IN RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009. 

f. Urge destacar que mesmo com a entrada em vigor da Portaria SEPRT/ME nº 477, de 12 de 

janeiro de 2021, não houve alteração na alíquota e forma de cálculo na apuração da contribuição ao 

INSS dos contribuintes individuais (autônomos), esses permanecem contribuindo com a alíquota de 

11% sob o valor base de cálculo para o INSS limitado ao teto do salário de contribuição ao INSS de 

R$ 6.433,57 e ao valor descontado de R$ 707,69 (R$ 6.433,57 x 11%). 

g. O recolhimento é feito por documento GPS, gerada por meio da inclusão de dedução 

DGP001 (Recolhimento ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS), devendo-se utilizar o 

código de GPS 2445 (Órgão do Poder Público – CNPJ – Recolhimento sobre Contratação de 

Transportador Rodoviário Autônomo). 



Caderno de Orientação aos Agentes da Administração – 7.2 

Operação Carro-Pipa 
13 

 

 

 

6.3 Retenções referentes ao Serviço Social do Transporte (SEST) / Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte (SENAT) 
 

a. Sobre a mesma base de cálculo usada para a retenção do INSS (salário de contribuição 

previdenciária), consoante o art. 111-I da IN RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009, também 

incidirão as retenções para o Serviço Social do Transporte (SEST), na alíquota de 1,5%, e para o   

Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT) na alíquota de 1%, totalizando 2,5%, 

conforme art. 7º, inc. II, da Lei nº. 8.706/93 e arts. 1º e 2º do Decreto nº 1.007, de 13 de dezembro 

de 1993. 

b. Em relação a contribuição patronal a cargo da UG, a mesma deverá recolher 20% sobre o 

total de remuneração paga ou creditada ao condutor autônomo, conforme determina o inciso III do 

art. 72 da IN nº 971-RFB, de 13 NOV 09. 

c. Considera-se remuneração paga ou creditada ao condutor autônomo de veículo 

rodoviário, ou ao seu auxiliar, pelo frete, carreto ou transporte de passageiros, 20% do rendimento 

bruto (Art. 1º da Portaria nº 1.135 - MPAS/2001, de 5 de abril de 2001). Nesse sentido, o valor a ser 

considerado como remuneração do transportador equivalerá a 20% do valor total do frete, e sobre 

este valor (remuneração) serão calculados os 20% de contribuição patronal pela UG. 

d. Vale salientar que as contribuições a cargo da UG e as retidas na fonte devem ser 

recolhidas ao INSS até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência, sendo antecipado 

para o dia útil imediatamente anterior, caso não haja expediente bancário na data definida para 

pagamento, conforme inciso III e o parágrafo único do art. 80 da IN nº 971-RFB, de 13 NOV 09. 

e. Ressalta-se que caso o TAC apresente comprovantes de recolhimento da contribuição ao 

INSS, na mesma competência dos pagamentos efetuados, esses comprovantes devem ser 

considerados para o cálculo do limite máximo de contribuição mensal. Cópias dos comprovantes 

devem ser anexadas ao processo de despesa realizada e guardadas no suporte documental. 

f. As retenções do INSS e do SEST/SENAT devem ser realizadas na mesma GPS, mas em 

campos distintos. O valor das retenções do SEST/SENAT devem ser preenchidas no campo "valor 

outras entidades". 

h. A competência tributária da contribuição ao INSS, para o caso em estudo, é mensal, ou 

seja, o processo reinicia no próximo mês. 

 

6.4 Retenções referentes ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN/ISS) 
 

a. Segundo o art. 1º, § 2º, art. 3º, inc. XIX, e item 16.01 do Anexo da LC 116/2003, os serviços 

de transporte de natureza unicamente municipal poderão ser tributados pelo ISS. Este imposto 

incide quando o serviço de transporte iniciar e terminar no mesmo município, independente do 

município onde estejam o transportador ou tomador de serviço. 

b. Segundo a CF/88 (art. 156) e LC 116/03 (art. 6º) compete a cada prefeitura regulamentar   

a LC 116/03, podendo atribuir ao Tomador a responsabilidade pela retenção do ISS. Assim, cabe às 
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UG conhecer os detalhes da legislação do ISS de seu município, com o intuito de exigir, nos   

chamamentos e nos contratos, o cumprimento da referida legislação. 

c. O art. 8º-A e o inciso III do art. 8º da LC 116/03 estabelece que a alíquota mínima do 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é de 2% e que as alíquotas máximas são de 5%, que 

deve ser aplicada sobre a base de cálculo definida na legislação municipal. Lembrando que as 

localidades municipais podem conferir isenção do ISS para qualquer atividade. Por esse motivo, 

antes de qualquer coisa, sempre deve ser consultado a legislação do município em que irá atuar. 

d. O prazo de recolhimento também deve estar definido na legislação municipal. 

e. O recolhimento do tributo é feito por Documento DAR no SIAFI ou mediante OB para a 

Prefeitura, nos casos em que não houver convênio, sendo necessário incluir a situação de dedução 

DDR001 (Retenção de impostos recolhidos por DAR ) para geração da DAR ou DOB001 (Retenções 

de ISS sobre serviços de terceiros (Fatura) para geração da OB. 

f. No escopo, cabe mencionar aqui, que as Unidades tomadoras, quando contratantes de 

serviços prestados por Pessoa Física, devem recolher os respectivos encargos patronais ao INSS, cuja 

alíquota é de 20% (vinte por cento), incidindo sobre a mesma base de cálculo que foi utilizada para 

a dedução do INSS, sendo que neste caso, não há o limite máximo do teto de contribuição. O 

recolhimento do encargo é feito mediante uma GPS distinta, gerada por meio da inclusão de uma 

situação ENC024 (encargos patronais / serviços de terceiros - INSS) na aba encargos. 

 

6.5. Retenções referentes ao Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 
sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação (ICMS) 
 

O Parecer exarado pela SEF por intermédio do DIEx nº 319-ASSE2/SSEF/SEF – CIRCULAR, de 

26 AGO 19, entende que não há obrigação de retenção do ICMS no pagamento de serviços de 

transporte prestados no âmbito da OCP, pois o fornecimento de água potável constitui uma política 

pública relacionada a um serviço público essencial – que não constitui hipótese de incidência, muito 

menos fato gerador do imposto, além de ser inviável tal cobrança pelo princípio da imunidade 

recíproca entre União, Estados e Municípios. 

O mesmo Parecer infere que não obstante, qualquer que seja o posicionamento adotado e 

independentemente do entendimento dos Estados, é recomendável submeter a questão à   

apreciação do órgão de assessoramento jurídico da Advocacia-Geral da União (AGU), na respectiva   

área da Organização Militar, para conferir maior segurança jurídica aos gestores. 

 

6.6 Exemplo de retenções 
 

SITUAÇÃO HIPOTÉTICA 

Descrição Valor (R$) 

Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA) 12.000,00 

IR Retido - 
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Base de Cálculo antes do INSS (10% de 12.000,00) 1.200,00 

1.200,00 < 1.903,98 (tabela progressiva) Isento 

INSS - 

Base de Cálculo (20% de 12.000,00) 2.400,00 

Contribuição ao INSS devida ao TAC (11% de 2.400,00) 264,00 

Contribuição ao INSS Patronal devida à UG (20% de 2.400,00) 480,00 

SEST / SENAT - 

SEST (1,5% de 2.400,00) 36,00 

SENAT (1,0% de 2.400,00) 24,00 

ISSQN - 

ISSQN Retido na fonte a recolher (*5% sobre R$ 12.000,00) 600,00 

 

VALOR DE RPA 12.000,00 

Contribuição ao INSS devida ao TAC (11% de 2.400,00) 264,00 

SEST (1,5% de 2.400,00) 36,00 

SENAT (1,0% de 2.400,00) 24,00 

IRRF Isento 

VALOR LÍQUIDO A RECEBER PELO TAC 11.676,00 

Contribuição ao INSS Patronal devida à UG (20% de 2.400,00) 480,00 

(*) Exemplo ilustrativo com alíquota de ISSQN de 5%. 

 

7. RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 

Após os processos, no âmbito da Operação Pipa, de: execução da entrega de água, 

prestação de contas, empenho para os pipeiros e liquidação; é necessário a elaboração da Folha de 

pagamento dos pipeiro pela OME (escritório da Op pipa) e a existência de programação financeira 

(numerário). Feito isso, segue os procedimentos para recolhimento do FGTS e informações à 

Previdência Social, pelo setor financeiro da OME, por meio da elaboração e envio da SEFIP: 

a. Confrontar a relação do desconto do INSS do mês anterior com a do mês atual para 

identificar as alterações (novos pipeiros e pipeiros excluídos); 

b. Abrir o programa SEFIP; 

c. Clicar em “ferramentas”, “Restaurar Backup” e procurar pelo último arquivo da SEFIP 

transmitido na pasta: “Computador > C: > Arquivo e programas > Caixa, selecionar e restaurar; 
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d. Em “Movimento” clicar em “Novo”, informar a competência (mês e ano da folha de 

pagamento) e em “Código Recolhimento” informar o código “115 – Recolhimento e/ou Declaração 

ao FGTS e informações à Previdência Social” e “Salvar”. 

e. Em “Movimento” “nome da OME”, observar que o “código de Pagamento deve ser o 

2402. 

  f. Em “Cadastro” clicar em “novo trabalhador” para incluir os novos pipeiros identificados, 

conforme levantamento do item 2, e informar (figura 1): 

 Número do NIT (disponibilizado em planilha, após cada sorteio) 

 Nome completo do pipeiro 

 Categoria: 15 – Contribuinte Individual 

 CBO: Para os pipeiros o código 07825 

 Ocorrência: Sem ocorrência 
 

 
Figura 1 

 

g. Para excluir os pipeiros que saíram, conforme identificado na checagem do item 2, clicar 

em “Cadastro”, selecionar o nome do pipeiro e “Excluir”. 

h. Após realizar todas as inclusões e exclusões, ir em “movimento”, “nome da OME”, 

“marcar Participação”. Clicar nos nomes dos pipeiros e informar o valor do rendimento em 

“remunerações: Sem 13º salário”. (figura 2) 
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Figura 2 

 

Observação: O valor da remuneração é o que aparece na listagem da publicação em adt ao BI da 

OME. 

 

i. Após informar todas as remunerações, clicar em Modalidades” e transferir “Trabalhadores 

sem modalidades” para modalidade de destino: “1 – Declaração ao FGTS e à previdência”. (figura 3) 

 

 
Figura 3 
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j. Após realizar todas as inclusões, exclusões e de informar as remunerações, ir em 

“Movimento” e “Simular”; 

k. Em “relatórios”, “Movimento”, “GOS” e “visualizar”, o “Valor Arrecadado” da guia deve 

ser igual ao cálculo obtido no relatório do GCDA. 

l. Em caso de divergência, fazer backup do arquivo e posteriormente executar conforme 

orientações abaixo, para visualizar os relatórios analíticos e fazer conciliação. 

m. Após o valor bater, clicar em “Ferramentas” e “Fazer Bacup”. Salvar o arquivo na pasta: 

“computador > C: > Arquivos e Programas > Caixa”. 

n. Em “Movimento” clicar em “executar”. Anotar o nome do arquivo gerado e “salvar”. 

o. Seguir os seguintes passos para operacionalizar a execução do SEFIP, por meio do site 

Conectividade Social: 

1º Passo: Entre no site da Conectividade Social ICP e Clique no botão laranja “Acesse o 

Conectividade Social ICP”. (figura 4) 

 Obs.: para acessar é necessário o Tolken da OME. 

 

 
Figura 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.caixa.gov.br/empresa/conectividade-social/Paginas/default.aspx
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2º Passo: Selecione o Certificado Digital e digite a senha de acesso. (figura 5) 
 

 
Figura 5 

 

3º Passo: No menu superior, clique em Caixa Postal, e no menu lateral, selecione Nova 
Mensagem. (figura 6) 

 

 
Figura 6 
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4º Passo: Selecionar o serviço, ou seja, “envio de arquivo SEFIP”. (figura 7) 

 
Figura 7 

 

5º Passo: Selecionar o município de arrecadação. (figura 8) 

 
Figura 8 
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6º Passo: Anexar o arquivo da pasta onde foi salvo na execução (conforme nome anotado). 

Selecionar e “Abrir”. (figura 9) 

 
Figura 9 

 

7º Passo: Enviar o arquivo SeFIP (.SFP), gerado pelo programa da Caixa. (figura 10) 

 
Figura 10 
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8º passo: Gerar o download do arquivo SEFIP, convertido em arquivo zipado. (figura 11). 

 
Figura 11 

 

9º Passo: Envio final do arquivo SEFIP zipado. (figura 12). 

 
Figura 12 
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10º Passo: Imprimir protocolo/ comprovante do envio da GFIP. (figura 13) 

 
 

Figura 13 

 

p. Retornar ao programa da SEFIP para imprimir os relatórios a serem arquivados: 

 RE – Relação de Empregados (pipeiros); 

 Comprovante de Declaração à Previdência; e 

 GPS. 

8. GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE ESPECIAL 
 

Conforme Parecer da SEF, exarado no DIEx nº 283-ASSE1/SSEF/SEF, de 7 de dezembro de 

2019, não há autorização para o saque da verba em comento em favor daqueles que participam da 

Operação Carro-Pipa, tendo em vista a natureza esporádica dos deslocamentos e a inexistência de  

alteração de subordinação, impondo-se, neste caso, a interpretação dada pela Advocacia-Geral da 

União (AGU) à matéria, constante dos Pareceres 00393/2015/CONJUR-MD/CGU/AGU e 

00663/2019/CONJUR-EB/CGU/AGU. 

Esse mesmo entendimento serve para as Visitas de Orientações Técnicas (VOT) e suas 

congêneres, realizadas em localidades consideradas especiais, e que são vinculados a OM situadas 

em localidades comuns, haja vista que também nesses casos, não há transferência do vínculo de 

subordinação, ou seja, não devem conferir aos militares que delas participam o direito à gratificação 

em questão. 

9. PAGAMENTO DE DIÁRIAS 
 

Todos as afastamentos da sede para realização de atividades relacionadas a operação 

Carro-pipa deverão ser registradas no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP, salvo 

situações excepcionais devidamente justificadas. O pagamento de diárias deverá ser realizado 

dentro dos prazos legais previstos e, na eventualidade do não cumprimento da missão, ou do 
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retorno antes do previsto, é fundamental que os beneficiários procedam à devolução dos valores, 

por intermédio da emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU). 

A Publicação em Boletim Interno (BI) da relação completa dos militares escalados para 

compor as equipes que participarão das atividades, indicando o período de afastamento e o 

percurso previsto será a base para os registros das Propostas de Concessão de Diárias e Passagens 

– PCPD no SCDP. Qualquer alteração posterior na escala deverá ser tempestivamente publicada em 

BI. 

Os processos de aquisições de passagens, quando for o caso, e pagamento de diárias que 

forem realizados por meio do SCDP, deverão conter os documentos de comprovação somente na 

sua forma digital, sendo conferidos pelo conformador no próprio SCDP, por meio do Perfil “Auditor 

Setorial”, não sendo necessária a sua impressão para arquivo na SCRG. 

Com base na informação do retorno das equipes de fiscalização, será iniciada a prestação 

de contas das Diárias no SCDP. 

A publicação em BI das viagens realizadas deverá ser, preferencialmente, conforme o 

extrato obtido pelo perfil ‘Emissor de Boletim do SCDP’. 

Para mais detalhes sobre o uso do SCDP, recomenda-se observar o Caderno de Orientação 

7.1 que trata do tema. 

 

10. PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

Segundo o princípio Constitucional, constante no § único do art. 70 da CF/88, é dever de 

todo administrador prestar contas para todos os cidadãos em função de administrarem bens 

públicos. Para a realização do pagamento, o OD deve certificar-se do cumprimento das regras 

previstas nos art. 62 e 63 da Lei nº 4320, de 1964. Assim, o Exército aprovou as Normas para 

Prestação de Contas dos Recursos Utilizados pelas Unidades Gestoras, aprovadas pela Portaria nº 

040-SEF, de 2 de maio de 2019, em consonância com a Instrução Normativa nº 01/STN, de 15 de 

janeiro de 1997. Sendo assim, os administradores para exercerem esta obrigação, antes de mais 

nada, devem ser bem informados sobre os atos e fatos de sua administração, inclusive, provendo 

meios para a sociedade acompanhar a gestão e a tomada de contas, quando necessário, utilizando 

os meios Institucionais, ficando, ainda, sujeito a prestação de contas final do total dos recursos 

recebidos, constituído de Relatório de Prestação de Contas, assinado pela Comissão e aprovado pelo 

OD do cumprimento de objeto. A este complexo de atividades relacionadas com o acompanhamento 

dos atos e fatos da administração, organizados para assegurar sucesso na realização de seus fins, 

designa-se Ação de Controle. 

Vale salientar que a Conformidade dos Registros de Gestão tem como finalidade verificar, 

se os registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial efetuados pela 

UG foram realizados em observância às normas vigentes; e a existência de documentação que 

suporte as operações registradas no SIAFI. 
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 Seguem as peças que devem compor o processo para prestação de contas mensal referente 

a pagamento de serviços prestados na entrega de água na Operação Carro-Pipa, ND 36 pessoa física 

(pipeiros) e ND 39 pessoa Jurídica (empresas): 
1. Capa do processo; 

2. Planilha de Pagamento Mensal com desconto – GCDA (Pessoa Física e Jurídica); 

3. Recibo de Pagamento de Autônomo – RPA (pessoa Física) ou Nota Fiscal (pessoa Jurídica), 

devidamente assinadas e liquidadas; 

4. Nota Fiscal (pessoa Jurídica), liquidada (ateste do recebimento); 

5. Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM do sistema GPIPA – Carradas Sem 

Pendência; 

6. Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM do sistema GPIPA – Carradas 

Confirmadas; 

7. Calendário de Fornecimento de Água; 

8. Relatório de Prestação de Contas – (RPS) – GCDA; 

9. Relatório de Prestação de Contas (RPS) - GCDA, complementar; 

 

Observação: para as carradas não registradas no sistema G Pipa, a UGE deverá fazer comprovação e 

fiscalização para fins de pagamento complementar e anexar as seguintes peças no processo: 

a. Requerimento de Contestação de Carradas – Pessoa Física ou Jurídica; 

b. Documentação de comprovação da entrega de água assinado pelo beneficiário; ou 

c. Outros documentos que atestem a entrega de água. 

 

Os documentos acima relacionados devem ser mantidos em arquivo em boa ordem, no 

próprio local em que forem contabilizados, e no Setor de Conformidade de Registro de Gestão, à 

disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

aprovação da prestação ou tomada de contas, do gestor do órgão ou entidade concedente, relativa 

ao exercício da concessão. 

A prestação de contas deverá seguir o prescrito na Instrução Normativa nº 01/STN, de 15 

de janeiro de 1997, publicada no DOU de 31 de janeiro de 1997, e suas atualizações posteriores, 

particularmente em seus artigos 28 a 31. 

A prestação de contas das OME será realizada por intermédio das informações disponíveis 

nas ferramentas de tecnologia (GCDA e o GPIPABRASIL). 

As demais normas da Secretaria de Economia e Finanças (SEF) devem ser criteriosamente 

observadas e cumpridas. 

IMPORTANTE: O documento ANEXO contém o modelo de checklist para prestação de 

contas, na Operação Carro Pipa, pelo Gestor e equipe do Escritório Carro Pipa. 
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11. IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS 
 

O Manual Técnico da Metodologia de Gestão de Risco do Exército Brasileiro, em seu 

prefácio, esclarece que a gestão de riscos no âmbito do Exército Brasileiro (EB) é um “processo 

institucional contínuo e interativo, formulado para dirigir, monitorar e controlar eventos com o 

potencial para agregar ou desagregar valor, podendo afetar o cumprimento dos objetivos 

institucionais”. 

A Operação Carro-Pipa (Op C Pipa) é um Programa do Governo Federal para a realização de 

ações complementares de apoio às atividades de distribuição emergencial de água potável, 

prioritariamente às populações rurais atingidas por estiagem e seca na região do semiárido 

nordestino e região norte dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, com um valor bastante 

alto de repasse financeiro entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Ministério da Defesa, 

onde se utiliza de diversos fatores de riscos internos e externos.  

Neste sentido, é de extrema importância que se assegure o alcance dos objetivos, por meio 

da identificação antecipada dos possíveis eventos que poderiam ameaçar o atingimento dos 

objetivos, o cumprimento de prazos, leis e regulamentos etc., implementar uma estratégia evitando 

o consumo intenso de recursos para solução de problemas quando esses surgem inesperadamente, 

bem como melhorar continuamente os processos organizacionais. 

 

11.1. Base legal 
 

AMBIENTE INTERNO 

DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS FINALIDADE 

Portaria nº 004, de 3 de janeiro de 2019 – que aprova a 

Política de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro (EB10-P-

01.004), 2ª Edição, 2018. 

Definir compromisso da Instituição 

com a Gestão de Riscos Corporativos 

(o que fazer) 

Portaria nº 225-EME, de 26 de julho de 2019, que aprova a 

Diretriz Reguladora da Política de Gestão de Riscos do 

Exército Brasileiro (EB20-D-02.010), 1ª Edição, 2019. 
Estabelecer regras corporativas, 

procedimento, ferramentas e critérios 

que irão pautar a atuação no 

mapeamento de riscos (como fazer) 
Portaria nº 292, de 2 de outubro de 2019, que aprova o 

Manual Técnico da Metodologia de Gestão de Riscos do 

Exército Brasileiro (EB20-MT-02.001), 1ª Edição, 2019. 

 

Vale salientar que as atividades inerentes ao processo de gestão de riscos ocorrem em todos 

os níveis do Exército, no estabelecimento de estratégias formuladas para identificar eventos em 

potencial, capazes de afetá-la. Além disso, também são planejadas estratégias no sentido de 

administrar os riscos, de modo a mantê-los compatíveis com o nível de exposição a riscos, 

estabelecido na Política de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro (EB10-P-01.004), bem como de 

possibilitar garantia suficiente ao cumprimento dos seus objetivos institucionais. 
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A sistematização da gestão de riscos na área da Operação Carro-Pipa faz crescer a 

capacidade das OME lidar com incertezas, estimula a transparência e contribui para o uso eficiente, 

eficaz e efetivo dos recursos públicos, bem como para o fortalecimento da imagem do Exército 

Brasileiro perante a Sociedade. 

O fluxo da comunicação deve proporcionar que as informações sobre os riscos possam 

chegar, de forma tempestiva, a todas organizações e pessoas que tenham a necessidade de conhecê-

las. 

O processo de gestão de riscos deverá empregar o modelo das linhas de defesa, cuja 

finalidade é estabelecer a comunicação entre as partes interessadas no gerenciamento de riscos e 

controles, por meio do esclarecimento das competências e responsabilidades essenciais. Para isso, 

a operacionalização da gestão de risco, na OME, deve ser realizada pelos responsáveis pela execução 

dos vários processos necessários para atividade-fim da operação Pipa, visto que a vivência da rotina 

processual, traz a facilidade para mapeamento dos riscos e busca da ação apropriada para mitigá-

los. 

Recomenda-se, ainda, a consulta ao Caderno de Orientação aos Agentes da Administração 

4.1 que trata do tema em questão. 

 

11.2. Fontes de capacitação  
  

O DIEx nº 389-Cpc_Instc/IEFEx/SEF – CIRCULAR, de 13 de agosto de 2020, do Subsecretário 

de Economia e Finanças, versando acerca de Capacitação em Gestão de Riscos e Controles Internos, 

ofertada pelo Estado-Maior do Exército (EME), em parceria com o Centro de Controle Interno do 

Exército (CCIEx), informou que o ODG disponibilizou vídeo aulas elaboradas em conformidade com 

o Manual Técnico da Metodologia de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro, (EB20-MT-02.001), 1ª 

Edição, 2019. Essa ferramenta é adequada ao cenário atual e permite ao instruendo realizar o 

autoaperfeiçoamento de acordo com sua disponibilidade de tempo, com qualidade equivalente à 

capacitação realizada de forma presencial. 

Os vídeos estão disponíveis no ambiente da intranet do EME, na aba "Gabinete", 

"Assessoria de Governança e Gestão", "EGRiCEx", "Capacitações", cujo endereço eletrônico é: 

<http://intranet.eme.eb.mil.br/emenet/sites/assadm/index.php/capacitacao>. 

 

12. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES  
 

A Constituição da República veda em seu art. 5º, inciso IV, que sejam iniciados processos 

investigatórios baseados em denúncias anônimas, haja vista ser livre a manifestação do pensamento, 

sendo vedado o anonimato. 
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Entretanto, diversos processos devem ser iniciados baseando-se em notícias direcionadas 

às autoridades por anônimos. O STJ no julgamento do HC n. 199086/SP, tendo como relator o Min. 

Jorge Mussi, decidiu que “é pacifica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a denúncia 

anônima apenas pode acarretar a instauração do inquérito policial quando corroborada por 

elementos colhidos em investigações preliminares”. Nesse sentido o EB possui na sua estrutura 

organizacional diversos meios e caminhos de comunicação para atender às demandas e às 

manifestações da sociedade brasileira. Diante da notícia de prática de uma irregularidade, a 

autoridade militar não está obrigada a instaurar de maneira automática uma sindicância ou IPM, 

devendo verificar antes a procedência das informações. 

No caso da Op C Pipa, as denúncias poderão ser apuradas pela SEDEC e pelo Comando do 

Exército, inicialmente de forma sumária e, ao se concluir que houve indícios de ilícito, instaurar 

sindicância, devendo o denunciante, quando identificado, ser informado sobre o resultado das 

averiguações realizadas, conforme especificado no número 3) do item 2. do Anexo H, às OS Nº 1 do 

Escritório Op C Pipa/CMNE, de 11 NOV 20. 

Vale salientar que apenas uma denúncia anônima, não justifica a instauração de sindicância 

ou IPM. Devendo a autoridade militar, por meio de medidas sumárias verificar a plausibilidade dos 

fatos denunciados. Sendo constatado a existência de elementos de verossimilhança, poderá ser 

instaurada sindicância com base nos fatos verificados, de forma desvinculada da peça apócrifa. Essa 

peça em hipótese alguma poderá ser juntada aos autos. 

As denúncias anônimas notoriamente de caráter calunioso, difamatório e injurioso, que 

desejam apenas, por ressentimento ou má-fé, atacar desafetos, companheiros ou superiores, devem 

ser de imediatas, ignoradas. 

As OME devem disponibilizar canais de relacionamento com o cidadão, como mídias sociais, 

atendimentos por telefone, via e-mail (Fale Conosco), para permitirem o recebimento de denúncias, 

elogios, reclamações, solicitações e outras manifestações referentes à Op C Pipa e a Instituição, para 

análise e tratamento. 

Em resumo, deverá ser instaurada sindicância ou inquérito policial militar apenas após a 

devida constatação de verossimilhança do conteúdo da denúncia anônima, sob pena de ver trancada 

a inquira por falta de justa causa. 
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figura 14 

A apuração de denúncias ou reclamações atinentes à Operação Carro-Pipa é de 

responsabilidade da Seção de Inteligência do Comando Militar do Nordeste, que conta com a 

colaboração das Seções de Inteligência das diversas Organizações Militares executantes da 

distribuição de água nos diversos municípios. 

O Cmt da OME que tenha recebido a denúncia deve concluir as medidas sumárias de 

verificação no prazo de 30 (trinta) dias, mantendo sempre o sigilo das medidas apuratórias. 
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13. AUDITORIA DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 
  

Por ocasião das Visitas de Auditoria dos Órgãos de Controle Interno e Externo, as OME 

devem ficar em condições de apresentar a documentação abaixo listada: 

 

a. Operação Carro-Pipa 

1) Planilha de Distribuição de água; 

2) Planilha de Pagamento de Pipeiro; 

3) Recibo de Pagamento de Autônomo  – RPA, referente aos pipeiros contratados, ou Nota 

Fiscal/Fatura, no caso de Prestador de Serviço – Pessoa Jurídica; 

4) Relatório de Entrega de Água disponibilizado pelo Sistema GPIPABRASIL; 

5) Relatório das Equipes de Fiscalização e as providências adotadas pela  OME  para  sanar  

os apontamentos das equipes; e 

6) Pasta com os Arquivos de Relatórios de Fiscalização do CMNE e dos G Cmdo ou GU e  as 

providências  adotadas  pela  OME  para  sanar  os  apontamentos  das  equipes  de  fiscalização 

daqueles G Cmdo. 

 

b. Cadastramento do Carro-Pipa 

1)  Cópia    da    documentação    do    veículo    (Carro-Pipa):    CRLV,    Licenciamento    e  

Seguro Obrigatório; 

2)  Ficha  de  Vistoria  e Avaliação  de  Veículo,  devidamente  assinada  pela  comissão,  

conforme previsto no edital de Inexigibilidade de contratação do Pipeiro. 

 

c. Contratação do Pipeiro 

1) Processo de Inexigibilidade de acordo com o Art 26 da Lei 8.666/93 (observar os modelos 

elaborados pela Advocacia-Geral da União –  AGU); e 

2) Contrato de Credenciamento conforme previsto neste Caderno de Orientação aos 

Agentes da Administração sobre Operação Carro-Pipa. 

 

d. Contratação de Locação de Veículos 

1) Processo Licitatório devidamente formalizado na Seção de Conformidade dos Registros 

de Gestão (SCRG); 
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2) Termo de Contrato com suas respectivas publicações em DOU, bem como de Fiscal de 

Contrato nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93 e preposto, nos termos do Art. 68 da Lei 8.666/93. 

3) As locações de veículos deverão estar diretamente relacionadas com as publicações das 

equipes que se utilizarão dos veículos locados, e de acordo com o BI relativo ao pagamento das 

diárias. 

4) Os editais das licitações para locação de veículos deverão prever o seguro dos veículos 

locados e eventuais substituições de peças e manutenção dos mesmos, encargos esses de  exclusiva 

responsabilidade da empresa contratada. 

5) Observar fielmente a sequência dos estágios da despesa (empenho, liquidação e 

pagamento). Em hipótese alguma, poderá ser admitido qualquer pagamento antecipado a empresa 

locadora, evitando-se, assim, prática irregular. 

 

e. Diárias de Militares na Operação Carro-Pipa 

1) Processo de diárias de acordo com a Portaria Nº 290 - DGP, de 9 de dezembro de 2013. A 

OME deve realizar o pagamento de diárias dentro dos prazos legais previstos e, na eventualidade do 

não cumprimento da missão, ou do retorno antes do previsto, é fundamental que os beneficiários 

procedam a devolução dos valores, por intermédio da emissão de Guia de Recolhimento da União 

(GRU); 

2) Publicação em Boletim Interno (BI) da relação completa dos militares escalados para 

compor as equipes que participarão das atividades, indicando o período de afastamento e o percurso 

previsto. Qualquer alteração posterior na escala deverá ser tempestivamente publicada em BI; 

3) Publicação em BI da Proposta de Concessão de Passagens e Diárias; e 

4) Relatório de Viagem Nacional feito e assinado pelo próprio militar escalado. 

5) Com o objetivo de atender à diretriz do Secretário de Economia e Finanças (SEF), 

publicada no BI SEF nº 229, de 19 Dez 16, que trata do processo de implantação do Sistema de 

Concessão de Diárias e Passagens (SCDP), há que se observar as orientações subsequentes das 

Inspetorias, quanto à utilização do referido do sistema, assim que plenamente operacionalizado. 

 

f. Relatórios de Fiscalização 

1) Os relatórios de fiscalização das diversas equipes deverão refletir os procedimentos 

previstos no Anexo “H” da OS Nº 1 – Escritório Op C Pipa/CMNE, de 11 NOV 20 e demais 

determinações da OME, demonstrando o que efetivamente foi verificado. 

2) O resultado das fiscalizações tem que gerar providências. As irregularidades observadas 

tem que resultar na apuração dos responsáveis e as consequentes providências. 
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3) Nos despachos dos relatórios de fiscalização, da própria OME ou dos escalões superiores, 

devem constar as providências adotadas em relação aos aspectos apontados pelas equipes de 

fiscalização. 

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente Caderno de Orientação aos Agentes da Administração sobre Operação Carro-

Pipa tem a intenção de revisar, atualizar e consolidar os documentos de orientação expedidos pelos 

CGCFEx, bem como pelo Escritório Central da Operação Carro-Pipa/CMNE, em apoio às legislações 

do Sistema de Economia e Finanças. Sendo um Caderno de Instruções Básicas dinâmico, busca 

mostrar aspectos teóricos e práticos, que poderá sofrer atualizações frequentes no que diz respeito 

às normas atinentes ao tema. 

Cabe destacar que a edição deste Caderno não esgota os assuntos pertinentes à Op C Pipa, 

mas tão somente propor um caminho a seguir, facilitar o seu entendimento e visando uniformizar 

procedimentos, para que os trabalhos sejam realizados de maneira eficaz, eficiente e com 

efetividade. 

Nesse contexto, deve ser destacado que os CGCFEx não possuem competência para 

normatizar procedimentos, realizando tão somente recomendações no sentido de possibilitar uma 

melhor qualidade nas ações dos agentes da administração.  

Ressalta-se que a Operação Carro-Pipa, desde o início de suas atividades em 1998, segue o 

Princípio da Legalidade, em estrito cumprimento do prescrito no Art. 142 da Constituição Federal e 

normas legais. Desta feita, o Escritório Central da Operação Carro-Pipa / CMNE, expediu a Ordem de 

Serviço nº 1, de 11 NOV 20, com a finalidade de regular a participação do Comando Militar do 

Nordeste (CMNE) no Programa de Distribuição de Água Potável no semiárido brasileiro – Operação 

Carro-Pipa. 
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ANEXO – CHECKLIST PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA OPERAÇÃO CARRO PIPA 
GESTOR e EQUIPE ESC C PIPA 

 

OME:  _______________. 

Nº Documentos Orientação Sim / Não 

1 Capa do processo. 

Não deverá ser numerada, cada volume 
deverá conter no máximo 200 folhas, 
necessitando abrir outro volume, caso 
necessário. 

 

2 
Planilha de Pagamento Mensal 
com desconto – GCDA (Pessoa 
Fisica e Juridica).  

Extraída do GCDA, devidamente rubricadas 
pelo Ch Esc Op C PIPA e OD 

 

3 

Recibo de Pagamento de Autônomo – 
RPA (pessoa Física) ou Nota Fiscal 
(pessoa Jurídica), devidamente 
assinadas e liquidadas. 

Devidamente assinados, Ch Esc Op C PIPA, OD, 
Contratado e Testemunhas. 

 

4 
Nota Fiscal (pessoa Jurídica), liquidada 
(ateste do recebimento). 

Deverá constar o Município onde foi executado 
o serviço, os pontos entregas (localidade), mês 
de referência e devidamente liquidada (ateste 
da prestação de serviço), pelo Fiscal de 
Contratos ou  Ch Esc Op C PIPA. 

 

5 
Relatório Consolidado Entregas 
Efetuadas por OM do sistema GPIPA – 
Carradas Sem Pendência. 

Extraído do Sistema G PIPA Brasil, devidamente 
rubricados pelo Ch Esc Op C PIPA e OD. 

 

6 
Relatório Consolidado Entregas 
Efetuadas por OM do sistema GPIPA – 
Carradas Confirmadas. 

Extraído do Sistema G PIPA Brasil, devidamente 
rubricados pelo Ch Esc Op C PIPA e OD. 

 

7 Calendário de Fornecimento de Água. 
Devidamente assinado pelo Contratado e  Ch 
Esc Op C PIPA. 

 

8 
Relatório de Prestação de Contas – 
(RPS) – GCDA. 

Devidamente rubricados pelo Ch Esc Op C PIPA 
e OD. 

 

9 
Relatório de Prestação de Contas (RPS) 
- GCDA,   complementar. 

Devidamente rubricados pelo Ch Esc Op C PIPA 
e OD. 

 

10 
Requerimento de Contestação de 
Carradas – Pessoa Física ou Jurídica. 

Devidamente assinado pelo Pipeiro.  

11 
Documentação de comprovação da 
entrega de água. 

Devidamente assinado pelo Responsável do 
Ponto de Abastecimento. 

 

12 
Outros documentos que atestem a 
entrega de água. 

Devidamente assinado pelos Responsáveis.  

 

_____________/____ ____, de _________________ de 20____ 

 

_________________________________________________ 

NOME COMPLETO e Posto ou Graduação do inspecionador 

FUNÇÃO 


