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As opiniões expostas ao longo desta apresentação
são de exclusiva responsabilidade do palestrante, não
refletindo necessariamente o entendimento do Exército
Brasileiro sobre as matérias tratadas.



A Contabilidade

 Órgão Central – Secretaria do Tesouro Nacional (STN)
 Setorial de Contabilidade - são as unidades de gestão interna dos Ministérios, da Advocacia-

Geral da União, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público da União e da
Defensoria Pública

Setorial Contábil de Órgão Superior - unidade de gestão interna dos Ministérios e órgãos
equivalentes responsáveis pelo acompanhamento contábil dos órgãos e entidades vinculados e
pelo registro da respectiva conformidade contábil;

Setorial Contábil de Órgão - Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução
contábil de determinado órgão, compreendendo as Unidades Gestoras a este pertencentes, e
pelo registro da respectiva conformidade contábil;

Setorial Contábil de UG - unidade responsável pelo acompanhamento da execução contábil de
um determinado número de Unidades Gestoras Executoras e pelo registro da respectiva
conformidade contábil;

Estrutura do Sistema de Contabilidade do Governo Federal



12 CGCFEx

O Controle Interno 





 396 unidades gestoras

executoras (UG), realizando

registros contábeis da gestão.

 655 unidades militares (OM),

em todo o Brasil e uma no

exterior (Estados Unidos da

América), a Comissão do

Exército Brasileiro em

Washington (CEBW).

Controladoria,

a Contabilidade e o Controle Interno no Exército Brasileiro



Gestão Controle Interno Contabilidade

Portaria – SEF/C Ex nº 154, de 19 de agosto de 2021 – Regimento Interno dos CGCFEx

Art. 1º Os Centros de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército têm a missão de acompanhar e avaliar a 
gestão de suas UGA, bem como prestar consultoria a estas, contribuindo para a governança do Exército e 

auxiliando na geração de poder de combate da Força Terrestre.

Da Seção de Acompanhamento da Gestão 
e Consultoria

Art. 6º À SAGeC compete planejar,
coordenar, orientar, supervisionar e
participar das atividades de
acompanhamento da gestão e consultoria
às UGA.

Da Seção de Avaliação da Gestão e 
Apuração (SAGA)

Art. 9º À SAGA compete planejar,
coordenar, orientar, supervisionar e
participar das atividades de avaliação
da gestão e apuração das UGA.
- Auditoria Interna

Da Seção de Contabilidade

Art. 13. À SCont compete realizar as
atividades de acompanhamento,
análise, orientação e apoio técnico,
referentes à execução dos registros
contábeis dos atos e fatos da gestão
orçamentária, financeira,
patrimonial e de custos praticados
pelas UGA, em conformidade com os
princípios, normas e o plano de
contas aplicado ao setor público.
- Conformidade Contábil



3º 
CGCFEx

73 Unidades 
Jurisdicionadas (UJ)

3ª CGCFEx

73 Unidades 
Apoiadas (UGA)



Contabilidade no controle

Controles Internos,  Sistema de Controle Interno e

Auditoria Interna

Terminologias utilizadas, muitas vezes, de forma equivocada, confundidas ou até mesmo

sinônimas.

Controles Internos de Gestão ......



Controles Internos (da Gestão)

 responsabilidade de cada órgão e 
entidade

 Conjunto de regras, procedimentos,
diretrizes, protocolos, rotinas de
sistemas informatizados, conferências e
trâmites de documentos e informações,
entre outros, operacionalizados de forma
integrada pela direção e pelo corpo de
servidores das organizações, destinados
a enfrentar os riscos e fornecer
segurança razoável quanto ao alcance
dos seguintes objetivos gerais:

CONTROLES INTERNOS DE GESTÃO



CONTROLES INTERNOS DE GESTÃO

am
b

ie
n

te
 d

e
co

n
tr

o
le

 



EXAME DE PAGAMENTO 
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CONTROLES INTERNOS DE GESTÃO

CGCFEx DE VINCULAÇÃO

- Inciso II: verificar, durante a auditoria realizada na
UG/OP, o cumprimento destas Normas, bem como
certificar-se da regularidade do pagamento de pessoal,
fazendo constar no relatório destinado ao Centro de
Controle Interno do Exército (CCIEx) as observações a
respeito e ,se for o caso, diligenciar a UG/OP.

Art. 10, das Normas para o Exame de Pagamento de Pessoal (EB90-N-02.001),
aprovadas pela Portaria Nr 02-SEF, de 3 de fevereiro de 2014.

ATÉ O DIA 25 DO MÊS ANTERIOR AO MÊS QUE SE REFERE O
PAGAMENTO, A UG DEVERÁ DESIGNAR EM BI A EQUIPE DE EXAME
DE PAGAMENTO DE PESSOAL.



monitoramento

Tenente-Coronel Manfrini de Assis
Desenvolvedor

Finalidade do SAG

Prover informações gerenciais sobre a
gestão dos recursos utilizados pela Força
Terrestre bem como executar auditoria
sistêmica por intermédio de modernas
técnicas de cruzamento de dados com o
auxílio da tecnologia da informação.

CONTROLES INTERNOS DE GESTÃO



CONFORMIDADE DE 
REGISTRO DE GESTÃO

O que é?
• Registrar a conformidade de todos os documentos contábeis emitidos no SIAFI;
• Prazo para registro: 3 dias úteis;

IN 06/2007 STN
Art. 6º A Conformidade dos Registros de Gestão consiste na certificação dos registros dos atos e fatos
de execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal – SIAFI e da existência de documentos hábeis que comprovem as
operações.

CONTROLES INTERNOS DE GESTÃO



 Manual Técnico da Metodologia de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro (EB20-MT-
02.001), 1ªEdição, 2019, aprovado pela Portaria nº 292, de 2 de outubro de 201.
(http://www.sgex.eb.mil.br/sistemas/be/copiar.php?codarquivo=871&act=sep) 

Política de Gestão de Riscos do Exército, 1ª Edição, 2017, aprovada pela Portaria nº 465-
EME, de 17 de maio de 2017.
(http://www.sgex.eb.mil.br/sistemas/be/copiar.php?codarquivo=465&act=bre )

CONTROLES INTERNOS DE GESTÃO



Constituição Federal / 88

 Art 70 “A fiscalização ........ será exercida pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de
controle interno de cada poder.”

 Art 71 “O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido pelo
Tribunal de Contas da União.”

 Art 74 “Os poderes manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com
a finalidade de :
IV - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

SISTEMAS DE CONTROLE

Auditoria Interna Governamental - AIG



 controle interno: é o controle decorrente de órgão integrante da própria estrutura em
que se insere o órgão controlado.

Por exemplo;
• a atividade de auditoria interna governamental (AIG) exercida pelo CCIEx, CGCFEx,
CENCIMAR, CENCIAR, CISET ou CGU (SFC) e Audin; e os controles internos de
gestão.

 controle externo: é o controle exercido por um dos Poderes sobre o outro, ou a
auditoria realizada por um órgão que não é componente da estrutura da
administração que está sendo fiscalizada (TCU ou TCE).

ESPÉCIES DE CONTROLE

Auditoria Interna Governamental - AIG



Exercido no âmbito de cada Poder, para:

 avaliar:
• o cumprimento de metas;
• a execução dos orçamento; e
• o desempenho da audin das entidades da administração indireta.

 fiscalizar e avaliar a execução dos programas de governo, inclusive ações descentralizadas (nível de
execução das metas, objetivos e qualidade do gerenciamento);

 realizar auditoria:
• sobre a gestão dos recursos públicos federais (órgãos públicos e privados); e
• nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, de pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais.

 apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou irregulares, praticados por agentes públicos ou privados,
na utilização de recursos públicos federais.

 criar condições para o exercício do controle social.
 apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Competências do CI (Lei 10.180/2001)

Auditoria Interna Governamental - AIG



Avaliação e Consultoria

 Avaliação: obtenção e a análise de evidências com o objetivo de

fornecer opiniões/conclusões independentes sobre um objeto de auditoria.

• Financeira ou de Demonstrações Contábeis;

• Conformidade ou Compliance;

• Operacional ou de Desempenho;

 Consultoria: consiste em assessoramento, aconselhamento, treinamento e
facilitação.

Tem por finalidade agregar valor à organização e melhorar os seus processos
de governança, de gestão de riscos e de controles internos, sem que o auditor
interno governamental assuma qualquer responsabilidade que seja da
administração.

Auditoria Interna Governamental - AIG

IN nº 3-CGU, 9 junho 2017 - convergência as boas práticas internacionais de auditoria do IIA



Centros de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército

Auditoria Interna Governamental - AIG

CONTROLE INTERNO DO COMANDO DO EXÉRCITO

Manual de Auditoria (EB10-MT-13.001)

... atividades, planos, rotinas, métodos e

procedimentos, com vistas a assegurar que os objetivos

sejam alcançados, de forma confiável e concreta, tendo

por objetivo geral evitar a ocorrência de impropriedades e

irregularidades.



Tríade da Auditoria

SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO

Auditoria Interna Governamental - AIG



As Três Linhas de Defesa

Auditoria Interna Governamental - AIG



Primeira linha de defesa

 A primeira linha de defesa é responsável por identificar, avaliar, controlar e
mitigar os riscos, guiando o desenvolvimento e a implementação de
políticas e procedimentos internos destinados a garantir que as atividades
sejam realizadas de acordo com as metas e objetivos da organização.

 A primeira linha de defesa contempla os controles primários, que devem
ser instituídos e mantidos pelos gestores responsáveis pela
implementação das políticas públicas durante a execução de atividades e
tarefas, no âmbito de seus macroprocessos finalísticos e de apoio. É
operacionalizada por todos os níveis dentro da organização.

Auditoria Interna Governamental - AIG



Segunda linha de defesa

 As instâncias de segunda linha de defesa estão situadas ao nível da
gestão (instâncias superiores limitada por suas competências) e
objetivam assegurar que as atividades realizadas pela primeira linha
sejam desenvolvidas e executadas de forma apropriada.

 Essas instâncias são destinadas a apoiar o desenvolvimento dos controles
internos da gestão e realizar atividades de supervisão e de monitoramento
das atividades desenvolvidas na primeira linha de defesa, que incluem o
gerenciamento de riscos, conformidade, verificação de qualidade,
controle financeiro, orientação e treinamento.

Auditoria Interna Governamental - AIG



Terceira linha de defesa

 É representada pela atividade de auditoria interna governamental, que presta
serviços de avaliação e consultoria com base nos pressupostos de autonomia
técnica e objetividade.

 As UAIG devem prestar apoio na estruturação e no efetivo funcionamento da
primeira e da segunda linha de defesa, por meio dos serviços de consultoria e
avaliação dos processos de governança, gerenciamento de riscos e controles
internos.

 A avaliação compreendem a análise objetiva de evidências pelo auditor com
vistas a fornecer opiniões ou conclusões em relação à execução das metas; à
regularidade, à economicidade, à eficiência e à eficácia da gestão.

 A consultoria representam atividades de assessoria e aconselhamento.

Auditoria Interna Governamental - AIG



Auditoria Interna Governamental - AIG

Consultoria

Avaliação

Conformidade

Assessoramento
Treinamento

Tradicional

AUDITORIA INTERNA: TENDÊNCIAS X DESAFIOS

Governança,
Gerenciamento de Riscos
Controles Internos)
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