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INTRODUÇÃO

A Administração Pública abrange muitos conhecimentos, e na maioria das vezes,

a  teoria  e  a  prática,  possuem  pontos  comuns  e  divergentes.  Por  isso,  devido  às

constantes necessidades de garantir uma melhoria na qualidade da realização dos nossos

objetivos,  enfrentamos  dificuldades,  principalmente,  no que  diz  respeito  à  aplicação

prática da teoria aqui trabalhada.

Com o objetivo de aprimorar  e  garantir  um maior  nível  de envolvimento  ao

profissional do Curso de Formação de Cabos da Aeronáutica,  procuramos apresentar

uma visão interna e global dos procedimentos adotados pelo Comando da Aeronáutica. 

Assim,  este  material  didático  apresenta  conceitos  básicos  de  informática,

administração, escrituração patrimonial e tesouraria, para elucidar os principais tópicos

das disciplinas a serem estudadas.
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1 INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA

1.1 O Sistema computacional

1.1.1 Hardware

É o equipamento em si, aquilo que podemos tocar. Corresponde à parte física.

Exemplo: o monitor, o teclado, o gabinete, etc.

1.1.2 Software

Corresponde aos programas utilizados no computador. Nós não conseguimos tocar no

software, mas o operamos por intermédio do computador.

Os softwares podem ser classificados de duas formas: básicos e aplicativos.

➢ Os  básicos:  são  os  programas  que  controlam  internamente  o  computador.  São

fornecidos juntamente com o computador no ato de sua compra;

Exemplo: o gerenciador gráfico de sistema operacional (Windows 95).

➢ Os  aplicativos:  são  os  programas  fornecidos  pelo  fabricante  ou  por  empresas

especializadas.

Exemplos: editores de texto, planilhas eletrônicas, gerenciador de banco de dados, etc.

Os editores de texto são programas para elaboração de documentos de textos como cartas,

ofícios, memorandos, etc. Ex.: BrOffice Writer, Word.

As planilhas eletrônicas são programas que permitem efetuar cálculos e construir gráficos

comerciais. Ex.: Lotus 123, Excel, BrOffice Calc, etc.

Já os gerenciadores de banco de dados são programas que permitem guardar informações

de uma forma ordenada, permitindo um acesso rápido. Ex.: Dbase, Access, BrOffice Base, etc.
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1.2 Equipamentos de hardware

1.2.1 Monitor De Vídeo

O Monitor  é  a  televisão  do  computador.  É  através  dele  que  visualizamos  na  tela  os

trabalhos que realizamos. Os monitores de vídeo podem ser classificados basicamente de duas

formas: quanto à apresentação (quantidade de cores) e quanto à resolução (nitidez de imagem).

Quanto à apresentação os monitores classificam-se em: monocromático e o colorido.

Quanto à resolução, os monitores podem ser classificados em VGA e SVGA, sendo que o

monitor SVGA apresenta uma imagem mais nítida que o VGA.

Figura 01

1.2.2 O Teclado

É através do teclado que passamos as ordens para o computador realizar as tarefas. A

comunicação é efetuada por meio das informações que digitamos no teclado.

O teclado é dividido em três partes: alfanumérico, numérico e funcional.

➢ Numérico: Corresponde às teclas do lado direito do teclado. E muito parecido com

uma calculadora;

➢ Alfanumérico: Corresponde às teclas centrais do teclado. E muito parecido com uma

máquina de escrever;

➢ Funcional: Corresponde as 12 teclas (de F1 a F12) localizadas na parte superior do

teclado. A sua finalidade varia com o programa que se está executando.

As teclas mais importantes são as seguintes:

➢ ENTER: é utilizada para confirmar alguma ordem que você quer que o computador

execute;

➢ ESC: é usada geralmente para voltar a uma situação anterior ou sair do programa;
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➢ BARRA DE ESPAÇOS: é usada para colocar espaços entre palavras;

➢ NUM LOCK: liga o uso do teclado numérico. Quando ele está aceso, podemos acessar

os números. Quando ele está apagado, serve para executar as funções que estão abaixo

dos números;

➢ CAPS  LOCK:  habilita  as  letras  maiúsculas.  Se  ela  estiver  acionada,  todos  os

caracteres sairão em letras maiúsculas;

➢ SHIFT: executa a segunda função das teclas. Por exemplo, para digitar o sinal de %

(porcentagem), você deverá pressionar simultaneamente a tecla SHIFT e a tecla 8;

➢ BACKSPACE: é utilizada para apagar um texto digitado. Ela apaga os caracteres da

direita para a esquerda;

➢ SETAS: são utilizadas para movimentar o cursor pela tela;

➢ CTRL e ALT: essas teclas são usadas sempre em conjunto com outras teclas. Suas

funções variam de acordo com cada programa;

➢ INSERT: permite inserir um caractere entre dois caracteres já digitados, sem apagá-

los;

➢ DEL: apaga os caracteres à direita da posição do cursor.

Figura 02

1.2.3 CPU

Peça  indispensável  para  o  funcionamento  do  seu  micro.  A CPU ou processador  é  o

responsável por todos os processamentos de dados e informações do computador.
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Entre as principais marcas temos: a AMD, a Intel e a IBM. Cada uma possui uma linha de

processadores que em geral, são criados para competir entre si.

A velocidade do processador é medido pelo seu clock interno, ou seja, a resposta dada a

alguém que pergunte qual é o seu computador refere-se ao clock interno. 

Por exemplo:  “meu micro é  um Pentium 4 de 1,6,  diz  que o processador opera com

velocidade  de  1,6  Giga  Herts.  A segunda  resposta,  Celeron  450,  expressa  a  velocidade  de

operação em 450 Mhz.

 

Figura 03

As informações processadas no computador são armazenadas em dispositivos chamados

de memória. Internamente, existem dois tipos de memória:

➢ ROM; e

➢ RAM.

1.2.4 Memória ROM

A memória  ROM (Read Only Memory) -  Memória de Acesso Somente para Leitura,

armazena programas e informações  pré-gravadas  de fábrica.  Alguns desses programas fazem

testes internos nos dispositivos do computador como teclado e vídeo, no instante que você o liga.

O conteúdo da memória ROM não pode ser modificado. O usuário não tem um contato

direto com esse tipo de memória quando está trabalhando no computador.
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1.2.5 Memória RAM

A memória RAM (Random Access Memory) - Memória de Acesso Aleatório armazena as

informações  processadas  pelo  programa  que  o  usuário  está  utilizando.  Alguns  programas

necessitam de  uma quantidade  específica  de  memória  para  trabalhar.  Quanto  mais  memória

RAM um computador tiver, menos problema terá para trabalhar com os softwares.

A memória RAM também é chamada de volátil, pois o seu conteúdo nunca é permanente.

As informações armazenadas na memória RAM sempre são atualizadas pelos programas. Todo o

conteúdo da memória RAM é perdido quando se desliga o computador.

1.2.6 Unidades de medida em informática

Quando você vai ao açougue, como pede a quantidade de carne que deseja comprar?

Você deve pedir da seguinte maneira:

➢ 1 Quilograma de carne.

➢ Quando você vai comprar tecido, a maneira de expressar a quantidade de tecido pode

ser a seguinte:

➢ 1 metro de tecido.

➢ E se você for armazenar dados no computador, como deve ser tratada a quantidade de

informação? 

➢ Nestes casos utilizamos as unidades de medida derivadas do bit.

O bit é a menor unidade de informação em informática. O bit pode ser representado por

dois valores lógicos: 0 (zero) ou 1 (um).

O byte é a unidade de informação mais usual em informática. Um byte é equivalente a 8

bits. 

A medida que a quantidade de informação aumenta, utilizamos unidades mais coerentes

para tomar  como referência.  Geralmente,  essas  unidades  são produtos  da multiplicação pelo

número 1000.

➢ 1 byte é igual a um caractere, por exemplo, uma letra.

➢ 1 Kbyte (Quilo byte) é igual a 1024 bytes ou 1024 caracteres ou ainda, uma página de

texto.

➢ 1 Mbyte (Mega byte) é igual a 1024 Kbytes ou 1000 páginas de texto.

➢ 1 Gbyte (Giga byte) é igual a 1024 Mbytes ou 1.000.000 páginas de texto.

DIVISÃO DE ENSINO                                        SEPED



EEAR                                                                          
8

1.2.7 Guardando os dados

Você  aprendeu  que  as  informações  manipuladas  pelos  programas  ficam armazenadas

temporariamente na memória RAM, mas se você desligar o computador, essas informações são

perdidas. 

Para que as informações não sejam perdidas após desligar o computador, é necessário

armazená-las em um outro local. Você então poderá utilizar os seguintes tipos de locais para

armazenar:

➢ no disquete;

➢ no disco rígido;

➢ Fita DAT;

➢ Zip drive;

➢ CD-ROM; e

➢ DVD.

1.2.8 Disquetes

O disco flexível,  ou simplesmente disquete, é o local onde são armazenados os dados

gravados através do acionador de discos flexíveis. Eles são feitos de um material plástico coberto

por uma camada magnética, semelhante às fitas cassetes.

Existem dois  tipos  de  disquetes  que  são  utilizados  no  mercado:  o  disquete  de  51/4”

(obsoleto) e o de 3 1/2’ .

Figura 04

Os disquetes podem ser de alta densidade (alta capacidade) ou baixa densidade (baixa

capacidade).

Devido à fragilidade dos disquetes, devemos ter os seguintes cuidados:

➢ Não dobrá-los, perfurá-los ou danificá-los;
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➢ Não deixá-los expostos ao sol ou em locais quentes;

➢ Evitar tocar na parte magnética exposta; e

➢ Não aproximá-los de locais com fonte elétrica ou magnética.

Para gravar ou ler os dados em um disquete, você deverá utilizar um periférico chamado

de Disk-Drive ou acionador de disco flexível. Ele grava e lê os dados em um disquete de uma

maneira semelhante à que fazemos em um aparelho de som, quando gravamos ou escutamos uma

fita cassete.

Figura 05

1.2.9 Disco rígido

A unidade de disco rígido, também chamada de Winchester é um dos componentes de

extrema importância  no  computador. É  nela  que  armazenamos  os  programas  utilizados  pelo

computador. A sua capacidade de armazenamento é bem superior à dos disquetes. Atualmente

temos unidade de 80, 120, 160 Gbs no mercado.

Olhando  para  o  computador,  não  conseguimos  visualizá-la,  pois  a  mesma  fica

internamente, porém, conseguimos perceber a sua presença, pois quando o computador a está

utilizando, acende uma luz indicativa.
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Figura 06

1.2.10 Fita DAT

A fita  DAT é  um dispositivo  de leitura  e  gravação de dados em fita  cassetes.  É um

dispositivo de grande velocidade capaz de localizar arquivos em apenas 10 seg, ao passo que no

início eram extremamente lentos.

Figura 07

1.2.11 Zip Drive

O Zip Drive trata de uma ótima opção de cópia de segurança, assim como transferência

de dados de um PC para outro. São dispositivos altamente velozes, contudo tem a versatilidade e

semelhança de um disco de 3 1/2. 
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A capacidade de um Zip, Drive é de 100 Mb a 750 Mb. Utilizam um disquete chamado de

Zip  Disk  e  não  operam  com  disquete  comum.  Podem  operar  internamente  no  gabinete  na

interface paralela da impressora.

Figura 08

1.2.12 CD-ROM

O CD-ROM é um dispositivo que praticamente é indispensável em um computador, pois

devido  a  sua  grande  capacidade  de  armazenamento  pode-se:  instalar  o  sistema  operacional,

fogos,  programas  utilitários.  Além  disso,  ouvir  e  gravar  músicas,  o  que  torna  altamente

gratificante a sua presença no micro. Contudo temos dois tipos de CD-ROM:

➢ CD-R permite a gravação uma única vez; e

➢ CD-RW permita a gravação infinitas vezes.

Frequentemente  encontramos  CD-ROM  com  capacidade  de  armazenamento  de  700

Mbytes, ou seja, quase 500 vezes mais que um disquete.

O DVD é  um dispositivo  criado  especialmente  para  armazenar  imagens  em grandes

quantidades e filmes de longa metragem tem a capacidade de armazenar até 17 giga Bytes, que

corresponde a mais de 25 vezes a capacidade de armazenamento de um CD.

Brevemente devido a sua enorme versatilidade o DVD irá substituir o CD.
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Figura 09

1.2.13 A Impressora

A impressora não é exatamente uma parte integrante do Computador, pois o mesmo pode

funcionar sem ela, mas é através dela que conseguimos imprimir em papel os trabalhos criados

no computador.

Através  da  impressora  você  poderá  imprimir  cartas,  desenhos,  fotografias  e  outros

trabalhos em papel.

As impressoras podem imprimir os trabalhos em colorido ou apenas na cor preta. Elas são

classificadas em três categorias:

➢ Impacto ou matricial;

➢ Jato de tinta; e

➢ Laser.

1.2.14 Impacto ou Matricial

O nome impacto vem do fato de a impressão ser efetuada por intermédio de agulhas que

batem em uma fita de tecido contendo uma tinta, que por sua vez, em contato com o papel,

transfere, na forma de pontos de tinta, a imagem criada pela batida das agulhas na forma de letras

e números ou símbolos.

No geral, as impressoras de impacto são robustas, fazem mais barulho que as demais, e a

qualidade de impressão não é tão perfeita.
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Características:

➢ São utilizadas quando se deseja imprimir uma grande quantidade de cópias; e

➢ Imprimem  em  várias  vias  de  papel,  quando  utilizamos  papel  carbono,  sendo  que

alguns modelos imprimem em cores como uso de fitas coloridas. 

Figura 10

1.2.15 Jato de Tinta

O nome Jato de Tinta vem do fato de que a tinta é espirrada no papel, na forma de um

jato, um pequeno e minúsculo pingo, algo semelhante ao que ocorre quando utilizamos uma lata

de Spray, com a diferença que na Impressora a Jato de Tinta, são jogados pequenos pingos de

tinta no papel, enquanto o Spray joga uma quantidade enorme e sem qualquer controle.

Comparado com a impressora de impacto, este modelo é mais silencioso e apresenta uma

boa qualidade de impressão.

Características:

➢ Imprime apenas em uma única via;

➢ A qualidade de impressão é superior à impressora de impacto;

➢ Os cartuchos contendo tinta custam mais caro que as fitas utilizadas nas impressoras

de impacto; e

➢ Alguns modelos imprimem a cores com o uso de cartuchos de tinta coloridos.
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Figura 11

1.2.16 Laser

Tão imponente quanto é o nome Laser, dos três tipos de impressora apresentados, esta é a

que apresenta a melhor performance, ou seja, a melhor qualidade de impressão afiada a outras

características igualmente importantes, que a seguir iremos descrever.

E o produto ideal quando desejamos que nosso trabalho a ser impresso tenha a melhor

aparência possível, o que em outra linguagem, podemos chamar de “trabalho profissional”.

Como o  próprio  nome diz,  este  tipo  de  impressora  usa  o  laser,  aquele  dos  filmes  e

desenhos animados, como meio de impressão.

O computador  envia  à  impressora  laser  a  informação  a ser  impressa  (carta,  desenho,

pintura, gráfico). Uma vez recebida a informação, o feixe de raios laser inicia o seu trabalho,

fazendo com que partículas de um pó químico e preto denominado ‘Toner” sejam depositadas

sobre um cilindro que possui uma superfície lisa, existente na impressora, partículas estas que

assumirão o formato das letras, números e símbolos a serem impressos.

Numa última etapa, as partículas de toner em formato de letras, números ou símbolos

serão transferidas  para uma folha de papel,  da mesma forma que um carimbo.  Imagine  um

cilindro liso com tinta rolando sobre uma folha de papel branca, o processo é parecido.

A qualidade da impressão a laser é superior em relação aos dois tipos citados (impacto e

jato de tinta).

Características:

➢ A qualidade de impressão é excelente;

➢ O preço deste tipo de impressora é superior aos demais;

➢ Ela utiliza um cartucho com um pó químico (toner) cujo custo é mais elevado; e

➢ O processo laser já é utilizado em alguns equipamentos para a produção de cópias

coloridas de alta qualidade.
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2 TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS

2.1 Disposições preliminares

2.1.1 Finalidade

Esta ICA tem por finalidade padronizar a elaboração de documentos oficiais, no âmbito

do Comando da Aeronáutica, visando à sua indispensável uniformização e eficiência.

2.1.2 Conceituação

2.1.2.1 Acessório de Tramitação

É o meio utilizado para o encaminhamento e a tramitação da documentação.

Exemplos: folha de encaminhamento, capa de processo, folha de rosto do fac-símile e

envelope.

2.1.2.2 Ato Normativo

É uma espécie de ato administrativo que estabelece procedimentos a serem observados

pela Administração.

2.1.2.3 Ato Oficial

É a decisão emanada de autoridade administrativa competente mediante documento.

2.1.2.4 Ato Ordinatório

É  aquele  que  determina  uma  ação  da  Administração  Pública.  Visa  disciplinar  o

funcionamento da administração e a conduta funcional  de seus agentes.  Tais atos podem ser

expedidos  por  qualquer  chefe  de  serviço  aos  seus  subordinados.  Não  criam,  normalmente,

direitos e obrigações para os administrados, mas geram deveres e prerrogativas para os agentes

administrados a que se dirigem.

2.1.2.5 Autuação ou Formação de Processo

É a abertura do processo a qual é formalizada por um termo de autuação.
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2.1.2.6 Correspondência

É toda espécie de comunicação escrita que circula entre os órgãos da Administração e/ou

pessoas físicas.

➢ Correspondência Oficial: É a espécie de comunicação formal mantida entre os órgãos

públicos ou destes para empresas privadas ou pessoas físicas.

➢ Correspondência  Particular:  É a  espécie  de correspondência  informal  utilizada  por

pessoas físicas para comunicação entre si ou direcionada a órgãos públicos.

2.1.2.7 Apensação

É a junção física de processos. Poderão ser apensados a um processo principal quantos

processos forem necessários.

2.1.2.8 Classificação quanto ao Grau de Sigilo

Atribuição,  pela  autoridade  competente,  de  grau  de  sigilo  a  dado,  informação,

documento, material, área ou instalação.

2.1.2.9 Desapensação

É a separação física de processos apensados.

2.1.2.10 Desclassificação

Ato pelo qual a autoridade competente libera à consulta, no todo ou em parte, documento

anteriormente sujeito a grau de sigilo.

2.1.2.11 Desentranhamento de Peças

É a retirada de peças de um processo, que poderá ocorrer quando houver interesse da

Administração ou a pedido do interessado.

2.1.2.12 Desmembramento

É a separação de parte da documentação de um ou mais processos para formação de novo

processo. O desmembramento de processo dependerá de autorização e instruções específicas do

órgão interessado.
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2.1.2.13 Despacho

É a  decisão  proferida  pela  autoridade  administrativa  no  caso  que  lhe  é  submetido  à

apreciação. O despacho pode ser favorável ou desfavorável à pretensão solicitada.

2.1.2.14 Diligência

É o ato pelo qual um processo que deixou de atender às formalidades indispensáveis ou

de cumprir alguma disposição legal é devolvido ao órgão que assim procedeu, a fim de corrigir

ou sanar as falhas apontadas.

2.1.2.15 Distribuição

É a remessa do processo às Organizações Militares (OM) ou aos órgãos que decidirão

sobre a matéria nele tratada.

2.1.2.16 Documento

É a informação registrada em um suporte material suscetível de consulta, estudo, prova e

pesquisa, pois comprovam fatos, fenômenos e pensamentos do homem numa determinada época

e lugar.

➢ Documento  Administrativo:  É  o  documento  de  teor  administrativo  oriundo  das

organizações ou a elas dirigido.

➢ Documento Oficial: É o registro padronizado do Ato Oficial que emana de autoridade

administrativa  no  exercício  legal  de  suas  funções,  abrangendo  documentos

administrativos e normativos.

2.1.2.17 Folha do Processo

São as duas faces (frente e verso) do documento que constitui o processo.

2.1.2.18 Juntada

É a união de um processo a outro, ou de um documento a um processo. Realiza-se por

Anexação ou Apensação.
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➢ Juntada por Anexação: É a união definitiva e irreversível de um ou mais processos ou

documentos a um outro processo considerado principal, desde que pertencentes a um

mesmo interessado e que contenham o mesmo assunto.

➢ Juntada por Apensação: É a união provisória de um ou mais processos a um processo

principal  ou  mais  antigo,  destinado ao estudo e  à  uniformidade  de  tratamento  em

matérias semelhantes, com o mesmo interessado ou não. Na apensação, cada processo

continua com sua identificação própria.

A apensação é um procedimento reversível, ou seja, os processos poderão ser separados e

cada  qual  tomará  o  seu  destino  próprio.  Para  arquivar  processos  que estejam apensados,  os

mesmos deverão ser fisicamente separados.

Exemplo:  um  processo  de  solicitação  de  aposentadoria  de  servidor  público  federal,

apensado  a  outro  referente  à  solicitação  de  revisão  de  percepção,  constituir-se-á  um  único

processo, caracterizando a apensação do processo acessório ao processo principal.

2.1.2.19 Numeração de Peças

É a numeração atribuída às partes integrantes do processo.

2.1.2.20 Número Único de Processo (NUP)

No Comando da Aeronáutica o Número Único de Processo (NUP) é o mesmo número de

protocolo atribuído a uma correspondência oficial, externa ou interna, expedida ou recebida. O

número de protocolo de uma correspondência passará a ser designado NUP quando esta  for

autuada como processo.

2.1.2.21 Página do Processo

É cada uma das faces de uma folha de papel do processo.

2.1.2.22 Peça do Processo

É o documento que, sob diversas formas, integra o processo.

Exemplo: folha, folha de talão de cheque, passagem aérea, brochura, termo de convênio,

contrato, fita de vídeo, nota fiscal, entre outros.
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2.1.2.23 Procedência

A Instituição, OM ou pessoa que originou o processo/documento.

2.1.2.24 Processo

É  o  conjunto  de  documentos  oficialmente  reunidos  no  decurso  de  uma  ação

administrativa  ou  judicial  que  constitui  uma  unidade  de  arquivamento.  Este  conjunto  de

documentos  exige  um  estudo  mais  detalhado,  bem  como  procedimentos  expressos  por

despachos, pareceres técnicos, anexos ou, ainda, instruções para pagamento de despesas; assim,

o documento é protocolado e autuado pelos órgãos autorizados executar tais procedimentos.

2.1.2.25 Processo Principal

É o processo que, pela natureza de sua matéria, poderá exigir a anexação/apensação de

um ou mais processos como complemento à sua decisão.

2.1.2.26 Processo Acessório

É o processo que apresenta matéria indispensável à instrução do processo principal. É

juntado (anexado/apensado) ao processo principal.

2.1.2.27 Protocolo Central

É o setor da OM encarregado dos procedimentos relativos às rotinas de recebimento e

expedição de documentos.

2.1.2.28 Protocolo Setorial

É  o  setor  encarregado  de  dar  suporte  às  atividades  de  recebimento  e  expedição  de

documentos no âmbito da área à qual se vincula. Tem a finalidade de descentralizar as atividades

do protocolo central.

2.1.2.29 Reclassificação de Documentos

Alteração de classificação de documentos por autoridade competente.
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2.1.2.30 Registro

É a reprodução dos dados do documento, feita em controle próprio, destinado a controlar

a sua movimentação e fornecer dados de suas características fundamentais aos interessados.

2.1.2.31 Termos

➢ Termo de Abertura de Volume: É o documento utilizado para informar sobre a abertura

de volume subsequente.

➢ Termo de  Autuação  de  Processo:  É  o  documento  utilizado  para  informar  sobre  a

abertura de processo.

➢ Termo de Desapensação: É o documento utilizado para registrar a separação física de

dois ou mais processos apensados.

Observação: Não existe “Termo de Desanexação”, pois este é um processo definitivo e

irreversível (item 1.2.16.1).

➢ Termo de Desentranhamento de Peças: É o documento utilizado para informar sobre a

retirada de peça(s) de um processo.

➢ Termo de Desmembramento de Peças: É o documento utilizado para informar sobre a

separação física de parte das peças do processo para formar outro processo.

➢ Termo  de  Encerramento  de  Volume:  É  o  documento  utilizado  para  registrar  o

encerramento de volume do processo.

➢ Termo de Juntada por Anexação: É o documento utilizado para registrar a juntada de

peça ou processo ao processo principal.

➢ Termo de Juntada por Apensação: É o documento utilizado para registrar a juntada de

um ou mais processos ao processo principal.

➢ Termo de Reconstituição de Processos: É o documento utilizado para informar que um

processo desaparecido ou extraviado será reconstituído.

➢ Termo de Ressalva: É o documento utilizado para informar que uma peça foi retirada

do processo quando do ato da anexação, isto é, ao efetuar a anexação, foi constatada a

ausência de uma peça.

2.1.2.32 Tramitação

É a movimentação do processo de uma OM à outra, interna ou externa, através de sistema

próprio.
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2.1.2.33 Unidade protocolizadora

É a unidade organizacional que tem, dentre suas competências, responsabilidades pela

autuação e numeração de processos.

2.2 Classificação dos documentos

Os documentos do COMAER são assim classificados:

2.2.1 Quanto ao âmbito:

➢ interno: é o que tramita entre os setores de uma mesma OM.

Exemplo: Parte.

➢ externo: é o que tramita entre as OM do COMAER ou entre estas e os órgãos externos

ou as pessoas físicas.

Exemplo: Ofício Circular; Ofício Externo.

2.2.2 Quanto à natureza:

➢ ostensivo: é aquele cujo acesso é irrestrito;

➢ sigiloso: é aquele cujo acesso é restrito a um determinado grupo de pessoas.

São classificados como sigilosos dados ou informações cujo conhecimento irrestrito ou

divulgação possa acarretar  qualquer  risco à  segurança da sociedade e do Estado,  bem como

aqueles necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da

imagem das pessoas.

Os graus de sigilo são: Reservado, Confidencial,  Secreto e Ultrassecreto,  devendo ser

observada a publicação que trata da “Salvaguarda de Assuntos Sigilosos”, para aposição correta

do grau de sigilo e paginação.

2.2.3 Quanto à prioridade:

➢ de rotina: é aquele cujo encaminhamento, estudo e expedição são feitos regularmente,

devendo ser observado o prazo máximo de oito dias úteis para despacho ou conclusão;

e
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➢ urgente:  é  aquele  cujo  encaminhamento,  estudo  e  expedição  devem  ocorrer  com

precedência sobre os demais.

2.3 Formas de tratamento

As formas de tratamento usadas na correspondência oficial são compatíveis com o cargo

do destinatário e suas abreviaturas obedecem ao estabelecido em manuais e gramáticas da língua

portuguesa.  Nos  documentos  dirigidos  a  pessoas  ou  órgãos  externos  ao  COMAER,  serão

empregadas por extenso.

Vossa Excelência (V.Exa./V.Ex.ª) - É a forma de tratamento mais elevada. É utilizada para

as autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União.

2.3.1 Poder Executivo:

➢ Presidente da República;

➢ Vice-Presidente da República;

➢ Ministros de Estado (além dos titulares dos Ministérios, os que integram a

➢ estrutura da Presidência da República - sítio www.planalto.gov.br/estrutura);

➢ Governadores e Vice-Governadores de Estados e do Distrito Federal;

➢ Oficiais-Generais das Forças Armadas;

➢ Embaixadores;

➢ Procurador-Geral da União;

➢ Secretários-Executivos e demais ocupantes de cargos de natureza especial;

➢ Secretários de Estado dos Governos Estaduais; e

➢ Prefeitos Municipais.

2.3.2 Poder Legislativo:

➢ Deputados Federais e Senadores;

➢ Ministros do Tribunal de Contas da União;

➢ Deputados Estaduais e Distritais;

➢ Conselheiros dos Tribunais de Contas Estaduais; e

➢ Presidentes das Câmaras Legislativas Municipais.
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2.3.3 Poder Judiciário:

➢ Ministros de Tribunais Superiores e do Supremo Tribunal Federal;

➢ Membros dos Tribunais;

➢ Juízes; e

➢ Auditores da Justiça Militar.

2.3.4 Ministério Público da União:

2.3.4.1 Ministério Público Federal:

➢ Procurador-Geral da República;

➢ Subprocuradores-Gerais da República;

➢ Procuradores Regionais da República; e

➢ Procuradores da República;

2.3.4.2 Ministério Público do Trabalho:

➢ Procurador-Geral do Trabalho;

➢ Subprocuradores-Gerais do Trabalho;

➢ Procuradores Regionais do Trabalho; e

➢ Procuradores do Trabalho;

2.3.4.3 Ministério Público Militar:

➢ Procurador-Geral da Justiça Militar;

➢ Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar;

➢ Procuradores da Justiça Militar; e

➢ Promotores da Justiça Militar.

2.3.4.4 Ministério Público do Distrito Federal e Territórios:

➢ Procurador-Geral de Justiça;

➢ Procuradores de Justiça;

➢ Promotores de Justiça; e

➢ Promotores de Justiça Adjuntos.
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2.3.5 Outras formas de tratamento:

➢ Vossa Santidade (V.S.) - aplicar-se-á ao Sumo Pontífice.

➢ Vossa Eminência (V.Ema./V.Em.ª) - aplicar-se-á aos cardeais.

➢ Vossa Excelência Reverendíssima (V.Exa. Revma./V.Ex.ª  Rev.ma) - aplicar-se-á aos

arcebispos e bispos.

➢ Vossa Reverendíssima (V.Revma./V.Rev.ma) - aplicar-se-á aos monsenhores, cônegos

e superiores religiosos.

➢ Vossa Reverência (V.Reva./V.Rev.ª) - aplicar-se- á aos sacerdotes, clérigos e demais

religiosos.

➢ Vossa Magnificência (V.Maga./V.Mag.ª) - aplicar-se-á aos reitores.

➢ Vossa Senhoria (V.Sa./V.S.ª) - quando dirigido àqueles (civil ou militar) que não façam

jus aos tratamentos acima.

Exemplo: Sua Senhoria o Senhor Diretor do Arquivo Nacional.

Observação: As abreviaturas das formas de tratamento flexionam-se de acordo com número

gênero.

Exemplos: Exmo., Exma., Exmos., Exmas.; Sr., Sra., Sres., Sras.; V.Sa., V.Sas.

2.4 Abreviaturas, siglas, números e símbolos

2.4.1 Abreviaturas e siglas

As abreviaturas e as siglas a serem usadas na correspondência oficial seguirão as regras

estabelecidas  no  Manual  de  Abreviaturas,  Siglas,  Símbolos  e  Convenções  Cartográficas  das

Forças Armadas (MD33-M-02), do Ministério da Defesa, exceto as abreviaturas das formas de

tratamento, as quais obedecem ao estabelecido no item 5.

Nas  mensagens  telegráficas,  somente  serão  empregadas  as  abreviaturas  oficialmente

aprovadas,  constantes  da  publicação  que  trata  de  abreviaturas  de  telecomunicações

administrativas,  conforme  estabelecido  no  MCA  10-3  “Manual  de  Abreviaturas,  Siglas  e

Símbolos Aeronáuticos”.

As siglas de identificação de OM e documentos serão estabelecidas no ato de criação da

OM  ou  de  aprovação  do  documento,  sendo  distinguidas  pelo  emprego  exclusivo  de  letras

maiúsculas.

Exemplos: CENDOC, COMGEP, RCONT, RDAER e RISAER.
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As abreviaturas e as siglas nos documentos destinados a órgãos externos ao COMAER

restringir-se-ão às de uso comum e de entendimento geral, visando não prejudicar a clareza do

texto. É obrigatório utilizar a redação por extenso. Quanto às siglas, somente aparecerão isoladas

quando repetidas.  A primeira  vez em que constem no texto serão indicadas entre parênteses,

antecedidas da forma por extenso.

Exemplo: Centro de Documentação e Histórico da Aeronáutica (CENDOC).

As palavras ou grupos de palavras não constantes das abreviaturas e siglas do Manual de

Abreviaturas,  Siglas, Símbolos e Convenções Cartográficas das Forças Armadas,  quando nos

trabalhos comuns entre as Forças Armadas e entre essas e o Ministério da Defesa, deverão ser

escritos por extenso.

As abreviaturas  serão usadas sem pontuação.  As letras  iniciais  das abreviaturas  serão

maiúsculas, salvo as exceções previstas no Manual de Abreviaturas citado acima. O gênero e o

número não alteram as abreviaturas e siglas.

A abreviatura de uma expressão, em geral, é formada pelo conjunto de abreviaturas das

palavras que a constituem, separadas por um espaço.

Exemplos: Esquadrão Aéreo.................................................................... Esqd Ae

Informação Militar .................................................................................. Info Mil

As abreviaturas de grupos de palavras deverão ser usadas apenas como tais, não podendo

ser fracionadas.

Exemplo: Coordenação do Espaço Aéreo........................................ Coor Esp Ae

Nos  textos  de  manuais  ou  mensagens  telegráficas,  quando  não  especificado,  as

abreviaturas dos tempos dos verbos serão as mesmas que as dos substantivos correspondentes.

Exemplo: a palavra abastecer e abastecido têm a mesma abreviatura de abastecimento

(Abst).

As abreviaturas ou grupos de abreviaturas, quando utilizados em mensagens telegráficas,

serão redigidos em letras maiúsculas, na sua totalidade.

Algumas siglas são de uso consagrado. Quando constituírem siglas, as abreviaturas serão

compactadas, ou seja, não haverá espaços entre as letras que representam cada palavra.
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Exemplo: Escola de Guerra Naval (EGN)

As  siglas  são  formadas,  em  geral,  por  letras  maiúsculas  tiradas  da  expressão  que

representam e, no que for possível, formam um conjunto pronunciável.

Pelo uso consagrado, persistem siglas cuja formação foge às regras gerais.

Exemplo: Grupo de Artilharia Antiaérea ....................................................GAAAe

Algumas siglas representam a expressão original em inglês, por serem de uso consagrado.

Nestes casos, a expressão em inglês estará entre parênteses logo após a expressão em português. 

Exemplo: RWR - Receptor de Alerta Radar (Radar Warning Receiver)

2.4.2 Horas e datas

O horário é indicado pelo sistema de 24 horas, de 0 h às 23 h, seguido de minutos e

segundos  quando  necessário,  obedecendo  ao  fuso  horário  do  local.  Nos  locais  onde  estiver

vigorando  o  horário  brasileiro  de  verão,  a  sigla  “HBV”,  entre  parênteses,  deverá  seguir  a

indicação do horário.

Exemplos: 2 h; 8 h 32 min; 14 h 1 min 23 s; 20 h 10 min (HBV)

Em textos operacionais específicos, as horas são representadas por quatro algarismos, nos

quais os dois primeiros indicarão a hora e os dois últimos os minutos, seguidos da letra,  em

maiúsculo, indicativa do fuso horário.

Exemplos: 1515R significa quinze horas e quinze minutos no fuso Romeo. 0900Z significa nove

horas no fuso horário de Greenwich.

As datas serão escritas na seguinte ordem: dia, mês, ano e, quando necessário, dia da

semana.

Exemplos: 24 de setembro de 1961, domingo; 28 de julho de 2004, 6ª feira.

As datas devem ser expressas por extenso nos textos externos.

Exemplos: 1) 25 de abril de 1932; 10 de julho de 1957;

2) 2 de março de 1986, e não 02 de março de 1986;

3) 1º de janeiro de 2006, e não 01 de janeiro de 2006.

Em textos internos, admite-se que as datas, quando abreviadas, sejam expressas:

a) na sua totalidade por algarismos arábicos, sendo o dia e o mês expressos por dois

algarismos seguidos de ponto e o ano expresso por quatro algarismos, acrescida, se necessário,

da abreviatura do dia da semana; e
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Exemplos: 04.08.1980; 25.04.1932; 01.04.2008; 24.09.1961 Dom.

b) com o dia expresso por dois algarismos arábicos, o mês expresso por meio das três

primeiras  letras  seguidas  de  ponto  quando  minúsculas  e  sem  ponto  quando  maiúsculas,

excetuando-se o mês de maio, que é escrito sempre por extenso e o ano expresso por quatro

algarismos, acrescida, se necessário, da abreviatura do dia da semana.

Exemplos: 01 abr. 1972, 12 ABR 1972; 12 maio 1972; 12 MAIO 1972; 28 jul. 2004 Seg.

O ano pode ser indicado por extenso ou em algarismos arábicos, com quatro dígitos sem

ponto entre a casa do milhar e da centena.

2.5 Tipos de documentos

2.5.1 Atestado

É o documento assinado por autoridade habilitada a transmitir informação sobre fato ou

fatos de que tenha conhecimento oficial. Possui duração transitória, é confeccionado em favor de

um solicitante, afirmando a veracidade de um fato ou de uma situação. Deve constar no texto o

prazo de validade do mesmo. Como normalmente se destina a um órgão externo ao COMAER, o

posto e o cargo do signatário será impresso por extenso.

2.5.2 Aviso Interno

É  o  documento  de  uso  exclusivo  do  CMTAER,  que  tem  como  função  baixar

determinações,  interpretar  dispositivos  regulamentares,  fazer  recomendações  ou determinar  a

execução de providências necessárias ao serviço.

2.5.3 Carta

É a forma de correspondência externa, por meio da qual as autoridades tratam de assunto

oficial  cuja natureza dispensa a utilização de Ofício (Anexo I).  A Carta é redigida em papel

formato A4.

2.5.4 Certidão

É o documento  legal  que  afirma  ou certifica  alguma coisa  de  que  se  tem provas.  A

certidão  expressa o conteúdo de outro documento  oficial  e  original.  (Anexo J).  É  fornecida

mediante requerimento do interessado.
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2.5.6 Consulta

É o documento externo, redigido em forma de Ofício, em que se solicita à autoridade

competente esclarecimento sobre determinado assunto ou a correta interpretação de um texto de

dispositivo legal, regulamentar ou administrativo (Anexo K).

2.5.7 Correspondência Encaminhamento Eletrônico

É  o  documento  que  tem  por  finalidade  prestar  uma  informação,  determinar  um

procedimento ou ainda, encaminhar arquivos. Criado especificamente para a rede INTRAGAR -

Correio  Eletrônico  Operacional  do  Comando-Geral  de  Operações  Aéreas  (COMGAR),  a

correspondência  encaminhamento  eletrônico  é  normatizada  pela  Diretriz  Operacional  DIROP

TEL-02A/2007 do COMGAR.

2.5.8 Declaração

É o documento pelo qual a autoridade competente, a pedido do interessado, expressa a

existência ou não de um fato. Possui duração transitória, devendo constar no texto o prazo de

validade do mesmo, Conterá em seu texto o fim a que se destina.

2.5.9 Despacho

É o documento pelo qual uma autoridade determina, solicita, soluciona ou informa o que

for  de  sua  alçada  em  determinado  processo.  Os  Despachos  pode  ser:  Decisórios  ou  de

Encaminhamento.

2.5.10 Edital

É o meio de comunicação feito por intermédio de publicação em DOU ou pela Imprensa,

para tornar público assuntos de interesse da Administração.

2.5.11 Memorando

É o documento interno que tramita entre os setores de uma mesma OM, podendo este ser

do mesmo nível hierárquico ou de nível superior para inferior. Normalmente transmite ordens,

instruções  ou  solicita  informações.  Pode  ter  o  caráter  de  circular,  o  que  implica  mesma
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numeração, data e texto. Nos Memorandos, o destinatário deve ser mencionado pelo cargo que

ocupa e não pelo nome. 

2.5.12 Mensagem Direta

É o documento de âmbito  externo,  de trânsito  urgente,  entre  OM do COMAER, que

permite o trâmite sem a necessidade de utilização dos serviços de postagem pelo Serviço Geral

de Correspondência e Arquivo da Aeronáutica (SEGECAE), devendo ser utilizada a linguagem

corrente no seu texto. 

2.5.13 Mensagem Fac-Símile (FAX)

O FAX, forma abreviada já consagrada de fac-símile, é utilizado para a transmissão de

mensagens  urgentes  com  textos  sucintos.  É  utilizado  também  para  o  envio  antecipado  de

documento nas situações em que há premência de transmitir o seu conteúdo. Caso necessário o

original, este deverá seguir posteriormente, pelas vias normais.

2.5.14 Mensagem Telegráfica

É o documento de âmbito externo, sucinto e com caráter de urgência, transmitido por

equipamento de telecomunicações (Anexo T). É normatizado pelo Departamento de Controle do

Espaço Aéreo (DECEA) e confeccionado de acordo com a Instrução que estabelece critérios para

a confecção e a emissão de mensagens através das Redes de Telecomunicações Administrativas

do Comando da Aeronáutica, ICA 102-1 “Mensagem Telegráfica”.

2.5.15 Norma Padrão de Ação (NPA)

Usada para padronizar os procedimentos rotineiros a serem seguidos em uma atividade

determinada.  É  aprovada pelo  Comandante  da  OM, quando elaborada  por  subordinado.  Sua

efetivação, alterações e cancelamento devem constar no Boletim Interno (BI) da OM.

2.5.16 Nota de Serviço (NS)

É o documento que divulga ordens ou estabelece medidas relacionadas com a execução

de serviço que prescindam de menção e/ou publicação em Boletim. É emitida pelo Comandante,

Secretário, Chefe ou Diretor e cumprida na respectiva organização ou em alguns de seus órgãos

constitutivos. O modelo de Nota de Serviço deve ser criado em função das necessidades da OM.
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2.5.17 Ofício

Ofício é o documento que tem por finalidade o trato de assuntos oficiais entre as OM do

COMAER, ou entre estas e os demais órgãos da Administração Pública, instituições particulares

ou pessoas físicas. Todos os parágrafos do texto são numerados, seguidos de ponto, inclusive

quando existir um único parágrafo.

2.5.18 Ordem Do Dia

É  o  documento  pelo  qual  o  CMTAER  ou  outras  autoridades  exaltam  datas  e  fatos

históricos ou fazem citações meritórias.

2.5.19 Parecer

É  o  documento  pelo  qual  o  signatário  emite  uma  opinião  especializada,  um

esclarecimento técnico ou uma orientação fundamentada sobre determinado assunto, a fim de

facilitar a decisão da autoridade competente. Os Pareceres recebem numeração corrida dentro de

cada órgão, seguindo-se a indicação do ano.

2.5.20 Parte

É o documento interno dirigido a superior hierárquico ou colateral, contendo solicitação

ou comunicando fatos ou acontecimentos ocorridos na esfera disciplinar ou administrativa.

2.5.21 Relatório

É  a  exposição  escrita,  circunstanciada,  dirigida  à  autoridade  competente  para  expor

atividades, acontecimentos e fatos, na qual narra-se uma ocorrência ou expõe-se a execução de

uma missão ou de um serviço.

2.5.22 Requerimento

É o documento interno ou externo pelo qual o peticionário dirige-se a uma autoridade

para pleitear direitos ou benefícios previstos na legislação em vigor. O Requerimento é redigido

em linguagem simples e comedida, no devido tratamento a que fizer jus a autoridade a quem for

dirigido. É fundamentado nos detalhes concernentes às alíneas, aos parágrafos e aos artigos da

legislação geradora do direito requerido.
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2.6 Trâmite de documentos

Nenhum documento será encaminhado sem que esteja devidamente formatado dentro do

previsto na legislação em vigor e assinado pela autoridade. As OM que receberem expedientes

em desacordo com essas recomendações não devem dar-lhes encaminhamento, restituindo-os.

Os  documentos  que  tiverem  o  carimbo  ou  adesivo  “URGENTE”,  aposto  no  canto

superior esquerdo dos acessórios de tramitação, terão prioridade sobre os demais. Este carimbo

ou adesivo, utilizados na cor vermelha, consistirão, respectivamente de um retângulo, de 5,0 cm

x 1,5 cm e 4,5 cm x 1,3 cm, tendo em seu interior a palavra “URGENTE”. 

O  uso  do  qualificativo  “URGENTE”  é  limitado  aos  casos  estritamente  necessários,

devendo,  nesses  casos,  o  respectivo  acessório  de  tramitação  ser  rubricado  pelo  oficial

responsável pelo protocolo central da OM. 

Os documentos não permanecerão em determinada organização por período superior a

oito dias úteis. Quando a complexidade do assunto exigir estudos prolongados ou providências

demoradas, será dado conhecimento dessas circunstâncias às organizações interessadas.

No caso da necessidade de extensão do prazo pelos motivos citados, os documentos não

permanecerão  na  organização  por  período  que  exceda  a  trinta  dias  úteis,  sem que haja  um

pronunciamento oficial.

2.7 Numeração de protocolo e organização de processo

2.7.1 Numeração de Protocolo

O Número de protocolo é o principal meio de identificação dos documentos e é dado na

OM de origem, não cabendo outra numeração, para fins de identificação, nas organizações por

onde transitem.

No âmbito do COMAER toda correspondência oficial, interna e externa, deve tramitar

com número de protocolo. As correspondências oficiais confeccionadas pelas OM receberão o

número  de  protocolo  quando  da  sua  confecção.  Os  documentos  de  quaisquer  procedências,

quando recebidos sem o número de protocolo,  deverão ser numerados dentro da série dessa

organização, no ato do recebimento, não cabendo nova numeração em caso de remessa a outra

organização.

No caso de autuação ou formação de processo,  o Número Único de Processo (NUP)

receberá a mesma numeração de protocolo do documento que deu sua origem.
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No COMAER o número de protocolo seguirá a sistemática de numeração adotada no

âmbito do Ministério da Defesa e será constituído de quinze dígitos, acrescidos de mais dois

Dígitos  Verificadores  (DV),  totalizando  dezessete  dígitos,  separados  em  grupos

(00000.000000/0000-00), conforme descrito abaixo:

a) o primeiro grupo é constituído de cinco dígitos, referentes ao indicativo numérico

da Unidade Protocolizadora do documento, identificando, assim, a procedência do documento (a

listagem  contendo  a  numeração  das  Unidades  Protocolizadoras do COMAER  encontra-se

disponível na Home Page do CENDOC: http://www.cendoc.intraer;

b) o segundo grupo é constituído de seis dígitos, separados do primeiro por um ponto, e

determina  o  registro  sequencial  dos  documentos  protocolados,  devendo  este  número  ser

reiniciado a cada ano;

c) o terceiro grupo, constituído de quatro dígitos, separado do segundo grupo por uma

barra, indica o ano de origem do documento; e

d) o quarto grupo, constituído de dois dígitos, separado do terceiro grupo por hífen,

indica os Dígitos Verificadores (DV). O cálculo dos Dígitos Verificadores utilizados neste

grupo será feito conforme o Anexo GG.

A numeração  de protocolo  dos  documentos  sigilosos  seguirá  a  mesma sequência  dos

ostensivos.

A identificação do grau de sigilo constará da numeração do documento.

Exemplo:

Of nº R-35/SEC/683

O carimbo de protocolo, constituído de um retângulo medindo (10 cm x 1 cm), é formado

pelo título “PROTOCOLO COMAER Nº” seguido da junção dos dezessete dígitos, como no

Exemplo.

PROTOCOLO COMAER Nº 35041.000387/2000-19

O carimbo de protocolo será aposto manualmente nas correspondências oficiais recebidas

pelas organizações da Aeronáutica sem o número de protocolo. A localização do carimbo será

livre, recomendando-se, para este fim, a utilização de espaços em branco disponíveis na frente da

folha.
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2.7.2 Organização de Processos

A identificação dos processos será sempre feita por meio do Número Único de Processo

(NUP), conforme o exemplo:

Processo nº 35041.000387/2000-19 

Cada processo só tem um único número até o seu arquivamento final, mesmo que tramite

por várias OM ou órgãos em anos diferentes, ou que tenha sido arquivado e, posteriormente,

desarquivado ou, ainda, que nele sejam juntados documentos que possuam número próprio de

protocolo. 

É vedada a adoção dos seguintes procedimentos na utilização da NUP:

a) colocar arbitrariamente qualquer algarismo para indicar os Dígitos Verificadores (DV)

sem seu cálculo correto; e

b) suprimir dígitos de verificação já lançados no documento por outra OM ou órgão.

É obrigatória a adoção do seguinte procedimento na utilização da NUP:

a)  corrigir  os  Dígitos  Verificadores  (DV)  quando  constatado  que  este  encontra-  se

incorreto no cálculo previsto no item 8.1.2; e

b) Quando, por falha ou omissão, for constatada a necessidade da correção de numeração

dos Dígitos Verificadores (DV), inutilizar a numeração anterior, apondo um “X” sobre a mesma,

colocando-se a numeração correta à sua direita, conforme o exemplo.

Exemplo:

Processo nº 35041.000387/2000-28 19 
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3 ESCRITURAÇÃO PATRIMONIAL

3.1 Finalidade

Esta publicação, destinada à administração direta do Comando da Aeronáutica, estabelece

normas  para  a  administração  das  organizações,  disciplina  as  atribuições  e  define  as

responsabilidades de cada Agente da Administração, bem como as de todos os detentores de bens

e valores públicos da administração direta deste Comando.

3.1.1 Definições Gerais

Para efeito desta publicação serão adotadas as seguintes conceituações:

a)  Cargo:  é  a  posição,  dentro  da  estrutura  de  uma  Organização,  definida  por  lei,

regulamento ou regimento, ocupada por Agente da Administração ou Agente Público, ao qual

correspondem atribuições específicas;

b) Comandante: designação genérica, equivalente a Chefe, Diretor ou outra denominação,

dada a militar que, investido de autoridade legal, for responsável pela administração, emprego,

instrução  e  disciplina  de  uma  Organização  Militar  (OM).  É  a  autoridade  máxima  da

Organização, a quem incumbe corresponder-se, diretamente, com autoridades militares e civis

sobre assuntos de sua alçada, observando-se o seguinte:

➢ se estiver  no exercício da direção integral  das atividades  administrativas da UG, a

autoridade referida neste caso denomina-se, também, Agente Diretor; e

➢ esta  autoridade  se  intitulará,  também,  Ordenador  de  Despesas,  quando  estiver  na

função  de  direção  das  atividades  de  administração  orçamentária,  financeira  e

patrimonial na UG.

c) Comissão: é a atribuição temporária e específica de serviço a Agente da Administração

ou  Agente  Público,  não  catalogada  na  estrutura  da  Organização.  Comissão,  permanente  ou

especial,  criada  pela  Administração  com  a  função  de  receber,  examinar  e  julgar  todos  os

documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes.

d) Encargo: é a obrigação cometida a Agente da Administração ou Agente Público que,

pela sua generalidade, peculiaridade, duração, vulto ou natureza, não é catalogada na estrutura da

Organização;

e) Responsável: é o Agente da Administração com atribuições definidas em ato próprio,

compreendendo as atividades de gestão de patrimônio público a cargo da Unidade;

f) Co-responsável: é o Agente da Administração que, sob a orientação ou supervisão do

responsável, pratica a gestão de recursos financeiros ou de outros bens públicos;

DIVISÃO DE ENSINO                                        SEPED



EEAR                                                                          
35

g)  Dependência:  é  a  denominação  genérica  dada  às  frações  de  estrutura  de  uma

Organização;

h)  Exercício: em sentido restrito  e especial,  é o período dentro do qual se verifica  a

aplicação dos recursos de um determinado orçamento;

i)  Ato  Administrativo: é  toda  a  manifestação  unilateral  de  vontade  da  Administração

Pública,  que,  agindo nessa qualidade,  tenha  por fim imediato  adquirir,  resguardar, transferir,

modificar, extinguir ou declarar direitos, impor obrigações aos administrados ou a si própria,

respeitados os princípios legais. São requisitos do ato administrativo: competência, finalidade,

forma, motivo e objeto;

j) Fato Administrativo: é toda a realização material da Administração, em cumprimento a

algum ato administrativo;

k) Função: é o exercício das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes à atividade

exercida (cargo ou comissão) pelo Agente da Administração ou Agente Público;

l) Ordenador de Despesa: é todo Agente da Administração ou Agente Público que exerce

a função de direção das atividades de administração orçamentária, financeira e patrimonial na

UG;

m)  Organização: é a denominação genérica dada à fração da estrutura do Comando da

Aeronáutica, criada por ato específico de autoridade competente;

n)  Organização  Militar  (OM): é  a  denominação  genérica  dada  à  unidade  de  tropa,

repartição, estabelecimento, navio, base, arsenal ou qualquer outra unidade administrativa tática

ou operativa das Forças Armadas; e

o) Patrimônio Público: é o conjunto de bens materiais ou não, direitos, obrigações e tudo

o mais que pertença ao Estado e seja suscetível de avaliação econômica.

O Comandante da Aeronáutica é a mais alta autoridade administrativa do Comando e

principal responsável pelo cumprimento do RADA.

A  administração  na  Aeronáutica  tem  como  objetivo  dotá-la  de  condições  para  o

cumprimento de sua destinação constitucional e demais missões que lhe sejam atribuídas.

A determinação das necessidades do Comando da Aeronáutica e os seus atendimentos são

resultantes de três processos distintos: o operacional, o técnico e o econômico-financeiro.

➢ O processo operacional é determinado pelo Comando, Chefia ou Direção, em vista

da missão ou do programa a cumprir, e tem por objetivo a estimativa das necessidades,

a provisão dos recursos humanos, a identificação dos bens a adquirir e dos serviços a
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executar, bem como a determinação da oportunidade para a utilização daqueles bens e

a realização daqueles serviços.

➢ O  processo  técnico é  determinado  pelos  órgãos  e  agentes  especializados  e

compreende desde a especificação dos bens e serviços mais adequados até a orientação

dos usuários quanto ao seu emprego.

➢ O processo  econômico-financeiro diz  respeito  ao  planejamento,  à  execução  e  ao

controle dos recursos necessários ao custeio das despesas e à verificação, em todos os

níveis, de sua adequada aplicação em condições mais favoráveis de economicidade.

A administração no Comando da Aeronáutica deve realizar-se de maneira que fiquem

asseguradas:

a) o cumprimento dos dispositivos legais, regulamentares e normativos;

b)  o  princípio  segundo  o  qual  quem executa  não  deve,  simultaneamente,  verificar  a

legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos e dos fatos gerados;

c) a eficácia e a eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial e a efetividade

do programa de governo;

d) a ação centralizada de Comando, Chefia ou Direção e a execução descentralizada; e

e) a definição das responsabilidades em cada nível de atribuição.

O controle das atividades da administração no Comando da Aeronáutica será exercido,

em todos os  níveis  de atuação,  em conformidade  com o disposto  nas  leis,  regulamentos  ou

normas pertinentes.

A  ação  do  administrador  deverá  atender  à  eficiência,  através  da  racionalidade,

objetividade e atualização, e manifestar-se por meio de atos e fatos administrativos.

3.2 Agentes da administração

Os agentes da ADMINISTRAÇÃO são assim classificados:

1 - Agente Diretor;

2 - Ordenador de Despesas;

3 - Agente de Controle Interno;

4 - Agente Executor ou Gestor; e

5 - Agente auxiliar.

O Agente Diretor é o chefe da administração da Unidade Administrativa e o principal

responsável pelos serviços administrativos da mesma.
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A ação do Agente de Controle Interno compreende o assessoramento ao Comandante, ao

Agente Diretor e ao Ordenador de Despesas, no sentido de comprovar, à luz da legislação em

vigor, a formalidade, a legalidade, a correção contábil e a veracidade dos controles existentes na

Organização Militar.

Os  agentes  executores  ou  gestores  são  os  diferentes  elementos  que,  na  Unidade

Administrativa,  têm  função  definida  em  lei,  regulamento  ou  outra  disposição  ligada  à

administração.

Os  agentes  auxiliares  são  os  demais  elementos  cujas  funções  não  se  enquadram  na

disposição  dos  parágrafos  anteriores,  cujas  contribuições  são  cometidas  pelas  autoridades

competentes, sendo estas complementares àquelas dos demais agentes.

Mas meu amigo,  a  seqüência  de substituição  desses  agentes,  para assumir  cargos  ou

responder por funções deverá respeitar a precedência e a qualificação exigidas para o cargo ou

exercício da função, conforme o previsto em lei, regulamento ou outra norma específica.

Nas Unidades Administrativas em que não haja todos os agentes específicos, verificando-

se, portanto, a necessidade de acúmulo de funções, só a impossibilidade de outra solução poderá

justificar em que um mesmo agente seja executante e fiscal de seus próprios atos ou enfeixe as

atribuições de aquisições, recebimentos e pagamentos.

3.3 SIAFI (Sistema Integrado De Administração Financeira Do Governo Federal)

3.3.1 Apresentação

1986. Um ano que marca para o Brasil o início do grande salto na busca da transparência

e do controle do gasto público: dentro da estrutura do Ministério da Fazenda, surge a Secretaria

do Tesouro Nacional.

Criada para promover a modernização e a integração dos sistemas de acompanhamento e

controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Governo Federal, a STN é hoje

uma história de sucesso. A razão maior deve-se à sua grande realização: o SIAFI.

SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. Implantado

pela  STN  em  apenas  06  meses,  este  nome  representa,  hoje,  um  dos  mais  abrangentes

instrumentos  para  o  acompanhamento  e  controle  da  execução  orçamentária  financeira  e

patrimonial conhecidos no mundo.

A performance do SIAFI transcendeu as fronteiras brasileiras, despertando a atenção no

cenário nacional e internacional. Vários países, além de alguns organismos internacionais, têm
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enviado delegações à Secretária do Tesouro Nacional com o propósito de absorver tecnologia

para implantação de sistemas similares.

No Brasil, a eficiência do SIAFI, implantado em 1987, tem contribuído para a crescente

interesse  de  Estados  e  municípios  em sua  utilização.  Ao mesmo tempo,  vem fomentando  a

implantação  de  sistemas  complementares  de  execução  e  controle  orçamentário,  financeiro  e

contábil. O SIAFEM, um sistema derivado, gerido pelo SERPRO, já se encontra implantado e

em plena atividade em alguns Estados e municípios.

A partir de agora, você vai conhecer melhor a razão de tanto sucesso, numa viagem pelos

aspectos fundamentais que compõem o universo SIAFI e que o torna, sem sombra de dúvida,

uma referência mundial como sistema de execução e controle.

3.3.2 Histórico

3.3.2.1 Antecedentes

Até o exercício de 1986, o Governo Federal vinha enfrentando uma série de problemas de

natureza  administrativa  que  o  impediam  de  gerir  adequadamente  os  recursos  públicos  e

dificultavam a preparação do orçamento unificado, que passaria a vigorar em 1987. Dentre os

inúmeros  problemas,  relacionamos,  a  seguir,  alguns  dos  mais  relevantes,  cujas  soluções

caracterizavam verdadeiros desafios à época:

➢ Ø  Emprego de métodos rudimentares  de trabalho,  onde,  na maioria  dos casos,  os

controles  de  disponibilidades  orçamentárias  e  financeiras  eram  exercidos  sobre

registros manuais.

➢ Falta  de  informações  gerenciais  em  todos  os  níveis  da  Administração  Pública  e

utilização da Contabilidade como mero instrumento de registros formais.

➢ Defasagem de, pelo menos, 45 dias entre o encerramento do mês e o levantamento das

demonstrações  Orçamentárias,  Financeiras  e Patrimoniais,  inviabilizando o uso das

informações para fins gerenciais.

➢ Incompatibilidade dos dados em decorrência da diversidade de fontes de informações

e das várias interpretações sobre cada conceito, comprometendo o processo de tomada

de decisões.

➢ Estoque  ocioso  de  moeda  dificultando  a  administração  de  caixa,  decorrente  da

existência  de  inúmeras  contas  bancárias  no  âmbito  do  Governo Federal.  Em cada

Unidade havia uma conta bancária para cada despesa. Exemplo: Conta Bancária para
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Material Permanente, Conta Bancária para Pessoal, Conta Bancária para Material de

Consumo, etc.

3.3.3 Implantação

A implantação  do  SIAFI  foi  viabilizada  a  partir  da  criação  da  STN,  vinculada  ao

Ministério da Fazenda, com o objetivo de promover a modernização e a integração dos sistemas

de programação financeira, de execução orçamentária e de contabilidade dos Órgãos e Entidades

Públicas do Governo Federal. Para tanto, contratou, junto ao Serviço Federal de Processamento

de Dados – SERPRO, o desenvolvimento de um sistema computacional que fornecesse todas as

informações necessárias, de maneira segura e tempestiva, que teve sua implantação em 1987.

O SIAFI começou sendo utilizado tão somente  pelos  poderes Executivo  e  Judiciário,

expandindo-se de forma gradual a partir da percepção, pelos usuários, das vantagens oferecidas

pelo  Sistema.  Atualmente,  utilizam-se  do  SIAFI  todos  os  órgãos  da  Administração  Direta,

inclusive os pertencentes ao Poder Legislativo, e grande parte da Administração Indireta.

3.3.4 Evoluções

Desde sua implantação o SIAFI tem sofrido freqüentes ajustes, adequações e otimizações,

de  forma  a  acompanhar  a  evolução  técnica,  de  ordem  legal  e  conjuntural,  com

processos/subsistemas que permitem sua utilização em escala crescente, tais como:

➢ Depósito direto na Conta Única.

➢ Validação do pagamento.

➢ Retenção do Imposto na fonte.

3.3.5 Os objetivos gerais do SIAFI

➢ Prover os Órgãos da Administração Pública de mecanismos adequados ao controle

diário da execução orçamentária, financeira e contábil.

➢ Fornecer meios para agilizar a programação financeira, otimizando a utilização dos

recursos de caixa do Governo Federal.

➢ Garantir  a  segurança  e  tempestividade  das  informações  obtidas  por  intermédio  da

Contabilidade Aplicada à Administração Pública.

➢ Integrar e compatibilizar as informações no âmbito do Governo Federal.

➢ Permitir o acompanhamento e a avaliação do gasto público.
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3.4 Movimentação e controle de material

3.4.1 Suprimento

Dá-se a denominação de suprimento a todos os recursos materiais necessários à vida de

uma Organização na Aeronáutica.

Os suprimentos, quanto à sua natureza e uso, classificam-se em comuns, de aviação e

especiais.

Suprimentos  comuns  são  os  usados,  indiferentemente,  nas  diversas  Organizações  da

Aeronáutica.

Suprimento  de  aviação  é  o  de  uso  exclusivo  nas  aeronaves,  em  sua  manutenção  e

emprego.

Suprimentos  especiais  são  os  constituídos  pelos  demais  materiais  e  equipamentos,

somente destinados a certos órgãos especializados.

O  fornecimento  de  suprimentos  às  Unidades  Administrativas  pelas  Organizações

provedoras poderá ser:

➢ Automático;

➢ Solicitado; ou

➢ Eventual.

O suprimento automático será feito para atender às necessidades previamente conhecidas

pelas Organizações provedoras, sem interferência da Unidade Administrativa.

O suprimento solicitado está condicionado a pedidos regulares, organizados em virtude

de necessidades não conhecidas pelas organizações provedoras.

O  suprimento  eventual  decorre  de  ordem  expressa  da  autoridade  competente,  não

constando das tabelas de distribuição vigentes.

Quanto à concessão, os suprimentos dividem-se em regulados e controlados:

➢ regulados: quando a distribuição se baseia em tabelas de dotação e a supervisão de

fornecimento e de consumo estiver afeta à própria organização provedora; e

➢ controlados:  quando  a  distribuição,  em  virtude  de  extrema  escassez,  alto  custo,

periculosidade no emprego ou outros fatores, depender de ordem expressa do mais alto

escalão  da  Aeronáutica,  interessado  no  fornecimento.  Exemplos:  Material  bélico,

narcótico usado em manipulação de medicamento, etc.

Todo  material  empregado  na  Aeronáutica  será  devidamente  caracterizado,  segundo

instruções específicas dos sistemas correspondentes.
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Nível de suprimento é a quantidade de material que deve ser mantido em estoque em

determinada Organização.

Nível mínimo é a quantidade mínima de determinado suprimento mantida em estoque;

constitui reserva de suprimento para atender às necessidades em qualquer caso de interrupção

ocasional do fornecimento.

Nível  operativo  é  a  quantidade  autorizada  como estoque normal  de trabalho entre  as

chegadas sucessivas de suprimento.

Nível  máximo  é  a  soma  das  quantidades  correspondentes  aos  níveis  mínimos  e

operativos, a qual, em princípio, não deverá ser excedida.

Os níveis de suprimento são referidos a dia de suprimento, que representa a quantidade de

material necessário ao funcionamento normal da Organização num período de 24 horas.

3.4.2 Entregas, Recebimentos e Remessas

O material destinado à Organização Militar, ou a ela recolhido para qualquer fim deve ser

entregue no local previamente acertado, acompanhado de documento de entrega.

No  documento  de  entrega  constará,  obrigatoriamente,  a  quantidade,  a  especificação

regular do material, os preços unitários e as razões do recolhimento, quando for o caso.

A  remessa  efetuada  em  embalagens  fechadas  terá,  entre  outras,  a  identificação  do

responsável pelo respectivo conteúdo.

A  parte  remetente  é  responsável  pela  quantidade,  estado  e  acondicionamento  ou

embalagens dos artigos enviados, até que estes sejam recebidos.

O remetente  comunicará  o envio de qualquer  material  e  o  destinatário  acusará o seu

recebimento em até cinco dias úteis contados da data de entrega.

O material  entregue fica  dependendo,  para a  sua aceitação,  dos  exames  qualitativo  e

quantitativo, a cargo do Gestor interessado ou comissão designada para o recebimento.

O material  que por sua natureza não depender de parecer técnico, de especialistas, de

exames  de  laboratório  ou  outros  processos  técnicos,  será  recebido  e  aceito  pelo  Gestor

interessado ou comissão designada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data

de entrega.

Para o material que exigir parecer técnico ou exame de laboratório, o Gestor responsável

pelo recebimento ou comissão deverá solicitar ao Agente Diretor a necessária providência, sendo

o prazo de recebimento do material, neste caso, de no máximo 10 (dez) dias úteis, contados da

data da entrega.

DIVISÃO DE ENSINO                                        SEPED



EEAR                                                                          
42

Para o material de que trata o item anterior, o prazo estabelecido poderá ser prorrogado

por  igual  período,  ou  ainda  por  mais  10  (dez)  dias  úteis,  caso  trate  de  material  altamente

sofisticado, a juízo do Agente Diretor.

O material entregue será considerado recebido e aceito para fins de direito e conferido à

parte  fornecedora,  caso  os  recebimentos  previstos  acima  não  se  efetivarem  nos  prazos

estabelecidos.

Os  exames  terão  de  ser  realizados  antes  da  utilização  do material,  atribuindo-se  aos

responsáveis pelo seu retardamento os prejuízos verificados em decorrência desse atraso.

A  quitação  referente  ao  recebimento  do  material  será  lavrada,  concisamente,  no

respectivo documento de entrega ou termo próprio.

Faltas ou defeitos constatados durante os exames serão registrados com precisão,  nos

respectivos termos ou nas quitações.

Nos casos de falta  imputável  à parte remetente,  a Unidade Administrativa recebedora

somente incluirá em carga, ou relacionará, o material aceito.

O material  permanente aceito  será mandado incluir  em carga pelo Agente Diretor, ou

relacionado nos demais casos.

As disposições sobre a entrega, exame e recebimento estabelecidas nesta instrução são

extensivas às obras, serviços e fornecimentos, no que for aplicável.
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4 TESOURARIA

4.1 Conceitos gerais

Art.  1º A remuneração  dos  militares  integrantes  das  Forças  Armadas  -  Marinha,  Exército  e

Aeronáutica, no País, em tempo de paz, compõe-se de:

I- soldo;

II - adicionais:

a) militar;

b) de habilitação;

c) de tempo de serviço, observado o disposto no art. 30 desta Medida Provisória;

d) de compensação orgânica; e

e) de permanência;

III - gratificações:

a) de localidade especial; e

b) de representação.

Parágrafo único. As tabelas de soldo, adicionais e gratificações são as constantes dos Anexos I, II

e III desta Medida Provisória.

Art. 2º Além da remuneração prevista no art.  l  desta Medida Provisória, os militares têm os

seguintes direitos remuneratórios:

I - observadas as definições do art. 3º desta Medida Provisória:

a) diária;

b) transporte;

c) ajuda de custo;

d) auxílio-fardamento;

e) auxílio-alimentação;

f) auxílio-natalidade;

g) auxilia-invalidez; e

h) auxílio-funeral;

II - observada a legislação específica:

a) auxílio-transporte;

b) assistência pré-escolar;

DIVISÃO DE ENSINO                                        SEPED



EEAR                                                                          
44

e) salário-família;

d) adicional de férias; e

e) adicional natalino.

Parágrafo único. Os valores referentes aos direitos previstos neste artigo são os estabelecidos em

legislação específica ou constantes das tabelas do Anexo IV.

Art. 3 Para os efeitos desta Medida Provisória, entende-se como:

I - soldo - parcela básica mensal da remuneração e dos proventos, inerente ao posto ou à

graduação do militar, e é irredutível;

II - adicional militar - parcela remuneratória mensal devida ao militar, inerente a cada

círculo hierárquico da carreira militar;

III - adicional de habilitação - parcela remuneratória mensal devida ao militar, inerente

aos cursos realizados com aproveitamento, conforme regulamentação;

IV - adicional  de tempo de serviço -  parcela  remuneratória  mensal devida ao militar,

inerente ao tempo de serviço, conforme regulamentação, observado o disposto no art. 30 desta

Medida Provisória;

V - adicional de compensação orgânica - parcela remuneratória mensal devida ao militar

para  compensação  de  desgaste  orgânico  resultante  do  desempenho  continuado  de  atividades

especiais, conforme regulamentação;

VI -  adicional  de permanência  -  parcela  remuneratória  mensal  devida  ao  militar  que

permanecer em serviço após haver completado o tempo mínimo requerido para a transferência

para a inatividade remunerada, conforme regulamentação;

VII - gratificação de localidade especial - parcela remuneratória mensal devida ao militar,

quando servindo em regiões inóspitas, conforme regulamentação;

VIII - gratificação de representação:
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a) parcela remuneratória mensal devida aos Oficiais Generais e aos demais oficiais em

cargo de comando, direção e chefia de organização militar, conforme regulamentação; e

b)  parcela  remuneratória  eventual  devida  ao  militar  pela  participação  em viagem de

representação, instrução, emprego operacional ou por estar às ordens de autoridade estrangeira

no País, conforme regulamentação;

IX - diária - direito pecuniário devido ao militar que se afastar de sua sede, em serviço de

caráter  eventual  ou transitório,  para outro ponto do território  nacional,  destinado a cobrir  as

correspondentes  despesas  de  pousada,  alimentação  e  locomoção  urbana,  conforme

regulamentação;

X - transporte - direito pecuniário devido ao militar da ativa, quando o transporte não for

realizado por conta da União, para custear despesas nas movimentações por interesse do serviço,

nelas compreendidas a passagem e a translação da respectiva bagagem, para si, seus dependentes

e um empregado doméstico, da localidade onde residir para outra, onde fixará residência dentro

do território nacional;

XI - ajuda de custo - direito pecuniário devido ao militar, pago adiantadamente, conforme

regulamentação:

a)  para custeio  das  despesas  de locomoção e instalação,  exceto  as  de transporte,  nas

movimentações com mudança de sede; e

b)  por  ocasião  de  transferência  para  a  inatividade  remunerada,  conforme  dispuser  o

regulamento;

XII - auxílio-fardamento - direito pecuniário devido ao militar para custear gastos com

fardamento, conforme regulamentação;

XIII - auxílio-alimentação - direito pecuniário devido ao militar para custear gastos com

alimentação, conforme regulamentação;

XIV - auxílio-natalidade - direito pecuniário devido ao militar por motivo de nascimento

de filho, conforme regulamentação;

XV - auxílio-invalidez - direito pecuniário devido ao militar na inatividade, reformado

como inválido, por incapacidade para o serviço ativo, conforme regulamentação; e

XVI - auxílio-funeral - direito pecuniário devido ao militar  por morte do cônjuge, do

companheiro ou companheira ou do dependente, ou ainda ao beneficiário no caso de falecimento

do militar, conforme regulamentação.

Parágrafo  único.  O militar  quando em viagens  a  serviço  terá  direito  a  passagens,  conforme

regulamentação.
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Art. 4º A remuneração e os proventos do militar  não estão sujeitos a penhora,  seqüestro ou

arresto, exceto nos casos especificamente previstos em lei.

Art. 5º O direito do militar à remuneração tem início na data:

I - do ato da promoção, da apresentação atendendo convocação ou designação para o

serviço ativo, para o Oficial;

II - do ato da designação ou declaração, da apresentação atendendo convocação para o

serviço ativo, para o Guarda-Marinha ou o Aspirante-a-Oficial;

III - do ato da nomeação ou promoção a Oficial, para Suboficial ou Subtenente; IV - do

ato da promoção, classificação ou engajamento, para as demais praças; V - da incorporação às

Forças Armadas, para convocados e voluntários;

VI - da apresentação à organização competente do Ministério da Defesa ou Comando,

quando da nomeação inicial para qualquer posto ou graduação das Forças Armadas; ou

VII - do ato da matrícula, para os alunos das escolas, centros ou núcleos de formação de

oficiais e de praças e das escolas preparatórias e congêneres.

Parágrafo único. Nos casos de retroatividade, a remuneração é devida a partir das datas

declaradas nos respectivos atos.

Art. 6º Suspende-se temporariamente o direito do militar à remuneração quando:

I - em licença para tratar de interesse particular;

II - na situação de desertor; ou

III - agregado, para exercer atividades estranhas às Forças Armadas, estiver em cargo,

emprego ou função pública temporária não eletiva, ainda que na Administração Pública Federal

indireta, respeitado o direito de opção pela remuneração correspondente ao posto ou graduação.

Parágrafo único. O militar que usar do direito de opção pela remuneração faz jus à representação

mensal do cargo, emprego ou função pública temporária.

Art. 7º O direito à remuneração em atividade cessa quando o militar for desligado do serviço

ativo das Forças Armadas por:

I - anulação de incorporação, desincorporação, licenciamento ou demissão;

II - exclusão a bem da disciplina ou perda do posto e patente;

III - transferência para a reserva remunerada ou reforma; ou

IV - falecimento.
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§ 1º O militar, enquanto não for desligado, continuará a perceber remuneração na ativa

até a publicação de seu desligamento, que não poderá ultrapassar quarenta e cinco dias da data da

primeira publicação oficial do respectivo ato.

§  2º  A remuneração  a  que  faria  jus,  em vida,  o  militar  falecido,  será paga  aos  seus

beneficiários habilitados até a conclusão do processo referente à pensão militar.

Art. 8º Quando o militar for considerado desaparecido ou extraviado, nos termos previstos na

Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, sua remuneração ou proventos serão pagos aos que

teriam direito à sua pensão militar.

§ 1º No caso previsto neste artigo, decorridos seis meses, iniciar-se-á a habilitação dos

beneficiários à pensão militar, cessando o pagamento da remuneração ou dos proventos quando

se iniciar o pagamento da pensão militar.

§ 2º Reaparecendo o militar, caber-lhe-á, se for o caso, o pagamento da diferença entre a

remuneração ou os proventos a que faria jus. e a pensão paga a seus beneficiários.

4.2 Dos direitos pecumários ao passar para a inatividade

Art. 9º O militar, ao ser transferido para a inatividade remunerada, além dos direitos previstos

nos arts. 10 e 11 desta Medida Provisória, faz jus:

I - à ajuda de custo prevista na alínea “b’ do inciso XI do art. 3º desta Medida Provisória;

e

II - ao valor relativo ao período integral das férias a que tiver direito e, ao incompleto, na

proporção de um doze avos por mês de efetivo serviço.

§  1º  No  caso  do  inciso  II  deste  artigo,  a  fração  igual  ou  superior  a  quinze  dias  é

considerada como mês integral.

§ 2º Os direitos previstos neste artigo são concedidos aos beneficiários da pensão militar

no caso de falecimento do militar em serviço ativo.
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4.2 Dos proventos na inatividade

Art. 10. Os proventos na inatividade remunerada são constituídos das seguintes parcelas:

I - soldo ou quotas de soldo;

II - adicional militar;

III - adicional de habilitação;

IV  -  adicional  de  tempo  de  serviço,  observado  o  disposto  no  art.  30  desta  Medida

Provisória;

V - adicional de compensação orgânica; e

VI - adicional de permanência.

§ 1º Para efeitos de cálculo, os proventos são:

I - integrais, calculados com base no soldo; ou

II - proporcionais, calculados com base em quotas do soldo, correspondentes a um trinta

avos do valor do soldo, por ano de serviço.

§ 2º Aplica-se o disposto neste artigo ao cálculo da pensão militar.

§ 3º o militar transferido para a reserva remunerada ex officio, por haver atingido a idade

limite  de  permanência  em  atividade,  no  respectivo  posto  ou  graduação,  ou  por  não  haver

preenchido as condições de escolha para acesso ao generalato, tem direito ao soldo integral.

Art. 11. Além dos direitos previstos no art. 10, o militar na inatividade remunerada faz jus a:

I - adicional-natalino;

II - auxílio-invalidez;

III - assistência pré-escolar;

IV - salário-família;

V - auxílio-natalidade; e

VI - auxílio-funeral.

Art. 12. Suspende-se o direito do militar inativo a percepção de proventos, quando retomar à

ativa, convocado ou designado para o desempenho de cargo ou comissão nas Forças Armadas, na

forma  da  legislação  em  vigor,  a  partir  da  data  da  sua  apresentação  à  organização  militar

competente.
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Art. 13. Cessa o direito à percepção dos proventos na inatividade na data:

I - do falecimento do militar;

II - do ato que prive o Oficial do posto e da patente; ou

III - do ato da exclusão a bem da disciplina das Forças Armadas, para a praça.

4.3 Dos descontos

Art. 14. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do

militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei

ou de regulamento.

§ 1º Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados.

§ 2º Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados.

§ 3º Na aplicação dos descontos, o militar não pode receber quantia inferior a trinta por

cento da sua remuneração ou proventos.

Art. 15. São descontos obrigatórios do militar:

I - contribuição para a pensão militar;

II - contribuição para a assistência médico-hospitalar e social do militar;

III  -  indenização  pela  prestação  de  assistência  médico-hospitalar,  por  intermédio  de

organização militar;

IV - impostos incidentes sobre a remuneração ou os proventos, de acordo com a lei;

V - indenização à Fazenda Nacional em decorrência de dívida;

VI - pensão alimentícia ou judicial;

VII  -  taxa  de  uso  por  ocupação  de  próprio  nacional  residencial,  conforme

regulamentação;

VIII  -  multa  por  ocupação  irregular  de  próprio  nacional  residencial,  conforme

regulamentação.

Art. 16. Descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatórias ou de 
terceiros, conforme regulamentação de cada Força. 
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4.4 Das disposições finais

Art. 27. A Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 12 São contribuintes obrigatórios da pensão militar, mediante desconto mensal em folia de
pagamento, todos os militares das Forças Armadas”.

Parágrafo único. Excluem-se do disposto no caput deste artigo:

I - o aspirante da Marinha, o cadete do Exército e da Aeronáutica e o aluno das escolas,

centros ou núcleos de formação de oficiais e de praças e das escolas preparatórias e congêneres;

e

II - cabos, soldados, marinheiros e taifeiros, com menos de dois anos de efetivo serviço.”

(NR)

“Art. 3º-A. A contribuição para a pensão militar  incidirá sobre as parcelas que compõem os

proventos na inatividade.

Parágrafo único. “A alíquota de contribuição para a pensão militar é de sete e meio por

cento.” (NR)

“Art.  4º  Quando  o  militar,  por  qualquer  circunstância,  não  puder  ter  descontada  a  sua

contribuição  para  a  pensão militar,  deverá  ele  efetuar  o  seu  recolhimento, imediatamente,  à

unidade a que estiver vinculado”.

Parágrafo único. “Se ao falecer o contribuinte, houver dívida de contribuição, caberá aos

beneficiários  saldá-la  integralmente,  por  ocasião  do  primeiro  pagamento  da  pensão  militar.”

(NR)

“Art.  7º A pensão  militar  é  deferida  em  processo  de  habilitação,  tomando-se  por  base  a

declaração  de beneficiários  preenchida  em vida  pelo  contribuinte,  na  ordem de  prioridade  e

condições a seguir”:

I - primeira ordem de prioridade:

a) cônjuge;

b) companheiro ou companheira designada ou que comprove união estável como entidade

familiar;

c)  pessoa  desquitada,  separada  judicialmente,  divorciada  do  institui-dor  ou  a  ex-

convivente, desde que percebam pensão alimentícia;
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d) filhos ou enteados até vinte e um anos de idade ou até vinte e quatro anos de idade, se

estudantes universitários ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; e

e) menor sob guarda ou tutela até vinte e um anos de idade ou, se estudante universitário,

até vinte e quatro anos de idade ou, se inválido, enquanto durar a invalidez.

II - segunda ordem de prioridade, a mãe e o pai que comprovem dependência econômica

do militar;

III - terceira ordem de prioridade:

a) o irmão órfão, até vinte e um anos de idade ou, se estudante universitário, até vinte e

quatro  anos  de  idade,  e  o  inválido,  enquanto  durar  a  invalidez,  comprovada  a  dependência

econômica do militar;

b)  a  pessoa  designada,  até  vinte  e  um anos  de  idade,  se  inválida,  enquanto  durar  a

invalidez, ou maior de sessenta anos de idade, que vivam na dependência econômica do militar.

§ 1º A concessão da pensão aos beneficiários de que tratam o inciso 1, alíneas “a”, “b”,

“c” e “d”, exclui desse direito os beneficiários referidos nos incisos II e III.

§ 2º A pensão será concedida integralmente aos beneficiários do inciso 1, alíneas “a” e

“b” ou distribuída em partes iguais entre os beneficiários daquele inciso, alíneas “a” e “c” ou “b”

e “e”, legalmente habilitados, exceto se existirem beneficiários previstos nas suas alíneas “d” e

“e”.

§ 3º Ocorrendo a exceção do § 22, metade do valor caberá aos beneficiários do inciso 1,

alíneas “a” e “c” ou “b” e “e”, sendo a outra metade do valor da pensão rateada, em partes iguais,

entre os beneficiários do inciso 1, alíneas “d” e “e”. (NR)

Art. 15. A pensão militar será igual ao valor da remuneração ou dos proventos do militar.

Parágrafo único. A pensão do militar não contribuinte da pensão militar que
vier a falecer na atividade em conseqüência de acidente ocorrido em serviço ou de
moléstia nele adquirida não poderá ser inferior:

I  -  à  de  aspirante  a  oficial  ou  guarda-marinha,  para  os  cadetes  do  Exército  e  da

Aeronáutica, aspirantes de marinha e alunos dos Centros ou Núcleos de Preparação de Oficiais

da reserva; ou

II - à de terceiro-sargento, para as demais praças e os alunos das escolas de formação de

sargentos.” (NR)
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Parágrafo único. A pensão do militar não contribuinte da pensão militar que vier a falecer na

atividade em conseqüência de acidente ocorrido em serviço ou de moléstia nele adquirida não

poderá ser inferior:

I  -  à  de  aspirante  a  oficial  ou  guarda-marinha,  para  os  cadetes  do  Exército  e  da

Aeronáutica, aspirantes de marinha e alunos dos Centros ou Núcleos de Preparação de Oficiais

da reserva; ou

II - à de terceiro-sargento, para as demais praças e os alunos das escolas de formação de

sargentos.” (NR)

“Art. 23. Perderá o direito à pensão militar o beneficiário que:

I - venha a ser destituído de o pátrio poder, no tocante às quotas-partes dos filhos, as

quais serão revertidas para estes filhos;

II - atinja, válido e capaz, os limites de idade estabelecidos nesta Lei;

III - renuncie expressamente ao direito;

V - tenha sido condenado por crime de natureza dolosa, do qual resulte a morte do militar

ou do pensionista instituidor da pensão militar. (NR)

“Art. 27. A pensão militar não está sujeita à penhora, seqüestro ou arresto, exceto nos casos 

especificamente previstos em lei.” (NR)

“Art. 29. É permitida a acumulação:

I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou

aposentadoria;

“II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso

XI, da Constituição Federal.” (NR)

Art. 28. A Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 62 São equivalentes as expressões “na ativa”, “da ativa”, “em serviço ativo”, “em serviço

na ativa”, “em serviço”, “em atividade” ou “em atividade militar”, conferidas aos militares no

desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência ou missão, serviço ou atividade militar
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ou considerada de natureza militar nas organizações militares das Forças Armadas, bem como na

Presidência  da  República,  na Vice-Presidência  da República,  no Ministério  da Defesa e  nos

demais órgãos quando previsto em lei, ou quando incorporados às Forças Armadas.” (NR)

“Art. 50 

II - o provento calculado com base no soldo integral do posto ou graduação que possuía

quando da transferência para a inatividade remunerada, se contar com mais de trinta anos de

serviço;

III - o provento calculado com base no soldo integral do posto ou graduação quando, não

contando trinta anos de serviço, for transferido para a reserva remunerada, ex officio, por ter

atingido a  idade-limite  de pennanência  em atividade  no posto ou na graduação,  ou ter  sido

abrangido pela quota compuls4ria; e” (NR)

“Art. 53.  A remuneração dos militares será estabelecida em legislação específica,  comum às

Forças Armadas.” (NR)

“Art. 63

§ 3º A concessão de férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licença para tratamento

de saúde, nem por punição anterior decorrente de contravenção ou transgressão disciplinar, ou

pelo estado de guerra, ou para que sejam cumpridos atos em serviço, bem como não anula o

direito àquela licença.” (NR)

“Art. 67

§ 3º A concessão da licença é regulada pelo Comandante da Força.” (NR)

“Art. 70 

§ 1º A interrupção da licença para tratar de interesse particular poderá ocorrer:

para cumprimento de punição disciplinar, conforme regulamentação de cada Força.

“Art. 81

II - for posto à disposição exclusiva do Ministério da Defesa ou de Força Armada diversa

daquela a que pertença, para ocupar cargo militar ou considerado de natureza militar;
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CONCLUSÃO

É muito bom conseguir alcançar um determinado objetivo na vida!

E você caro aluno, alcançou mais um objetivo em sua vida: o de conhecer como funciona

administrativamente a FAB.

Durante o estudo desta apostila de Administração, você conheceu tópicos básicos sobre a

introdução a informática, técnicas administrativas, escrituração patrimonial e tesouraria. 

No tópico de informática apresentamos o sistema computacional, bem como os principais

equipamentos de hardware.

Na parte referente a técnicas administrativas,  vimos conceitos,  principais  documentos,

suas classificações e trâmite, formas de tratamento, abreviaturas, siglas, números e símbolos, e

ainda numeração de protocolo e organização de processos.

Já  na  parte  de  escrituração  patrimonial,  observamos  as  conceituações,  agentes  da

administração, SIAFI, movimentação e controle de material.

Por fim, no texto sobre tesouraria apresentamos conceitos gerais, dos proventos e direitos

ao passar para a inatividade, dos descontos e disposições finais. 

Salientamos,  caro  aluno,  que  transmitimos  esses  assuntos  de  uma  maneira  rápida  e

concisa, sendo que o assunto aqui abordado não se esgota neste módulo. 

Aconselhamos o Aluno, que se interesse por estes assuntos, a procurar inteirar-se das

Legislações da referência bibliográfica, onde encontrará uma inesgotável fonte sobre os assuntos

aqui tratados.

Desejamos que consiga alcançar outros objetivos em sua vida.
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