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PORTARIA DIRINT Nº 68, DE 5 DE JULHO DE 2007. 
 

Aprova a reedição da ICA 177-2, que 
estabelece as normas e os procedimentos 
para Credenciamento de Entidades 
Consignatárias e Consignações em folha de 
pagamento no Comando da Aeronáutica. 

 
O DIRETOR DE INTENDÊNCIA, no uso de suas atribuições que lhe 

confere o artigo 6º, inciso III, do Regulamento da Diretoria de Intendência, aprovado pela 
Portaria n.º 317/GC3, de 16 de maio de 2005, considerando o que dispõe a Portaria n° 
56/GC6, de 25 de janeiro de 2007 e o que  consta no Processo nº 67420.002394.2007-45, 
resolve: 

 
Art. 1º Aprovar a reedição da ICA 177-2 “Credenciamento de Entidades 

Consignatárias e Consignações em Folha de Pagamento”, que com esta baixa. 
 
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim do 

Comando da Aeronáutica.  
 
Art. 3º Revogam-se as Portarias n° 14/DIRINT, de 21 de agosto de 2002, 

publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica nº 63, de 21 de agosto de 2002, 
004/DIRINT, de 19 de abril de 2004, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica nº  
75, de 23 de abril de 2004 e 009/DIRINT, de 21 de julho de 2004, publicada no Boletim do 
Comando da Aeronáutica nº  139, de 27 de julho de 2004. 
 
  

   Maj Brig Int ELISEU MENDES BARBOSA  
                                                                                      Diretor da DIRINT 

 
(Publicada no BCA nº 141, de 25 de julho de 2007) 
 
(Republicada por haver saído com incorreção no BCA n° 130, de 9 de julho de 2007) 
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PREFÁCIO 
 
 
 
 

A escrituração dos direitos e obrigações na folha de pagamento de pessoal é uma 
garantia que as entidades consignatárias (EC) têm no relacionamento com os Consignantes, 
mas a Administração entende que o beneficiário maior deva ser o militar na ativa e na 
inatividade, bem como os pensionistas de militares. 

O credenciamento de EC deve ser precedido, na fase de habilitação, de uma 
análise ampla e genérica das condições, da estrutura e da capacidade técnica e legal que 
dispõem as EC para a prestação dos serviços e dos benefícios que serão postos à disposição 
dos Consignantes. 

Segundo as normas e instruções que estão sendo aprovadas, o trabalho direto de 
atendimento aos consignantes em suas pendências e questionamentos junto às EC deve ser 
realizado pelas Unidades Pagadoras de Pessoal (UPAG), ficando a responsabilidade pelo 
contato direto com as EC a cargo da Diretoria de Intendência. 

Assim sendo, cabe a cada Agente da Administração, que participa do processo de 
habilitação de EC e dos descontos em folha de pagamento de pessoal, zelar pelo cumprimento 
das normas que regulam a matéria. Especial atenção devem ter os Agentes de Controle 
Interno para que as Unidades Pagadoras - UPAG, integrantes do Sistema do Pagamento de 
Pessoal da Aeronáutica, adotem os procedimentos de rotina estabelecidos nesta Instrução, em 
coordenação com o Órgão Central da atividade de consignação que é a Diretoria de 
Intendência (DIRINT). 

Cumpre ainda ressaltar que a consignação dos descontos em folha de pagamento é 
uma facilitação para o efetivo da Força Aérea, não sendo assim, o único meio de realizar o 
pagamento das dívidas assumidas pelos Consignantes. 
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1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 FINALIDADE 

Orientar os procedimentos dos descontos em folha de pagamento e as 
condições para a habilitação e o credenciamento de EC, com fulcro nos termos da Portaria No 

056/GC6, de 25 de Janeiro de 2007, que estabelece condições para os descontos em folha de 
pagamento, no âmbito do Comando da Aeronáutica. 

1.2 CONCEITUAÇÃO 

1.2.1 ENTIDADES CONSIGNATÁRIAS, CONSIGNANTE, DESCONTO EM FOLHA DE 
PAGAMENTO, DESCONTO AUTORIZADO, DESCONTO OBRIGATÓRIO, MARGEM 
CONSIGNÁVEL E UNIDADE PAGADORA (UPAG), BEM COMO AQUELES QUE 
PODEM SER CONSIGNANTES. 

Estes termos estão definidos na Portaria nº 56/GC6, de 25 de Janeiro de 2007. 

1.2.2 LUGAR SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR 

É o espaço físico utilizado, especialmente, ainda que em caráter transitório por 
Organização ou Força Militar, e as áreas públicas limítrofes necessárias a sua segurança, 
sinalizadas para o conhecimento público e devidamente vigiadas. (1) 

1.2.3 STATUS OPERACIONAL 

É a modalidade de operação das EC no aplicativo utilizado para o 
gerenciamento das consignações, bem como a operacionalidade da liberação das consignações 
no sistema, constituído de quatro tipos de STATUS: A, B, C e o Especial. A regulamentação 
dos “Status” Operacionais é realizada, detalhadamente, por meio da ICA 177-3. 

1.2.4 ELOS DA ATIVIDADE DE CONSIGNAÇÕES 

São partes integrantes da Atividade de Consignações: 

a) Órgão Central: Diretoria de Intendência (DIRINT); 

b) Órgãos Executivos: Subdiretoria de Pagamento de Pessoal (SDPP), 
Subdiretoria de Encargos Especiais (SDEE), Divisão de 
Consignações(DICON), Comissão Permanente de Credenciamento 
(CPC), UPAG e outras Comissões designadas com finalidades 
determinadas; 

c) EC Categoria I, II e III; e 

d) Consignantes. 
 
 
 
 
 
(1) Definição do Superior Tribunal Militar.  
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1.2.4.1 Órgão Central da Atividade de Consignações  

É a Diretoria de Intendência, com atribuições e orientação normativa, 
coordenação, controle e supervisão técnica das atividades que envolvam descontos em folha 
de pagamento e de credenciamento de EC. 

1.2.4.2 Órgãos Executivos da Atividade de Consignações 

a) Comissão Permanente de Credenciamento: 

- comissão designada pelo Diretor de Intendência, responsável por 
receber, analisar e homologar a documentação da EC, propondo o 
credenciamento da respectiva Entidade; 

- responsável pelo acompanhamento, controle e fiscalização das EC, 
enquanto não houver comissão de Fiscalização designada; 

 - responsável, também, por aplicar sanções, de acordo com o 
estabelecido no Termo de Credenciamento. 

b) Subdiretoria de Pagamento de Pessoal da Diretoria de Intendência – 
SDPP: 

- órgão executivo da DIRINT responsável pela execução do Sistema 
de Pagamento de Pessoal (SISPAG), pelo fornecimento de 
informações para gerar a Margem Consignável, pelo processamento 
dos descontos dos valores consignados nas folhas de pagamento e 
pelo repasse as EC dos valores descontados na folha de pagamento. 

c) Subdiretoria de Encargos Especiais – SDEE: 

- órgão executivo da DIRINT responsável pelos convênios com 
estabelecimentos de ensino participantes do protocolo MD – 
CONFENEN; pelo Plano de Saúde da Aeronáutica; pelo 
acompanhamento dos alunos do COMAER, subvencionados na 
Fundação Osório; pelas consignações pertinentes a serviços de 
resgate de urgência médica e assistência funeral, pelo gerenciamento 
dos recursos financeiros recolhidos ao Fundo de Assistência Social, 
destinados à Assistência Social e outros encargos especiais que 
venham a ser determinados. 

d) Divisão de Consignações - DICON: 

- setor específico para desempenhar as atribuições da DIRINT no 
que concerne às consignações, especialmente à supervisão, à 
coordenação e ao controle dessas atividades, compreendendo o 
suporte à habilitação e ao credenciamento, bem como o 
acompanhamento e a fiscalização do desempenho das EC. Centraliza 
a gestão dos aplicativos utilizados para gerenciamento das 
consignações, sendo responsável pelas atividades de 
desenvolvimento e de manutenção do mesmo. 

1.2.5 TERMO DE CREDENCIAMENTO 

Documento escritural (instrumento contratual) pactuado entre o COMAER e a 
EC, que estabelece as normas e as condições do credenciamento. 
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1.2.6 BENS E SERVIÇOS 

Os bens e os serviços serão aqueles definidos por Comissão especialmente nomeada 
pelo Diretor de Intendência com a finalidade de analisar e propor os itens considerados oportunos 
para a venda à coletividade do Comando da Aeronáutica, mediante financiamento com desconto em 
folha, que será objeto de Edital específico. 
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1.3 CLASSIFICAÇÃO DAS ENTIDADES CONSIGNATÁRIAS - EC 

A entidade de direito público ou privado, devidamente credenciada junto ao 
COMAER, beneficiária dos descontos obrigatórios ou autorizados, são classificadas em 
categorias. 
 
1.3.1  Entidade Consignatária de Categoria I 

São consideradas EC de Categoria I as destinatárias dos seguintes descontos: 

a) pensão militar, assistência médico-hospitalar e social (AMHS) de 
militar e impostos incidentes sobre a remuneração ou proventos; 

b) prestação de assistência médico-hospitalar, por intermédio de 
organização militar, taxa de uso por ocupação de Próprio Nacional 
Residencial (PNR) e multa por ocupação irregular de PNR; 

c) indenização à Fazenda Nacional em decorrência de dívida e pensão 
alimentícia judicial; 

d) indenizações referentes a despesas comuns e àquelas decorrentes da 
ocupação de PNR; despesas assumidas pelos Consignantes junto as 
UPAG, referentes a serviços disponibilizados pelas OM; indenizações 
relativas aos Centros Sociais geridos pelas OM e indenizações 
referentes a serviços assistenciais de apoio ou de facilidades 
regularmente mantidos nas OM; 

e) contribuições e restituições ao Fundo de Assistência Social da Aeronáutica;  

f) indenização de serviços públicos; e 

g) indenizações referentes a aquisições de peça de uniforme nos Postos 
Regionais de Venda de Fardamento (PRVF). 

1.3.2  Entidade Consignatária de Categoria II 

São consideradas EC de categoria II: 

a) instituições de direito público ou privado, administradas e/ou 
controladas pelos Comandos Militares, para financiamento de imóveis 
residenciais para militares e pensionistas de militares do COMAER; 

b) instituições de direito público ou privado, administradas e/ou 
controladas pelos Comandos Militares, de cunho assistencial, nelas 
compreendida a Fundação Osório, destinadas ao ensino básico e de segundo 
grau para militares, pensionistas de militares e seus dependentes;  

c) cassinos ou centros sociais existentes nas Vilas Militares, para 
atividades de recreação e de cunho social; e 

d) instituições de direito privado destinadas a atividades recreativas, 
desportivas, culturais e assistenciais (Clubes Militares), para beneficiar 
essencialmente militares das Forças Armadas, pensionistas de militares e 
seus dependentes. 

1.3.3 Entidade Consignatária de Categoria III 
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São EC de Categoria III as Instituições de direito público ou privado, 
habilitadas e credenciadas pelo COMAER, que prestam serviço de: 

a) assistência financeira e/ou empréstimo pessoal; 

b) assistência funeral; 

c) crédito imobiliário; 

d) pecúlio; 

e) previdência complementar; 

f) títulos de capitalização; 

g) seguros; 

h) administradoras de cartões especiais de benefício; 

i) planos de saúde; 

j) UTI móvel; 

k) assistência jurídica;  

l) ensino fundamental, médio e superior;  

m) fornecimento de bens e serviços; e 

n) financiamento de bens e serviços. 

Além do anteriormente elencado, são considerados também EC de Categoria III as 
seguintes instituições de direito público ou privado: fundações; conselhos profissionais; 
associações; clubes; e instituições que prestem serviços considerados de interesse relevante para o 
COMAER. 

1.3.3.1 Entende-se por cartões especiais de benefício aqueles cuja finalidade seja a geração de 
benefícios para os consignantes.  

1.3.4 As EC que operam na área de financiamento de bens e serviços, a que se refere o item 
1.2.6, somente serão credenciadas se possuírem Instituição Financeira própria. 

1.4 COMPETÊNCIA 

É de competência da Diretoria de Intendência – DIRINT promover o estudo e a 
elaboração de normas relacionadas à habilitação e ao credenciamento de EC e ao 
processamento dos descontos em folha de pagamento de militares e seus pensionistas, 
devendo, sempre que julgar oportuno, revisá-las e atualizá-las. 

1.5 ÂMBITO 

Esta Instrução, de observância obrigatória, aplicar-se-á a todas as UPAG, bem 
como às EC credenciadas junto ao Comando da Aeronáutica. 

1.5.1 No caso de militar temporário ou sem estabilidade, somente poderão ser consignados 
descontos que não ultrapassem o seu período de permanência no serviço ativo, sendo de 
inteira responsabilidade da EC a implantação de desconto com prazo posterior à permanência 
do militar no serviço ativo. 
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1.5.2 Os beneficiados pela Comissão de Anistia, reincorporados como militares na 
inatividade, poderão consignar em folha de pagamento, ficando a remessa do numerário à EC 
condicionada à existência de recursos específicos para o pagamento de sua prestação mensal 
continuada no mês correspondente. 

1.6 FUNDAMENTO LEGAL  

a) Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e suas Emendas; 

b) Lei No 8.666, de 21 JUN 1993; 

c) Lei No 8.078, de 11 SET 1990; 

d) Lei No 4.595, de 31 DEZ 1964; 

e) Lei No 4.728, de 14 JUL 1965; 

f) Lei No 7.492, de 16 JUN 1986; 

g) Lei No 9.069, de 29 JUN 1995; 

h) Lei No 9.447, de 14 MAR 1997; 

i) Lei No 9.710, de 19 NOV 1998; 

j) Lei No 9.873, de 23 NOV 1999; 

k) Lei No 10.214, de 27 MAR 2001; 

l) Lei No 4.728, de 14 JUL 1965; 

m) Lei No 7.492, de 16 JUN 1986; 

n) Lei Complementar No 105, de 10 JAN 2001; 

o) Medida Provisória No 2.215-10, de 31 AGO 2001; 

p) Decreto No 60.459, de 13 MAR 1967. 

q) Decreto No 4.307, de 18 JUL 2002; 

r) Decreto-Lei No 2.321, de 25 FEV 1987; 

s) Resolução CMN Nº 3.229, de 26 AGO 2004; 

t) Resolução CMN No 3.258, de 28 JAN 2005; 

u) Resolução CMN No 3.308, de 31 AGO 2005; 

v) Resolução CMN No 3.310, de 31 AGO 2005; 

w) Resolução No CNSP 137, de 18 NOV 2005; 

x) Resolução No CNSP 140, de 27 DEZ 2005; 

y) Resolução No CNSP 148, de 23 JUN 2006; e 

z) Portaria No 056/GC6, de 25 JAN 2007. 
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2 HABILITAÇÃO AO CREDENCIAMENTO 

2.1 CONDIÇÕES PARA O CREDENCIAMENTO 

2.1.1 O credenciamento da entidade será realizado desde que atenda ao contido na Portaria 
que estabelece condições para os descontos em folha de pagamento no âmbito do COMAER, 
nesta ICA, e no Edital de credenciamento. 

2.1.2 As EC de Categoria I; os beneficiários de pensão alimentícia; os beneficiários dos 
descontos determinados por decisão judicial e os beneficiários de execução de fiança locatícia 
estão dispensadas de apresentar a documentação de credenciamento.  

2.1.3 As EC de Categoria II deverão apresentar somente a seguinte documentação para 
credenciamento: 

a) Estatuto ou Regulamento da Entidade; 

b) Ata da eleição ou designação da atual diretoria; 

c) Descrição das atividades oferecidas aos sócios; 

d) Proposta de credenciamento devidamente formalizada; e 

e) Outros, a critério da Administração.  

2.1.3.1 As Entidades de Categoria II celebrarão com a Administração um Termo de 
Compromisso, onde constem os direitos e obrigações das partes. 

2.1.3.2 Cada Entidade de Categoria II receberá uma única caixa consignatária para processar 
todos os descontos referentes às mensalidades, benefícios e serviços prestados pelas mesmas 
aos seus associados. 

2.1.4 As EC de Categoria III deverão apresentar os documentos previstos nos respectivos 
Editais de acordo com as suas especificações. 

2.1.5 A EC de Categoria III deverá, no período de 6 (seis) meses a partir da data de assinatura 
do Termo de Credenciamento, implantar e manter em folha de pagamento de pessoal um 
mínimo de 150 (cento e cinqüenta) Consignantes. Findo o prazo, a EC, não alcançando a 
quantidade mínima estabelecida, será automaticamente descredenciada.1 

2.1.6 A EC credenciada para atuar na atividade de assistência financeira e/ou empréstimo 
pessoal, ou na de financiamento de bens e serviços, somente poderá ser representada 
comercialmente, no âmbito do COMAER, por uma única empresa sob regime de 
exclusividade e cujos funcionários, envolvidos direta ou indiretamente no processo de 
consignação, sejam contratados pelo regime CLT. 

2.1.6.1 Essa empresa deverá, obrigatoriamente, ser designada pela EC, na proposta de 
credenciamento. Constará do Termo de Credenciamento a designação dessa representação.  

2.1.6.2 Os conglomerados só poderão ser credenciados através de uma única entidade jurídica 
por natureza de desconto. 
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2.1.6.2.1 Para cada natureza de desconto haverá, no Sistema de Pagamento de Pessoal da 
Aeronáutica, apenas um único código de caixa consignatária com a sua inscrição específica. 

2.2 DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

2.2.1 Os documentos necessários à comprovação da regularidade fiscal, habilitação jurídica, 
qualificação econômico-financeira e qualificação técnica poderão ser apresentados em 
original, ou cópia autenticada por cartório de registro de títulos e documentos, ou original da 
publicação da imprensa oficial, em envelopes separados, obedecendo ao previsto no Edital de 
Credenciamento. 

2.2.2 Somente serão abertos os envelopes da documentação dos participantes, cuja situação no 
SICAF esteja sem restrição, a qual será comprovada mediante consulta “on line”, que será 
impressa e anexada ao processo.  

2.2.2.1 Não havendo cadastro no SICAF ou sendo verificada restrição à Entidade Proponente, 
esta deverá apresentar toda a documentação regular e em dia, constante dos Art. 27 a 31 da 
Lei nº 8.666, de 1993. 

2..2.2.2 Não poderão participar do Credenciamento, Entidades Proponentes que se enquadrem em uma 
das seguintes situações: 

a) Pessoa Jurídica declarada inidônea por qualquer Órgão da Administração direta ou 
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios; e 

b) Pessoa Jurídica impedida, com pena de suspensão temporária ou definitiva de 
direitos, de participar de licitações, de contratos, de convênios e de credenciamentos no 
âmbito do COMAER. 

2.2.3 PROPOSTA PARA O CREDENCIAMENTO 

2.2.3.1 A proposta relativa ao objeto do credenciamento deverá ser endereçada ao Diretor de 
Intendência. No envelope de PROPOSTA PARA O CREDENCIAMENTO, a Entidade 
Proponente deverá apresentar o pedido formal através de ofício, em papel timbrado da Entidade, 
com a sua proposta de Credenciamento, assinado pelo representante legal, comprovado pela cópia 
do estatuto da empresa e suas modificações ou contrato social da empresa e da última ata que o 
elegeu, bem como cópia da cédula de identidade.  

2.2.3.1.1 As cópias dos documentos a serem fornecidas deverão estar autenticadas em cartório ou 
poderão ser apresentadas juntamente com seus respectivos originais. Os documentos originais 
apresentados serão imediatamente devolvidos, após a conferencia e certificação das suas cópias. 

2.2.3.2 Somente serão aceitas as propostas que se enquadrarem nas seguintes condições: 

a) estiverem de acordo com as exigências contidas no Edital; e 

b) não contiverem ofertas ambíguas, condicionantes, contraditórias ou que, de 
qualquer forma, atentem contra o poder de livre escolha do interessado pela 
melhor empresa que lhe prestará o serviço constante do Objeto do Termo de 
Credenciamento. 
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3  QUANTO AO CREDENCIAMENTO - RESPONSABILIDADES 

3.1 DIRETOR DE INTENDÊNCIA 

3.1.1 Aprova as instruções para habilitação e credenciamento de EC; 

3.1.2 Determina a divulgação das Orientações Normativas aprovadas para conhecimento das 
partes envolvidas; 

3.1.3 Designa, no início de cada exercício, a Comissão Permanente de Credenciamento; 

3.1.4 Submete a minuta do Edital à aprovação jurídica; 

3.1.5 Aprova a minuta do Edital que será submetida ao Comandante-Geral do Pessoal; 

3.1.6 Submete o Edital de Credenciamento à aprovação do Comandante-Geral do Pessoal; 

3.1.7 Determina a publicação do Aviso de Credenciamento; 

3.1.8 Determina a criação de códigos de caixas consignatárias, no Sistema de Pagamento de Pessoal 
Militar, pela SDPP; 

3.1.9 Recebe a Ata, confeccionada pela Comissão Permanente de Credenciamento, após a 
homologação da documentação apresentada pela EC, e registra a adjudicação na mesma, para 
posteriormente firmar o Termo de Credenciamento; 

3.1.10 Determina o acompanhamento das EC, quanto ao cumprimento do objeto, das 
disposições e das normas estabelecidas na legislação vigente, nos Editais e nos Termos de 
Credenciamentos; 

3.1.11 Requisita às EC informações, justificativas e substituição dos documentos de 
credenciamento que foram alterados ou atualizados, por solicitação da Comissão Permanente de 
Credenciamento; 

3.1.12 Decide, administrativamente, os recursos das EC interpostos em razão dos atos 
praticados pelos órgãos executivos integrantes das atividades de consignações; 

3.1.13  Adjudica o processo de credenciamento da EC; 

3.1.14  Firma o Termo de Credenciamento da EC que cumpriu todas as normas e exigências 
para tal; e 

3.1.15  Autoriza a publicação do extrato de Termo de Credenciamento. 

3.2 COMISSÃO PERMANENTE DE CREDENCIAMENTO 

3.2.1 Confecciona a minuta do Edital e a submete ao Diretor de Intendência; 

3.2.2  Encaminha para publicação o aviso de credenciamento; 

3.2.3 Recebe e analisa as propostas de credenciamento das Entidades Proponentes, tomando 
como base os termos da Portaria que estabelece condições para os descontos em folha de 
pagamento no âmbito do COMAER, esta ICA e o contido no Edital de Credenciamento; 
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3.2.4 Comunica à Entidade Proponente da falta ou da necessidade de complementação da 
documentação de habilitação; 

3.2.5 Verifica se a Entidade Proponente cumpriu todas as exigências e registra o processo em ata, 
homologando a documentação apresentada; 

3.2.6 Propõe ao Diretor de Intendência a adjudicação do processo de credenciamento, 
confeccionando o Termo de Credenciamento para assinatura das partes envolvidas; 

3.2.7 Encaminha para publicação o extrato do Termo de Credenciamento, anexando-o ao 
processo; e 

3.2.8 Recebe os pedidos de revisão das decisões tomadas, pela Comissão, na fase de 
credenciamento. 

3.3 ENTIDADE PROPONENTE 

3.3.1 Apresenta a DIRINT o pedido formal de credenciamento, anexando todos os 
documentos exigidos no Edital de Credenciamento. 

3.3.2 Atende a todas as solicitações da Comissão Permanente de Credenciamento. 

3.3.3 Declara submeter-se ao disposto nesta ICA, na ICA 177-3(Gerenciamento de 
Consignações em Folha de Pagamento) e suas posteriores atualizações, ao Edital de 
Habilitação e Credenciamento, bem como às demais orientações emanadas as EC. 

3.3.4 Responsabiliza-se pelos custos da publicação do Extrato do Termo de Credenciamento 
respectivo no Diário Oficial da União.  

3.4 DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

3.4.1 Os documentos previstos no item 2.2 deverão ser entregues ou encaminhados pela 
Entidade à Diretoria de Intendência/Comissão Permanente de Credenciamento no endereço e 
horário estipulados no Edital de Credenciamento. 

3.4.2 Após o recebimento da documentação, a Comissão Permanente de Credenciamento 
realizará a verificação e elaborará a minuta do Termo de Credenciamento encaminhando-a ao 
Diretor de Intendência para apreciação e marcação da data que será realizada a assinatura. 

3.4.3 Após o agendamento da data da assinatura, será confeccionado o Termo de 
Credenciamento a ser assinado pelo Diretor de Intendência e pelo(s) representante(s) 
legal(ais) da Entidade Consignatária, com poderes para tal. 

3.4.4 O Termo de Credenciamento será confeccionado em 2 (duas) vias com a seguinte 
destinação: DIRINT e EC.  

3.4.5 O Termo de Credenciamento, devidamente adjudicado, terá seu extrato publicado de 
acordo com as normas vigentes. 

3.4.6 O Termo de Credenciamento assinado e toda a documentação apresentada pela 
Entidade serão arquivados, na DIRINT, sob a forma de Processo Administrativo. 
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3.4.7 Farão parte, obrigatoriamente, do Termo de Credenciamento as seguintes cláusulas: 

a) que a responsabilidade do COMAER se restringe apenas à implantação 
dos descontos na ficha financeira do militar, bem como ao repasse dos 
valores consignados para as respectivas EC; 

b) a participação da Administração do COMAER está adstrita ao processo 
de credenciamento e ao processamento do desconto autorizado em 
favor da EC, não tendo nenhuma ingerência direta no vínculo entre o 
Consignante e a EC, salvo nas hipóteses de descumprimento das 
cláusulas constantes do Termo de Credenciamento; 

c) que o cadastro de pessoal do COMAER não estará disponibilizado para 
as EC;  

d) que o foro do domicílio do Consignante será competente para dirimir os 
eventuais conflitos de interesse entre este e a EC; 

e) fica eleito o foro da Comarca da Cidade do Rio de Janeiro para dirimir 
as dúvidas existentes nos Termos de Credenciamento (Termos de 
Compromisso) firmados entre a Diretoria de Intendência e as EC; e 

f) o Termo de Credenciamento subordinar-se-á às normas do Direito 
Público, bem como, dentre outras, às disposições do Código de Defesa 
do Consumidor.   

g) a consignação em folha de pagamento de pessoal não implica co-
responsabilidade do COMAER por dívidas ou compromissos de 
natureza pecuniária, ou de quaisquer ordens, assumidos pelos militares 
ou pensionistas junto às EC; 

h) fica entendido que qualquer ônus ou prejuízo, financeiro ou não, 
decorrente de inadimplência do Consignante em saldar os 
compromissos correspondentes aos descontos em sua remuneração, é de 
inteira e exclusiva responsabilidade do próprio, sendo consideradas 
ineficazes quaisquer ações promovidas pela EC ou Consignante contra 
o COMAER, por força do Termo de Credenciamento; 

3.4.8 A suspensão ou cancelamento dos descontos autorizados obedecerá à ordem 
cronológica dos contratos de averbação, do último para o primeiro, ressalvada a exceção 
prevista no item 4.1.3.1: 

a) somente haverá processamento de majoração dos descontos 
autorizados, se houver margem disponível para tal no mês de 
processamento do referido aumento. Considera-se como exceção ao 
disposto neste item os descontos previstos no inciso I, §2o, Art 4o da 
Portaria 056/GC6, de 2007. 

b) caso não haja margem consignável, a EC decidirá se manterá o 
desconto em folha ou se efetuará a cobrança total por outro meio 
(boletos bancários, etc).  

c) a reimplantação das consignações excluídas ou suspensas, em 
decorrência da aplicação do disposto no item 4.1.3, far-se-á 
considerando obrigatoriamente a ordem inversa prevista no item 
anterior. 
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4 ESCRITURAÇÃO E EXECUÇÃO DAS CONSIGNAÇÕES 

4.1 ESCRITURAÇÃO DAS CONSIGNAÇÕES 

4.1.1 As consignações autorizadas somente serão escrituradas na folha de pagamento 
mediante autorização prévia e formal do Consignante, após confirmação da margem 
consignável através da sistemática disponibilizada. 

4.1.2 São proibidos, no processamento dos descontos, por qualquer motivo, ressarcimentos, 
compensações, encontros de contas ou acertos financeiros entre EC e Consignantes que 
impliquem quaisquer tipos de créditos em suas fichas financeiras, cabendo àquelas efetuar o 
acerto diretamente com os Consignantes. 

4.1.3 Caso a soma dos descontos obrigatórios e autorizados venha a exceder o limite a que se 
refere o artigo 5o da Portaria n° 056/GC6, de 2007, os descontos serão suspensos ou 
cancelados, iniciando pelos descontos autorizados, obedecendo à cronologia de entrada, 
começando pelas datas mais recentes.  

4.1.3.1 As suspensões ou cancelamentos, referidos no item acima, somente ocorrerão por inclusão 
ou majoração de descontos obrigatórios (exceção prevista no inciso I, §2o, Art 4o da Portaria n° 
056/GC6, de 2007). 

4.1.3.2 Os descontos previstos no inciso I, §2o, Art 4o da Portaria n° 056/GC6, de 2007 só 
poderão ser suspensos ou cancelados para possibilitar a implantação de descontos 
obrigatórios. 

4.1.4 As consignações autorizadas de despesas assumidas pelos Consignantes junto a UPAG, 
referentes a serviços disponibilizados pelas OM, serão regulamentadas em norma epecífica e 
deverão ter seu efeito financeiro mediante ato administrativo do Comandante, Chefe ou 
Diretor, publicada em boletim interno da OM. 

4.1.5 Os descontos serão implantados por intermédio de aplicativos utilizados para o 
gerenciamento das consignações ou por alternativa que será disponibilizada pela Diretoria de 
Intendência. 

4.1.6 A Administração poderá instituir reserva técnica de parcela da margem consignável, 
com a finalidade de garantir eventuais variações de receitas ou de descontos.  

4.2 EXECUÇÃO DOS DESCONTOS CONSIGNÁVEIS 

4.2.1 A execução dos descontos em folha de pagamento, resumidamente, será efetuada da 
seguinte forma: 

a) a EC prestará as informações de implantação, alteração e exclusão das 
parcelas de consignações para a base de dados do Sistema de 
Pagamento (SISPAG), através dos aplicativos utilizados para 
gerenciamento das consignações ou outra alternativa, disponibilizados 
pela DIRINT; 

b) no impedimento da operacionalização dos aplicativos utilizados para 
gerenciamento das consignações, a Divisão de Consignações obrigar-
se-á a entregar para processamento, através de mídia magnética, o 
movimento recebido das EC no mês, sempre com cópia de segurança 
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(back-up), até a data-limite constante do calendário de pagamento do 
SISPAG, para fins de pré-validação, no local e no horário estipulados; 

c) na ocorrência do item anterior, o formato do arquivo magnético e os 
critérios da pré-validação serão estabelecidos pela DIRINT que poderá, 
a qualquer tempo, promover mudanças dos mesmos, bem como das 
configurações das informações, unilateralmente, cabendo à EC a 
responsabilidade de se adaptar a tais mudanças no prazo determinado; 

d) caso a EC não se adapte às condições estabelecidas nas letras “a” e “b”, no 
prazo estipulado pela DIRINT, a execução do Termo de Credenciamento 
será suspensa, até que a EC se ajuste à nova situação estabelecida, sem 
prejuízo da relação entre a EC e o Consignante; 

e) mensalmente, após o processamento do pagamento, a Entidade  
Consignatária importará o arquivo de retorno das consignações 
processadas no mês, através do aplicativo de gerenciamento de 
consignações; 

f) na hipótese da ocorrência do estabelecido na alínea “b”, a EC se obriga 
a receber o material descrito na alínea anterior, no local e prazo 
estipulado; 

g) qualquer dúvida referente às consignações processadas deverão ser dirimidas, 
primeiramente, através dos aplicativos utilizados para gerenciamento das 
consignações, sendo o EL o único responsável, para se reportar diretamente à 
Diretoria de Intendência; 

h)  a DIRINT, por intermédio da SDPP, se obriga a repassar para a conta-
corrente fornecida pela EC, até o terceiro dia útil após a data do pagamento 
do pessoal, o valor descontado dos Consignantes, após as deduções relativas 
à taxa de indenização prevista no item 6.1, eventuais multas previstas no 
item 7.2 e quaisquer outras deduções que se fizerem necessárias, previstas 
em legislação ou regulamento específico, as quais serão devidamente 
informadas às EC; e 

i) em caso de mudança da conta-corrente da EC, a mesma deverá informar 
este fato a DIRINT, através de ofício protocolado, com antecedência 
mínima de 20 (vinte) dias da data do repasse mencionado na letra “h”.  

4.2.2 Para cada desconto em consignação processado em folha de pagamento, deverá haver 
um instrumento contratual hábil e legal acordado e assinado pelo Consignante e pela EC 
completamente preenchido, sem rasura e legível de maneira a permitir a plena comprovação 
dos termos acordados.  

4.2.3 A descrição completa da execução dos descontos consignáveis de que trata o item 4.2 
está contida na ICA 177-3. 
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5 ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

5.1 ATRIBUIÇÕES 

5.1.1 DO CONSIGNANTE 

5.1.1.1 Verificar, previamente, nos aplicativos utilizados para gerenciamento das 
consignações, a compatibilidade do desconto a ser consignado com a capacidade da sua 
margem consignável. 

5.1.1.2 Autorizar, formalmente, a averbação na sua ficha financeira do valor do desconto 
previamente fixado. 

5.1.1.3 Verificar, mensalmente, a exatidão dos valores consignados em sua remuneração, 
proventos ou pensão, de forma a manter regulares as suas obrigações financeiras com as EC. 

5.1.1.4 Comunicar, por escrito, a UPAG os pleitos não atendidos pela EC nos prazos 
previstos na legislação específica, anexando cópia de documentos ou de correspondências 
referentes ao assunto. 

5.1.1.5 Comunicar, por escrito, a UPAG qualquer irregularidade quanto ao processamento 
dos descontos em folha de pagamento. 

5.1.1.6 Exigir da EC, por escrito, que os valores, relativos a todos os benefícios financeiros 
(excetos bens e serviços), sejam depositados exclusivamente em conta-corrente, de 
titularidade do Consignante, cadastrado no Sistema de Pagamento de Pessoal ou nos 
aplicativos utilizados para gerenciamento das consignações. O cadastro de conta-corrente do 
Consignante, que não seja a de pagamento, deverá ser feito pela UPAG. 

5.1.1.7 O cadastro de conta-corrente do Consignante, que não seja a de pagamento, deverá ser 
solicitado a UPAG, que terá a incumbência de atendê-lo. 

5.1.1.8 Atender às solicitações emitidas pela EC, desde que não contrariem o disposto nesta 
ICA, na Portaria nº 056/GC6, de 25 de janeiro de 2007 e no contrato pactuado entre ambos. 

5.1.1.9 Realizar os pagamentos diretamente ao órgão interessado ou a EC quando qualquer 
desconto vier a ser suspenso ou cancelado. 

5.1.1.10 Exigir da EC comprovação ou cópia do contrato ou de outro tipo de documento que 
comprove a consignação a ser implantada. 

5.1.1.11 Acompanhar, por meio dos aplicativos utilizados para gerenciamento das 
consignações, o andamento de seus descontos autorizados, bem como a condição operacional 
da respectiva EC. 

5.1.1.12 Encaminhar formalmente a EC qualquer solicitação de cancelamento de desconto 
consignável, guardando o respectivo comprovante de solicitação ou documento enviado. 

5.1.2 DAS ENTIDADES CONSIGNATÁRIAS 
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5.1.2.1 Atender às disposições e às solicitações da DIRINT, no que tange à sistemática dos 
descontos consignáveis em folha de pagamento e outras operações relacionadas às 
consignações. 

5.1.2.2 Atender às disposições e às solicitações da DIRINT, no que tange à documentação da 
EC e de suas credenciadas; aos assuntos concernentes aos Editais, Termos de Credenciamento 
e outros documentos a ela pertinentes; e àqueles relativos aos contratos ou outros 
instrumentos legais que deram origem aos descontos consignados, bem como a outros 
vinculados ao tema, exigidos pelos órgãos públicos fiscalizadores de suas atividades 
finalísticas. 

5.1.2.3 Indenizar os serviços operacionais correspondentes, de acordo com o previsto no 
instrumento de credenciamento firmado com o Comando da Aeronáutica. 

5.1.2.4 Responder às consultas realizadas pela DIRINT ou UPAG acerca de pendências ou de 
informações, no prazo de 10 (dez) dias. 

5.1.2.5 Informar a DIRINT e ao Consignante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, as 
providências adotadas quando identificado qualquer erro nas parcelas ou qualquer tipo de 
divergência de consignações autorizadas, obrigando-se a fazer todas as correções, inclusive 
realizar a devolução de valores cobrados a maior ou irregularmente, no prazo máximo de 3 
(três) dias úteis, na conta-corrente do Consignante, após a data do crédito, na conta-corrente 
da EC, do repasse mensal correspondente. 

5.1.2.6 Manter em dia, durante a vigência do Termo de Credenciamento, a quitação das 
obrigações com os órgãos arrecadadores de tributos federais, estaduais, municipais e de 
contribuições da Seguridade Social. A EC deverá manter atualizadas as certidões negativas 
dos órgãos arrecadadores, enviando-as a DIRINT para arquivamento junto ao processo da 
mesma, nas periodicidades estabelecidas por aqueles órgãos. 

5.1.2.6.1 A documentação acima poderá ser substituída pelo documento impresso de consulta 
ao SICAF, devidamente em dia. 

5.1.2.7  Manter em dia o cadastro e a adimplência junto aos respectivos órgãos públicos 
fiscalizadores de suas atividades finalísticas. 

5.1.2.8  Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do Termo de Credenciamento. 

5.1.2.9  Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do instrumento contratual 
firmado com o COMAER. 

5.1.2.10 Entregar ao Consignante cópia do instrumento contratual hábil e legal acordado e 
assinado pelo CONSIGNANTE e a ENTIDADE CONSIGNATÁRIA, completamente 
preenchido a máquina, ou a mão em letra de forma com caneta esferográfica, sem rasuras, 
constando obrigatoriamente deste instrumento:2 

a) se o serviço é com prazo pré-determinado para acabar: descrição completa 
do serviço a ser prestado, quantidade das parcelas, valor fixo da parcela, data 
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de início e término do contrato, relação de todos os insumos agregados ao 
serviço e juros reais mensais e totais já incluídos todos os insumos; 

b) se o serviço é continuado: descrição completa do serviço a ser prestado, 
valor da primeira parcela, prazo de início dos serviços, periodicidade de 
reajuste e índice de reajuste; 

c) no caso de bens: descrição completa do bem a ser entregue (cor, marca, 
modelo, ano de fabricação, garantia, etc), com os referidos prazos de entrega; e 

d) este documento será individual, sendo um para cada desconto consignado e 
sua elaboração deverá seguir as normas e legislação vigente e as normas e 
orientações dos Órgãos controladores de cada área de atuação (Ex. BACEN, 
SUSEP, ANS, etc.). 

 

5.1.2.10.1 Por ocasião da negociação das operações de crédito ou financiamento, a EC 
deverá disponibilizar para o consignante, detalhadamente, todos os encargos do crédito ou 
financiamento a ser concedido, tais como juros, taxas de abertura de crédito, seguros, tarifas, 
comissões e corretagens, impostos e demais taxas, os quais deverão estar registrados no 
respectivo contrato. 

5.1.2.10.2 Além do instrumento contratual previsto acima, a EC deverá também entregar 
ao Consignante uma cópia do extrato originado nos aplicativos utilizados para gerenciamento 
das consignações, assinado por ambos. 

5.1.2.11 Depositar, exclusivamente em conta-corrente de titularidade do Consignante, cadastrada 
por intermédio da UPAG, no sistema de pagamento de pessoal ou nos aplicativos utilizados para 
gerenciamento das consignações, todos os benefícios financeiros (exceto bens e serviços): 
empréstimos pessoais, acertos financeiros, devoluções de descontos indevidos ou descontados a 
maior. No caso de financiamento de bens móveis, imóveis e/ou serviços poderão ser depositados em 
favor das empresas comerciais fornecedoras indicadas pela EC financiadora ou gestora. 

5.1.2.12 Proporcionar ao Consignante, no caso da exclusão, por qualquer motivo, da consignação 
em folha de pagamento, outras formas de realizar o pagamento da mensalidade, preferencialmente 
na modalidade de boleto bancário. 

5.1.2.12.1 Para as modalidades de desconto em que a prestação ou cobertura do serviço 
estejam vinculadas a efetivação do desconto, a EC deverá estabelecer novo prazo para 
pagamento das parcelas não processadas em folha de pagamento, por qualquer motivo, a 
partir da emissão do boleto, garantindo a cobertura dos serviços, em especial, no caso de 
cobertura securitária (vida, automóveis, residência, etc) e planos de saúde, até a data do 
vencimento do referido título. 

5.1.2.12.2 A EC deverá manter, em arquivo, comprovante de entrega do referido título (aviso de 
recebimento, entrega pessoal, entrega via “courrier”), no endereço do Consignante. 

5.1.2.13 Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do COMAER, para o 
acompanhamento da execução do objeto do credenciamento, prestando todos os esclarecimentos às 
consultas e informações solicitadas, no prazo de 10 (dez)  dias, após o recebimento da notificação, 
que deverá ser via ofício. 
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5.1.2.14  Manter permanentemente atualizado o cadastro de todos os Consignantes, 
disponibilizando os respectivos dados a DIRINT, sempre que lhe for solicitado. 

5.1.2.15  Não condicionar a prestação do serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, 
sem prévia concordância, por escrito, do Consignante. 

5.1.2.16  Havendo cancelamento de contrato motivado por uma das partes e acordado por 
ambas, o Consignante deverá receber, no ato da assinatura, cópia completamente preenchida do 
documento hábil e legal, constando as condições de cancelamento e até que mês ocorrerá o 
desconto, sem rasuras. Se o serviço prestado cessa no ato da assinatura, a EC deverá providenciar a 
imediata alteração dos dados inseridos em folha de pagamento por meio dos aplicativos utilizados 
para gerenciamento das consignações, no prazo máximo de 72 horas da data de assinatura, para que 
os descontos do mês subseqüente não sejam processados. 

5.1.2.17  Só incluir os descontos mensais, consignáveis nos aplicativos utilizados para 
gerenciamento das consignações, após a autorização expressa de desconto, firmada entre a EC e o 
Consignante, por meio do instrumento hábil e legal individual para cada serviço a ser prestado, 
completamente preenchido a máquina, a mão em letra de forma com caneta esferográfica ou por um 
sistema mecanizado e sem rasuras, e a confirmação da existência de Margem Consignável no 
aplicativo utilizado para gerenciamento das consignações, ou por outro meio disponibilizado pelo 
COMAER. 

5.1.2.18  Fornecer sem ônus para a Diretoria de Intendência, sempre que solicitado por esta, 
todas as informações relativas ao objeto do instrumento contratual (Termo de Credenciamento), 
inclusive de usuários, credenciamento, inclusões e exclusões nos aplicativos utilizados para 
gerenciamento das consignações, bem como cópia de todos os documentos referentes à contratação 
do objeto entre a EC e o Consignante. 

5.1.2.19 Disponibilizar um meio informatizado ao usuário, para acompanhamento do serviço, em 
linguagem simples e clara, inclusive via Internet. 

5.1.2.20  Os contratos de financiamentos e assistência financeira serão celebrados com o vencimento 
máximo no dia 5 de cada mês.  

5.1.2.21  Responsabilizar-se pelos atos praticados pelos corretores das empresas com as quais 
mantiverem contrato firmado. 

5.1.2.22  Proibir a abordagem pessoal, bem como a entrega de folhetos, panfletos, outros meios 
de propaganda nas áreas sob administração militar, sob pena da aplicação das sanções previstas no 
capítulo 7, exceto aquelas autorizadas expressamente pelo Comandante, Chefe ou Diretor da OM. 

5.1.2.23  É vedada a abordagem pessoal na residência do Consignante, sem que este assim o 
solicite. 

5.1.2.24  Todas as questões decorrentes do contrato assinado deverão ser resolvidas na sede em 
que houve o atendimento inicial do Consignante, sendo vedado que a EC o obrigue a deslocar-se 
para sede diversa.  

5.1.2.25 Garantir que as senhas de acesso ao aplicativo utilizado para gerenciamento das 
consignações do Comando da Aeronáutica (login de usuário) somente sejam fornecidas aos 
funcionários da EC, ou de seu representante exclusivo, contratados sob regime da CLT 
(Consolidação das Leis do Trabalho). 
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5.1.2.26 Fornecer, quando solicitado pela DIRINT, no prazo de 10 (dez) dias, a 
documentação comprobatória da relação de trabalho (cópia do contrato de trabalho e cópia da 
anotação na CTPS) dos usuários cadastrados para acessar o aplicativo utilizado para gerenciamento 
das consignações. 

5.1.2.27  Disponibilizar, mensalmente, por meio do aplicativo utilizado para 
gerenciamento das consignações a taxa de juros efetiva praticada pela EC (específico para 
Assistência Financeira, financiamentos e cartões de benefícios). Enquanto o aplicativo não 
permitir a disponibilização mencionada neste item, a EC se obriga a remeter a informação por 
meio de ofício, mensalmente, até o quinto dia útil do mês. 

5.1.2.28  As EC, enquadradas na categoria III, se obrigam a designar, na Proposta de 
Credenciamento, um representante legal e um suplente, na Cidade do Rio de Janeiro, 
doravante denominado Elemento de Ligação (EL), para funcionar como contato com a 
DIRINT, o qual se obrigará a fornecer o endereço oficial da EC ou de seu representante 
exclusivo, na citada cidade, para o trato de quaisquer assuntos de interesse da EC. A DIRINT 
manterá uma ficha cadastral do representante legal, elemento de ligação e suplente, a qual 
passará a fazer parte do respectivo Processo Administrativo de Gestão (PAG) da EC. 

5.1.2.29  As solicitações de mudança do Elemento de Ligação, ou suplente, deverão ser 
processadas por meio de ofício encaminhado à DIRINT, em papel timbrado da EC, assinado 
por quem tenha poderes para tal, acompanhado dos documentos de outorga correspondentes 
(com firmas reconhecidas), e entregues no protocolo geral da DIRINT. 

5.1.2.30  Quaisquer dúvidas referentes às consignações processadas deverão ser 
dirimidas, primeiramente, através do aplicativo utilizado para o gerenciamento das 
consignações, sendo o Elemento de Ligação o único responsável por se reportar à Diretoria de 
Intendência.  

5.1.2.31  As EC poderão, a critério da DIRINT, editar todos os usuários afetos a sua 
operação através do aplicativo utilizado para o gerenciamento das consignações. 

5.1.2.32  As EC que efetuarem cobranças indevidas ao CONSIGNANTE deverão 
cumprir o previsto no parágrafo único, artigo 42 da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990 
(Código de Defesa do Consumidor), qual seja “O consumidor cobrado em quantia indevida 
tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 
acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. 

5.2 COMPETÊNCIAS 

5.2.1 DA COMISSÃO PERMANENTE DE CREDENCIAMENTO 

5.2.1.1 Receber e analisar as propostas de credenciamento das EC. 

5.2.1.2 Homologar o processo de credenciamento, registrando em Ata todas as ocorrências do 
trabalho da Comissão Permanente de Credenciamento. 

5.2.1.3 Propor ao Diretor de Intendência, após o cumprimento de todas as exigências do Edital 
de Credenciamento, a adjudicação do processo de credenciamento com a assinatura do 
respectivo Termo de Credenciamento. 
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5.2.1.4 Providenciar a publicação de extrato do Termo de Credenciamento, devidamente 
adjudicado e assinado. 
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6 TAXA DE INDENIZAÇÃO 

6.1 A título de indenização do custo com o processamento dos descontos autorizados e incluídos em 
folha de pagamento, será cobrada uma taxa incidente sobre cada lançamento processado na folha de 
pagamento, no mesmo valor daquele estabelecido na Portaria Normativa n°1, de 28 Dez 2006, 
da SRH, do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG. 

6.1.1 Admitir-se-á a isenção ou redução do valor de que trata o item 6.1, em situações 
consideradas de interesse relevante pelo COMAER. 

6.1.2 As isenções e as contribuições de valores reduzidos serão submetidas à aprovação do 
Comandante da Aeronáutica, mediante proposta do Comandante-Geral do Pessoal. 

6.1.3 O valor da indenização será deduzido, mensalmente, de cada remessa de numerário 
efetuada pela DIRINT, em favor da EC, e apropriado conforme normas da Secretaria de 
Economia e Finanças da Aeronáutica – SEFA. 
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7 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados a 
critério da Diretoria de Intendência, e ainda, considerando a possibilidade de relevação de 
fatos por parte da fiscalização, após justificativa por parte da EC, esta sujeitar-se-á às sanções 
administrativas, no caso de inadimplemento das obrigações assumidas, de acordo com o Art. 
87, da Lei nº 8.666/93. 

7.1 ADVERTÊNCIA 

7.1.1 A EC será advertida por escrito, por meio de notificações quando, na primeira vez, 
deixar de cumprir qualquer das cláusulas do Termo de Credenciamento, desde que o 
descumprimento não enseje, a critério da DIRINT, a aplicação de qualquer outra sanção. 

7.2 MULTA 

7.2.1 A EC será multada: 

a) em 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total de todos os descontos 
consignados, processados no mês e depositados na conta-corrente da EC, 
quando descumprir, pela primeira vez, qualquer uma das cláusulas do 
Termo de Credenciamento, no mês em curso, e de 1% (um por cento) em 
cada um dos meses seguintes, se o fato gerador da multa não vier a ser 
sanado; 

b) em 1% (um por cento) sobre o valor total de todos os descontos 
consignados, processados no mês e depositados na conta-corrente da EC, 
quando houver reincidência prevista na letra “a” desse item; e, 

c) será aplicada multa de 10.000 (dez mil) UFIR por caixa consignatária 
solicitada e não utilizada por período de seis meses após a assinatura do 
Termo de Credenciamento. Além da multa de que trata esse item haverá 
rescisão do Credenciamento e perda da rubrica; 

7.3 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA 

7.3.1 A EC estará sujeita a dois tipos de suspensão temporária. A primeira refere-se à 
suspensão temporária de uma determinada consignação, já em processamento, a critério da 
DIRINT, quando do pleito do Consignante. A segunda é a suspensão temporária de uma 
determinada EC de fazer novas implantações de consignações.  

7.3.1.1 A EC sujeitar-se-á à suspensão temporária de uma determinada consignação, já em 
processamento, quando o Consignante informar da existência de lançamento(s) de 
desconto(s): de valor(es) ou quantidades de parcelas a maior do que autorizado pelo 
Consignante, em Contrato; de valores indevidos; e de forma fraudulenta (documental ou 
processual).  A suspensão persistirá até que a EC responda à consulta feita pela DIRINT, no 
prazo de 10 (dez) dias, com as devidas justificativas. 

7.3.1.2 A EC sujeitar-se-á à suspensão temporária de uma determinada consignação, já em 
processamento, quando o Consignante informar sobre omissão ou falta de informações 
solicitadas.  
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7.3.1.3 A EC será suspensa temporariamente de fazer novas implantações, quando: 

a) deixar de cumprir qualquer uma das atribuições previstas nesta ICA, na ICA 
177-3 ou no Edital de Credenciamento. A EC ficará suspensa até que o fato 
seja sanado; 

b) houver impossibilidade de desconto da multa que tenha sido aplicada pela 
DIRINT. A EC será suspensa até que a multa seja recolhida; 

c) o não cumprimento dos itens 5.1.2.22; 5.1.2.25 e 5.1.2.26 ensejará suspensão 
pelo período de 7 (sete) dias por evento constatado, além da multa prevista 
nesta ICA; 

d) receber novas advertências, durante o período de suspensão temporária ou 
após ter cumprido um período de suspensão temporária. A EC será suspensa 
por um período de 90 (noventa) dias; 

e) se por ocasião da negociação das operações de crédito ou financiamento, a 
EC não disponibilizar para o consignante, detalhadamente, todos os 
encargos do crédito ou financiamento a ser concedido, tais como juros, taxas 
de abertura de crédito, seguros, tarifas, comissões e corretagens, impostos e 
demais taxas, os quais deverão estar registrados no respectivo contrato, ou 
utilizar de artifícios para omitir, dissimular, alterar, ocultar, a taxa efetiva da 
operação (juros totais) a EC ficará sujeita a uma suspensão por um período 
de 90 (noventa) dias; e 

f) for acionada em Juízo Cível pelo Consignante por lançamentos de descontos 
em folha de pagamento de valores ou quantidades de parcelas a maior do 
que autorizado pelo Consignante, em Contrato; de valores indevidos; e de 
forma fraudulenta (documental ou processual), e, nessa ação, a União for 
incluída no pólo passivo. A EC ficará suspensa temporariamente até que o 
Processo Judicial transite em julgado, ou até que a União seja excluída da 
ação. 

7.4 DESCREDENCIAMENTO 

7.4.1 O descredenciamento, por um período de 2 (dois) anos, implica a revogação do Termo 
de Credenciamento. A EC será descredenciada, isto é, terá seu Termo de Credenciamento 
revogado, nos seguintes casos: 

a) mesmo depois de ter sido penalizada com duas suspensões temporárias de 
acesso aos aplicativos utilizados para gerenciamento das consignações, 
continuar a ser advertida por descumprimento de qualquer uma das 
cláusulas do Edital e do Termo de Credenciamento; 

b) quando causar qualquer prejuízo financeiro ou administrativo ao 
COMAER; ou 

c) se deixar de prestar os serviços estabelecidos no Objeto do Edital e no 
Termo de Credenciamento. 

7.4.2 Ocorrerá também o descredenciamento, não como sanção administrativa, nos seguintes 
casos: 

a. quando ocorrer a inviabilidade financeira da manutenção da caixa 
consignatária, devido a Entidade não ter alcançado o limite mínimo de 150 
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(cento e cinqüenta) Consignantes, após transcorridos 6 (seis) meses da data 
da assinatura do Termo de Credenciamento; 

b. no interesse da EC, por meio de solicitação formal encaminhada a DIRINT; 
e 

c. no interesse da Administração. 

7.5 CANCELAMENTO DO DESCONTO 

7.5.1 O desconto em folha de pagamento poderá ser cancelado nas seguintes situações: 

a) por descumprimento de cláusula(s) do Termo de Credenciamento, por parte 
da EC; 

b) quando a EC condicionar a prestação do serviço ao fornecimento de outro 
produto ou serviço, ou seja, “venda casada”, sem prévia concordância do 
Consignante; 

c) quando não forem efetuados os acertos financeiros solicitados pelo 
Consignante ou pela DIRINT, na ocorrência de discrepâncias no 
processamento dos descontos; e 

d) quando for declarado, por escrito pelo Consignante a DIRINT, que houve 
qualquer forma de coação por parte da EC ou por seus representantes legais. 

7.5.2 A constatação de consignação processada em desacordo com o disposto nesta ICA 
mediante fraude, simulação, dolo, conluio ou culpa, que caracterize a utilização ilegal de folha 
de pagamento dos Consignantes, gerará imediatamente a suspensão da consignação e, se for o 
caso, à desativação imediata, temporária ou definitiva, da rubrica destinada à EC envolvida, 
sem prejuízo de outras medidas pertinentes. 

7.5.3 A Administração se reserva o direito de cancelar o desconto em folha de pagamento quando o 
Consignante comprovar que realizou, junto a EC, a liquidação antecipada e esta não tiver obedecido 
aos prazos estipulados no artigo 14 da Portaria n° 056/ GC6, de 2007.  

7.5.4 Ocorrerá o cancelamento do desconto, não como sanção administrativa, nos seguintes casos: 

a) por descumprimento de cláusula(s) do Termo de Credenciamento, por parte 
da Entidade Consignatária; e 

b) quando não forem efetuados os acertos financeiros solicitados pelo 
Consignante, ou pela DIRINT, na ocorrência de discrepâncias no 
processamento dos descontos.  

7.5.4.1 Independentemente de contrato ou convênio entre a EC e o Consignante, o pedido de 
cancelamento de consignação a EC, por parte do Consignante, deve ser atendido, com a 
cessação do desconto na folha de pagamento do mês em que foi formalizado o pleito, ou na 
do mês subseqüente, caso já tenha sido processada. 

7.5.4.2 A consignação relativa à amortização de empréstimo somente pode ser cancelada com 
a aquiescência do Consignante e da EC. 

7.6 DA COMUNICAÇÃO E DO PROCESSAMENTO DAS OCORRÊNCIAS 
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7.6.1 O Consignante, por intermédio da UPAG, deverá comunicar por escrito, ao chefe da 
DICON (ou de outra comissão criada para a fiscalização e controle das atividades referentes a 
consignações em folha de pagamento), a ocorrência de lançamentos indevidos em seu 
contracheque ou em desacordo com os termos pactuados, comprovando-a por meio dos 
documentos devidos. 

7.6.2 O chefe da DICON, ou o presidente da Comissão criada para a fiscalização e controle 
das atividades referentes a consignações em folha de pagamento, tomando conhecimento da 
ocorrência relatada pelo Consignante, ou através de relatório de ocorrências, terá a atribuição 
de tomar as seguintes providências: 

a) preparar ofício, a ser assinado pelo Diretor de Intendência (ou por 
delegação), e enviado à EC, comunicando a ocorrência, requisitando 
documentos e justificativas de comprovação, dando o prazo de 10 (dez) 
dias para resposta, a partir da data de recebimento da mesma, e 
informando as Sanções Administrativas a que estará sujeita, caso não 
responda no prazo determinado ou caso as justificativas não sejam 
aceitas; 

b) analisar a resposta da EC, que deverá estar devidamente documentada e 
circunstanciada; 

c) determinar o arquivamento do processo, desde que a resposta esteja 
documentada e a justificativa seja aceita; 

d) caso a resposta não esteja documentada ou sem justificativa aceitável, o 
chefe da DICON, ou o presidente da comissão criada para a fiscalização e 
controle das atividades referentes a consignações em folha de 
pagamento, estipulará a Sanção Administrativa cabível para cada 
ocorrência; 

e) se a Sanção Administrativa cabível for o Descredenciamento, o chefe 
da DICON, ou o presidente da comissão criada para a fiscalização e 
controle das atividades referentes a consignações em folha de 
pagamento, proporá a Sanção ao Diretor de Intendência; 

f) preparar ofício para a assinatura do Diretor de Intendência (ou por 
delegação), a ser enviado à EC, comunicando a Sanção Administrativa 
a que foi imposta, informando o prazo de recurso à Entidade; 

g) aplicar a Sanção Administrativa; 

h) determinar o arquivamento do processo na pasta da EC; e 

i) preparar a correspondência, do tipo ofício, a ser assinada pelo Diretor 
de Intendência (ou por delegação), que deverá ser enviada ao 
Consignante, informando as providências tomadas e suas 
conseqüências. 

7.7 DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

7.7.1 As sanções ADVERTÊNCIA ESCRITA E SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS 
serão aplicadas pelo chefe da DICON ( ou pelo presidente da Comissão criada para a fiscalização e 
controle das atividades referentes a consignações em folha de pagamento) e poderão ser 
aplicadas juntamente com as MULTAS. 
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7.7.2 A Sanção Administrativa de Descredenciamento é de competência exclusiva do 
Diretor de Intendência, sendo proposta pelo chefe da DICON ou pelo presidente da Comissão 
criada para a fiscalização e controle das atividades referentes a consignações em folha de 
pagamento. 

7.7.3 A classificação da EC no Regime Especial é de competência exclusiva do Diretor de 
Intendência, sendo proposta pelo chefe da DICON. 

7.7.4 As multas porventura aplicadas serão deduzidas do repasse do total descontado dos 
Consignantes, realizado pela SDPP à conta da EC, até o quinto dia útil após a data de 
pagamento, contados da data do recebimento da notificação pela EC do ato que as impuser. Se 
houver qualquer impedimento para o recolhimento da multa, será promovida a suspensão 
temporária da EC, sendo impedida de fazer novas inclusões de descontos. 

7.7.5 As multas ocorrerão independentemente das ações movidas pelo Consignante contra a 
EC e suas possíveis conseqüências. 

7.7.6 As multas não eximem a EC da obrigatoriedade de reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos causados ao COMAER ou ao Consignante. 

7.7.7 A EC que for Descredenciada terá um prazo de 90 (noventa) dias, para acionar os seus 
Consignantes e disponibilizar uma outra forma de pagamento dos serviços prestados, em 
acordo com os mesmos.  

7.7.8 A EC que for Descredenciada só poderá requerer novo credenciamento após 2 anos a 
partir da data de Descredenciamento. 

7.7.9 Todas as Sanções Administrativas aplicadas à EC serão registradas no Sistema 
Unificado de Cadastramento de Fornecedores - SICAF. 

7.7.10 As sanções aplicadas poderão ser cumulativas, ficando entendido que a aplicação de 
uma sanção não eximirá a EC de se sujeitar a outras penalidades previstas na Lei. 

7.7.11 A DIRINT poderá requisitar e analisar o modelo dos contratos firmados com os 
militares e pensionistas de militares, referentes à realização de sua atividade-fim. 

7.7.12 As EC deverão disponibilizar Central de Atendimento ao Consignante (CAC), para 
prestação de informações e orientações diversas, com equipe capaz de atender a todas as solicitações 
e necessidades dos usuários. 
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8 PRAZOS DOS RECURSOS 

8.1 DA HABILITAÇÃO 

8.1.1 O pedido de revisão à Comissão de Credenciamento poderá ser interposto no prazo de 5 
dias úteis, contados a partir da notificação ou publicação do ato que indeferir pedidos de 
credenciamento. 

8.1.2 Se a decisão da Comissão for mantida, poderá ser interposto recurso ao Diretor de 
Intendência, no prazo de 5 dias úteis, contados da data de notificação ou publicação do ato 
que decidir a revisão. 

8.2 DAS PENALIDADES 

8.2.1 O pedido de revisão da(s) penalidade(s) imposta(s) a EC será feito, em primeira 
instância, ao chefe da DICON (ou Comissão de Fiscalização designada), num prazo de 5 dias 
úteis, após a notificação a EC da(s) mesma(s). 

8.2.2 Após decisão do chefe da DICON (ou Comissão de Fiscalização designada), a Entidade 
terá prazo de 5 dias úteis para interpor recurso ao Diretor de Intendência, que terá mais cinco 
dias úteis para dar a solução ao caso. 

8.2.3 Após a comunicação de descredenciamento, a EC terá um prazo de 5 dias úteis para 
interpor recurso contra a decisão do Diretor de Intendência. 

8.3 A EC que for interpor recurso, em qualquer nível, deverá comunicar o fato ao chefe da 
DICON ou outra comissão criada para controle e fiscalização das EC e das Consignações ou 
ao Diretor de Intendência, até dois dias úteis após o recebimento do comunicado. 
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9 DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 As EC que oferecerem financiamentos imobiliários, empréstimos financeiros de 
qualquer natureza e serviço de assistência médico-hospitalar, para efetuarem os descontos em 
consignação, deverão submeter à Diretoria de Intendência, previamente, as taxas de juros e 
demais encargos a serem praticados, bem como informar todas as modificações. 

9.2 As EC deverão utilizar suas próprias estruturas administrativas para os atendimentos e 
ligações com seus associados, podendo realizar apresentação de seus produtos e serviços nas 
diversas OM, desde que: não haja qualquer custo para o COMAER; seja, devidamente, 
encaminhada pela Diretoria de Intendência, por meio de Ofício, com apresentação do Termo 
de Credenciamento específico; e seja autorizada pelo respectivo Comandante, Diretor ou 
Chefe da Unidade Militar em questão. 

9.3 Cada Edital e o correspondente Termo de Credenciamento deverão conter condições 
que detalhem e regulem, se necessário, questões que não estejam normatizadas nesta 
Instrução. 
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10 DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1  Esta Instrução,  aprovada pela Portaria DIRINT n°           , de          de                           
de 2007, entrará em vigor na data de sua publicação em Boletim do Comando da Aeronáutica. 

10.2 Esta Instrução substitui a ICA 177-2, aprovada pela Portaria nº 14 / DIRINT, de 21 de 
agosto de 2002.   

10.3 Os casos não previstos nesta Instrução serão submetidos à apreciação do Diretor de 
Intendência da Aeronáutica. 
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