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1 DOS AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO  

1.1 DAS GENERALIDADES 

1.1.1 Os Agentes da Administração são assim denominados: 

a. Agente Diretor; 

b. Ordenador de Despesas; 

c. Agente de Controle Interno; 

d. Agente Executor (ou Gestor);  

e. Agente Auxiliar; e 

f. Qualquer pessoa física a que se tenha atribuído competência para 

exercer atividade administrativa de acordo com a legislação em 
vigor. 

1.1.1.1 As competências dos Agentes da Administração, mencionadas nas 

com o previsto neste Manual. 

1.1.1.2 

poderão exercer, cumulativamente, as respectivas funções, mesmo que 
transitoriamente (Agente Diretor e Agente de Controle Interno, 
Ordenador de Despesas e Agente de Controle Interno ou Agente 
Diretor/Ordenador de Despesas e Agente de Controle Interno), 
ressalvando-se o caso de o Agente Diretor, que poderá ou não, 
acumular a função de Ordenador de Despesas. 

1.1.1.3 É vedada a designação para o exercício de cargos, encargos ou 
funções das alíneas a, b e c, deste subitem, inclusive em comissão, de 
indivíduos que tenham sido, nos últimos cinco anos: 

a. Responsáveis por atos julgados irregulares por decisão definitiva 

do Tribunal de Contas da União (TCU), do Tribunal de Contas de 
Estado (TCE), do Distrito Federal (TCDF) ou de Município, ou 
ainda, por Conselho de Contas de Município; 

b. Punidas, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em 
processo disciplinar por ato lesivo ao patrimônio público de 
qualquer esfera de governo; e 

c. Condenadas em processo criminal por prática de crimes contra a 

Administração Pública, capitulados no Código Penal Brasileiro 
(CP) e em normativos que tratam da matéria. 
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1.1.1.4 As vedações estabelecidas no subitem anterior aplicam-se, também, às 
designações para cargos, inclusive em comissão, que impliquem 
gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou de 
patrimônio, bem como para as nomeações como membros de 
comissões de licitações, pregoeiros, equipes de apoio, chefes, adjuntos 
ou gestores de setores da área de licitações, contratos ou convênios. 

1.1.2 A composição de Agentes da Administração de uma UG é estabelecida 

em decorrência de sua missão e das suas atribuições, encargos, 
competências, responsabilidades e necessidades, definidas em 
Regulamento e no Regimento Interno.  

1.1.3 A composição básica de uma UG EXEC, no COMAER, compreende os 
seguintes Agentes da Administração: 

a. Agente Diretor; 

b. Ordenador de Despesas; 

c. Agente de Controle Interno;  

d. Gestor de Finanças; 

e. Gestor de Licitações; 

f. Gestor de Bens Móveis Permanentes; e 

g. Gestor de Pessoal ou de Recursos Humanos. 

1.1.3.1 As competências dos Agentes da Administração referenciados nas 

com o previsto neste Manual. 

1.1.3.2 

poderão exercer, cumulativamente, as respectivas funções, mesmo que 
transitoriamente (Agente Diretor e Agente de Controle Interno, 
Ordenador de Despesas e Agente de Controle Interno ou Agente 
Diretor/Ordenador de Despesas e Agente de Controle Interno), 
ressalvando-se o caso de o Agente Diretor, que poderá ou não, 
acumular a função de Ordenador de Despesas. 

1.1.3.3 Quando a UG EXEC tiver a atribuição de ser UG de Apoio, deverá 
consolidar e lançar o Plano Anual de Contratações das UG CRED e da 
própria UG EXEC, contendo todos os itens que a UG CRED pretende 

contratar no exercício subsequente. 

1.1.3.4 O planejamento de procedimento licitatório deverá ser anual e 
divulgado, tempestivamente, às UG apoiadas para o ajuste do 
respectivo Programa de Trabalho Anual. 
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1.1.3.5 A critério do titular da UG EXEC, outros gestores poderão ser instituídos 
conforme o disposto neste Manual, consoante necessidades e 
demandas existentes, desde que haja compatibilidade com o 
Regulamento e o Regimento Interno aprovados. 

1.1.4 Ao Agente da Administração incumbe: 

1.1.4.1 Conhecer as particularidades relativas aos serviços administrativos, de 
forma a poder exercer, com transparência, esmero, economicidade, 
eficiência e eficácia, as atribuições e encargos que lhe são afetos; 

1.1.4.2 Zelar pela observância das prescrições do presente Manual e das 
disposições aplicáveis em seu campo de ação; 

1.1.4.3 Tomar a iniciativa de resolver os casos não previstos, quando a solução 

não depender de outra autoridade, em conformidade com a legislação 
vigente; 

1.1.4.4 Levar, de maneira formal, ao conhecimento da autoridade 
imediatamente superior ato ou fato administrativo que possa ou venha 
causar ou tenha causado dano ao erário, bem como as demais 
irregularidades de que tiver ciência, sob pena de responsabilidade 
solidária; 

1.1.4.5 Observar as responsabilidades funcionais previstas neste Manual;  

1.1.4.6 Proceder ao mapeamento dos processos sob sua responsabilidade e a 
sua revisão periódica, identificando e descrevendo as atividades que os 
compõem, bem como as tarefas e procedimentos necessários a sua 
realização; 

1.1.4.7 Realizar a gestão dos processos sob sua responsabilidade de modo a 

alcançar os objetivos estabelecidos no planejamento vigente; 

1.1.4.8 Identificar os riscos aos quais os processos, sob sua responsabilidade, 
encontram-se sujeitos, proceder a sua avaliação por meio da análise da 
probabilidade de ocorrência e do impacto potencial de eventos futuros 
incertos e realizar o monitoramento sistemático de cada risco 
identificado, visando mitigar ou reduzir os eventuais danos ou possíveis 
inconsistências; 

1.1.4.9 Estabelecer os controles internos administrativos, necessários e 

suficientes, para o acompanhamento e mensuração da evolução dos 
processos, sob sua responsabilidade, frente ao planejamento 
estabelecido, de modo a proporcionar uma garantia razoável do 
alcance dos objetivos organizacionais; 

1.1.4.10 Propor as alterações ou atualizações, das instruções e ou normas de 
serviço internas, que julgar necessárias ao correto desempenho de 
suas atribuições e ou encargos; e 
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1.1.4.11 Cumprir e fazer cumprir as normas emitidas pelos Órgãos Centrais dos 
Sistemas ou Órgãos competentes afetos e propor, quando for o caso, 
alterações, modificações, inclusões e exclusões que visem aperfeiçoar 
os referidos sistemas. 

1.1.5 A sequência de substituições para assumir cargos ou responder por 

encargos ou funções deverá respeitar a precedência e a qualificação 
exigidas para o exercício cargo ou do encargo/comissão ou função, 
conforme o previsto em lei, neste Manual ou norma específica. 

1.1.5.1 Quando houver a possibilidade de um Agente da Administração ficar 
sob a subordinação de outro de menor grau hierárquico ou de nível 
inferior, em virtude de o primeiro não possuir as qualificações exigidas 
para o exercício do cargo ou desempenho das funções ou encargos, o 
Agente Diretor deverá providenciar, antecipadamente, a substituição do 
Agente da Administração não qualificado, a fim de se evitar tal 
ocorrência, ainda que em caráter eventual ou precário.  

1.1.5.2 Sempre que possível ou a cada período determinado, caso o Agente 

Diretor entenda como oportuno e conveniente (recomendável), poderá 
promover o rodízio funcional dos Gestores e demais Agentes, incluindo 
os Auxiliares, da OM, visando proporcionar-lhes vivência e adquirir a 
experiência necessária nas diferentes áreas administrativas, evitando-
se a possibilidade da ocorrência de vícios comuns ou desmotivação ao 
exercício prolongado de um mesmo cargo, encargo ou função, 
comissão, prejudicando o rendimento, a eficácia e a efetividade das 
atribuições previstas.  

1.1.5.3 A Administração promoverá a atualização profissional periódica dos 

Agentes da Administração por intermédio de cursos ou estágios, 
capacitando-os ao exercício pleno das atividades, internamente ou por 
meio de outras parcerias. 

1.1.6 Nas UG em que se verificar a necessidade eventual de acúmulo de 
cargos, encargos ou funções, deverá ser evitado que um mesmo 
Agente ou Gestor seja executante e controlador de seus próprios atos, 
ou assuma atribuições que encerrem, simultaneamente, aquisições, 
recebimentos e pagamentos, contrariando o Princípio de Segregação 
de Funções. 
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2 DAS COMPETÊNCIAS 

2.1 Seção I 

2.1.1 Do Agente Diretor  

2.1.1.1 O Agente Diretor, responsável pelo planejamento, organização, direção 

e controle das atividades administrativas da Unidade Gestora, deverá 
adotar todas as providências de caráter administrativo necessárias ao 
desempenho de suas atribuições legais e ao cumprimento de sua 
missão institucional, de acordo com a legislação vigente e as 
determinações emanadas das autoridades competentes. 

2.1.1.1.1 Quanto à administração em geral, dentre outras atribuições, ao Agente 
Diretor incumbe: 

a. Estabelecer diretrizes, normas, ordens, orientações e instruções 
para a boa execução dos serviços técnico-administrativo-
operacionais da UG; 

b. Definir em normativos específicos as atribuições de seus 
subordinados, quando ainda não estiverem especificadas, 
mantendo-as atualizadas; 

c. Decidir, no âmbito de suas atribuições, todas as questões 

administrativas, em conformidade com a legislação vigente; 

d. Dirigir os trabalhos de elaboração e de gestão da consecução do 
PTA, de acordo com as metas e programas imputados à OM e em 
consonância com a legislação em vigor e as determinações das 
autoridades superiores; 

e. Designar as comissões e definir os encargos, as atribuições e o 

período de atuação necessários à execução das atividades 
administrativas específicas da OM, publicando em ato próprio, 
exceto quando se tratar da modalidade de licitação denominada 
pregão; 

f. Designar Agentes da Administração para, de forma isolada ou em 
comissão específica, acompanhar e fiscalizar a execução de 
instrumentos contratuais (empenhos, contratos, convênios, 
acordos, ajustes, instrumentos congêneres ou outros) firmados 

pela UG; 

g. Determinar providências quanto ao recolhimento de importância 
restituída, em decorrência de Sindicância, Inquérito Policial-Militar 
(IPM), Processo Administrativo (PAD), Processo Administrativo 
de Ressarcimento ao Erário (PARE), Termo Circunstanciado 
Administrativo (TCA) ou Tomada de Contas Especial (TCE), para 
ressarcimento ao erário, de acordo coma legislação vigente; 
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h. Prestar as informações e os esclarecimentos que forem da sua 
competência; 

i. Certificar o que for de direito, quando requerido; 

j. Assinar os atestados de sua competência, quando solicitados; 

k. Publicar, em boletim interno, os atos da competência da 
Administração da UG que gerem, modifiquem ou extingam 
direitos e obrigações; 

l. Determinar a elaboração da proposta orçamentária relativa à UG, 

em conformidade com as normas específicas editadas pelo 
EMAER, e remetê-la, segundo cronograma estabelecido, aos 
órgãos superiores; 

m. Assinar, quando não informatizado, os termos de abertura e de 
encerramento da escrituração de fichas e demais registros do 
Agente de Controle Interno, rubricando, chancelando ou 
autenticando, por meios mecânicos ou digitais, as folhas, fichas 
ou formulários destinados à escrituração; 

n. Dirigir os trabalhos de elaboração do Plano Diretor, ou de sua 

proposta de modificação ou revisão, em conformidade com a 
legislação específica e orientações do Órgão Central do Sistema 
ou Órgão competente, aprovando-o e mantendo-o sempre 
atualizado; 

o. Dirigir a elaboração, modificação ou revisão do planejamento de 
sua OM objetivando o cumprimento de sua missão, bem como a 
organização e sistematização das ações necessárias à sua 
implementação e controle; 

p. Dirigir o mapeamento dos macroprocessos de gestão, sob a 
responsabilidade de sua OM, e a sua revisão periódica, 
identificando-os e descrevendo as atividades que os compõem, 
bem como as tarefas e os procedimentos necessários à sua 
efetivação e os agentes responsáveis por sua execução; 

q. Organizar a gestão dos macroprocessos de gestão de sua OM, 
de modo a alcançar os objetivos organizacionais estabelecidos 

em seu PTA; 

r. Dirigir os trabalhos de identificação dos riscos aos quais os 
macroprocessos de gestão da OM encontram-se sujeitos, de sua 
avaliação por meio da análise de probabilidade de ocorrência e 
do impacto potencial, e de seu monitoramento contínuo; 
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s. Dirigir os trabalhos relativos à identificação e implementação dos 
controles administrativos, necessários e suficientes, para o 
acompanhamento e mensuração da evolução dos 
macroprocessos de gestão de sua OM frente ao respectivo PTA, 
de modo a poder proceder aos devidos ajustes e, assim, obter 
uma garantia razoável para o alcance dos objetivos 
organizacionais;  

t. Determinar a realização, pelo setor de Pessoal ou de Recursos 

Humanos, se não houver outro setor específico, anualmente, no 
mês de aniversário do beneficiário, a atualização cadastral dos 
militares da reserva remunerada, dos reformados e dos 
pensionistas de militares, e dos militares anistiados, de qualquer 
ordem, vinculados à Unidade para fins de pagamento de 
proventos, de pensões ou de reparação econômica mensal, 
consoante legislação específica vigente; 

u. Determinar a realização, pelo setor de Recursos Humanos ou de 
Pessoal, se não houver outro setor específico, anualmente, no 
mês de aniversário do beneficiário, a atualização cadastral dos 

servidores públicos aposentados ou dos seus pensionistas, dos 
anistiados, de qualquer ordem, vinculados à UG e que recebam 
vencimentos ou pensões ou reparação econômica à conta do 
Tesouro Nacional, constantes do Sistema Integrado de 
Administração de Recursos Humanos - SIAPE, em conformidade 
com a legislação específica; 

v. Designar os gerentes de projetos, definindo as atribuições para o 
desempenho do encargo, caso não existam, de acordo com a 
programação e planejamento estipulado pela Administração;  

w. Designar, sempre que for necessário ou em função da demanda 

de apoio a outras UG apoiadas, um Gestor de Contratos ou de 
Convênios, consoante disposições contidas neste Manual; 

x. Poder delegar a outro(s) agente(s) parte de suas atribuições, com 
publicação em boletim interno, titulando as atividades ou os atos 
que poderão praticar em seu nome, respondendo o delegante, 
também, pelos atos praticados pelo(s) delegado(s), no exercício 
do(s) encargo(s) atribuído(s), exceto se estes forem praticados 
com dolo ou má-fé, apurados em procedimento administrativo 
pertinente; 

y. Dimensionar a força de trabalho necessária e/ou prioritária, no 

que tange ao macroprocesso de gestão de pessoas, envidando 
esforços para, junto aos Órgãos competentes do COMAER, obter 
recursos humanos, militares ou servidores civis, com a 
competência necessária para auxiliar seu efetivo no cumprimento 
da missão de sua Organização Militar; 
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z. Dirigir os trabalhos referentes ao mapeamento dos processos de 
gestão sob sua responsabilidade e a sua revisão periódica; 

aa. Dirigir os trabalhos referentes ao planejamento, execução e 
controle dos processos sob sua responsabilidade, promovendo as 

ações necessárias à criação de um ciclo de gestão que resulte em 
sua contínua melhoria; 

bb. Autorizar, após avaliação da necessidade, a abertura do Processo 
Administrativo de Gestão (PAG) e o início do correspondente 
procedimento licitatório, aprovando o enquadramento legal da 
ação orçamentária atribuída, até o nível de elemento de despesa, 
visando ao custeio das despesas necessárias ao atendimento dos 
PAG, dos pedidos de aquisição de material ou da contratação de 
serviços, contidos no Termo de Referência ou no Projeto Básico. 
Quando o Termo de Referência ou o Projeto Básico for de uma 
UG Apoiada estes deverão vir aprovados pelo Agente Diretor da 
UG Apoiada; 

cc. Assinar os documentos de natureza administrativa da sua 

competência, bem como autenticar aqueles de responsabilidade 
dos demais agentes da administração, tais como, Contratos 
Administrativos, convênios, termos aditivos, acordos e ajustes; e 

dd. Elaborar o PTA, quantificando em termos de metas os objetivos 
anuais a serem alcançados pela UG, levando-se em consideração 
os recursos disponíveis (orçamentários, financeiros, materiais 
humanos, tecnológicos, outros); 

2.1.1.1.2 Quanto ao controle do patrimônio, dentre outras atribuições, ao Agente 

Diretor incumbe: 

a. Certificar-se, dentro dos primeiros trinta dias de sua gestão, do 
estado da escrituração patrimonial, dos bens patrimoniais móveis 
permanentes, imóveis, intangíveis e culturais da UG e do estado 
em que se encontram todos os bens em estoque nos diversos 
tipos de almoxarifados, depósitos, armazéns ou correlatos, e 
participar à autoridade superior acerca das irregularidades 

detectadas, caso sejam encontradas, instaurando o procedimento 
administrativo pertinente para apuração, de acordo com a 
legislação vigente; 

b. Ao tomar conhecimento da existência de um processo de 
tombamento de um bem cultural material, móvel ou imóvel, de OM 
sob sua jurisdição deverá:  

i. Informar imediatamente ao INCAER, por intermédio de 

documento oficial, a notificação emanada do órgão federal, 
estadual ou municipal que iniciou o processo de tombamento 
do bem; e 
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ii. Conservar a integridade do bem sob processo de 
tombamento; 

c. Com relação a bens culturais já tombados, sob a responsabilidade 
da OM, o Agente Diretor deverá:  

i. Preencher a Ficha de Inventário de Bem Cultural Material, 
constante na legislação de suporte, e enviar uma cópia ao 
INCAER, juntamente com toda a documentação disponível 
relativa ao tombamento do bem cultural;  

ii. Solicitar à assessoria do INCAER orientações relativas à 
conservação do bem cultural tombado; e 

iii. Informar ao INCAER a necessidade de executar, quando 

necessário, qualquer serviço de conservação ou 
restauração no bem cultural. No caso de bem cultural imóvel 
informar também à DIRINFRA; 

d. Analogamente aos bens tombados, deverá tomar as mesmas 
providências sobre os bens custodiados; 

e. Fixar os níveis máximo e mínimo de materiais que devam existir 

em depósito, sempre que estes não constituírem atribuição 
sistêmica ou de autoridade superior; 

f. Declarar, em boletim interno, anualmente e quando tiver que 
transmitir o cargo, o estado em que se encontra a escrituração da 
UG, baseando-se na escrituração formal produzida pelos agentes 
e gestores da OM; 

g. Autorizar requisições aos órgãos provedores; 

h. Exigir a publicação em boletim interno e o lançamento imediato 
no sistema informatizado de controle patrimonial de bens do 
COMAER, a contabilização e a autuação em Processo 
Administrativo de Gestão de toda movimentação dos bens 
patrimoniais móveis permanentes, imóveis e os bens intangíveis; 
e  

i. Aprovar normas para requisição e o fornecimento de material aos 

diversos setores da UG. 

2.1.1.1.3 Quanto à responsabilidade, dentre outras atribuições, incumbe 
exclusivamente ao Agente Diretor, salvo quando oficial-general ou 
oficial superior no comando de Unidade, que poderá delegar 
competência, em parte, para o exercício das atividades 
correspondentes à função de Agente Diretor: 
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a. Proceder à conferência de valores escriturados e existentes, 
eventualmente, em cofre da UG não só por ocasião da Reunião 
da Administração em que se fizer a Prestação de Contas Mensal, 
mas sempre que julgar necessário ou que a demanda o justifique; 

b. Cumprir os procedimentos preconizados pelos Órgãos Centrais 

de Sistemas ou Órgãos competentes quanto ao tratamento da 
documentação afeta às suas áreas de competência, consoante a 
legislação específica; 

c. Responsabilizar o agente que não mantiver a respectiva 
escrituração em ordem e em dia e que não transmitir corretamente 
os bens patrimoniais e valores, apurando em procedimento 
pertinente a sua conduta; 

d. Comunicar à autoridade imediatamente superior qualquer 

irregularidade administrativa detectada e apontar os 
responsáveis, sempre que as providências cabíveis não sejam de 
sua alçada sob pena de incorrer em responsabilidade solidária; 

e. Propor ao Comandante da OM, quando for o caso, que seja 
solicitado ao titular do ODS da cadeia de subordinação, por meio 
de expediente circunstanciado, a instauração de procedimento de 
Tomada de Contas Especial (TCE), realizando a classificação do 
grau de sigilo, conforme instrução vigente e informando, também, 
ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno da Aeronáutica; 

f. Imputar à União os prejuízos causados por motivo de força maior 

e de caso fortuito comprovados, em processo fundamentado, 
informando ao ODS da cadeia de comando de subordinação e 
deixando o processo à disposição dos Órgãos de Controle; 

g. Iniciar o processo de imputação de responsabilidade para os 
prejuízos não ressarcidos por militares e servidores públicos, 
apurados em procedimento administrativo pertinente 
(Sindicância, IPM, PARE, TCA, PAD ou TCE), quando for o caso; 

h. Assessorar o Comandante na designação e na dispensa dos 

Agentes da Administração da UG para o exercício de cargo, 
encargo/comissão ou função;  

i. Autorizar a movimentação dos bens patrimoniais móveis 
permanentes e intangíveis, bem como a regularização contábil 
das transferências patrimoniais efetuadas para outras UG, de 
acordo com as disposições legais, com exceção dos itens de 
suprimento de aviação, os quais serão movimentados segundo 
disposições próprias; 
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j. Gerenciar os processos e as atividades relacionados à 
administração do pessoal civil e militar (ativos, inativos, 
pensionistas e anistiados de qualquer ordem) da OM, de 
responsabilidade do Setor de Pessoal ou de Recursos Humanos, 
se não houver outro setor específico para tal fim; e 

k. Cumprir e fazer cumprir as normas emitidas pelos Órgãos 

Centrais dos Sistemas ou Órgãos competentes afetos e propor, 
quando for o caso, alterações, modificações, inclusões e 
exclusões que visem aperfeiçoar os referidos sistemas. 

2.2 Seção II  

2.2.1 Do Ordenador de Despesas 

2.2.1.1 Ao Ordenador de Despesas, cujos atos resultam na emissão de 
empenho, autorização de pagamento, concessão de suprimento de 
fundos ou dispêndio de recursos da União, incumbe: 

2.2.1.1.1 Aprovar o valor das garantias a serem exigidas nos contratos para 
aquisição de bens e a realização de obras e serviços; 

2.2.1.1.2 Aprovar os editais de licitação; 

2.2.1.1.3 Designar, por meio de portaria e publicação em Boletim Interno, o 
Agente da Administração para exercer a função de pregoeiro e os 
componentes da equipe de apoio; 

2.2.1.1.4 Decidir, fundamentadamente, os recursos contra atos do pregoeiro, 

quando este mantiver sua decisão, promovendo, em seguida, a 
adjudicação e a homologação do certame; 

2.2.1.1.5 Assinar empenhos e quaisquer outros documentos hábeis que os 
substituam, na forma da legislação pertinente; 

2.2.1.1.6 Determinar a publicação dos atos administrativos, de acordo com a 

legislação vigente; 

2.2.1.1.7 Aprovar os orçamentos de despesas referentes às aquisições de 
materiais ou às execuções de obras ou serviços custeados pela UG, 
após análise do setor pertinente; 

2.2.1.1.8 Autorizar, quando requerida e devida, a devolução das garantias 
contratuais, ouvido o Gestor de Contratos ou agente equivalente; 

2.2.1.1.9 Propor, na ocorrência de qualquer ato que resulte em prejuízo ao erário, 
ao Comandante/Chefe/Diretor/Prefeito, formalmente, após ter dado 
ciência do fato ao Agente Diretor:  

a.  a instauração de procedimento administrativo previsto, para a 
identificação do(s) responsável(eis) e quantificação do(s) dano(s);  
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b.  a comunicação ao CENCIAR e ao respectivo ODS da cadeia de 
subordinação, do número do ato administrativo de instauração, do 
motivo determinante, do tipo de procedimento e do prazo para 
conclusão, de acordo com a legislação vigente e os valores de 
alçada do TCU; e  

c.  aplica-se o disposto nesta alínea para a falta de apresentação de 

prestação de contas de recursos de convênios no prazo previsto 
ou a sua não aprovação, em decorrência de motivo que enseje 
instauração de TCE, conforme legislação vigente. 

2.2.1.1.10 Estabelecer os critérios para aquisições e alienações, observadas as 
exigências legais; 

2.2.1.1.11 Fixar prazos para recolhimentos, pagamentos e prestações de contas 

mensais, quando não estabelecidos; 

2.2.1.1.12 Assinar, juntamente com o Gestor de Finanças, os documentos para 
movimentação das contas bancárias da UG; 

2.2.1.1.13 Conceder suprimentos de fundos, em conformidade com a legislação 
vigente; 

2.2.1.1.14 Autorizar o pagamento a pessoal, inclusive por Folha Extraordinária de 

Pessoal (FE), nas situações definidas, conforme normas do Órgão 
Central do Sistema de Pagamento de Pessoal da Aeronáutica ou Órgão 
competente e legislação vigente; 

2.2.1.1.15 Diligenciar para que os agentes responsáveis pelo lançamento das 
matérias financeiras de pessoal façam a conferência de seus 
respectivos lançamentos realizados no mês com os contracheques, 
conforme normas estabelecidas pelo Órgão Central do Sistema de 

Pagamento de Pessoal da Aeronáutica ou Órgão competente e 
legislação em vigor; 

2.2.1.1.16 Aplicar as penalidades administrativas aos licitantes e aos contratados, 
quando faltosos ou inadimplentes, na forma da legislação em vigor; 

2.2.1.1.17 Homologar os processos licitatórios da UG e adjudicar os seus 
respectivos objetos, exceção feita à modalidade Pregão, na qual a 
adjudicação é realizada pelo pregoeiro;  

2.2.1.1.18 Aprovar as prestações de contas mensais da UG;  

2.2.1.1.19 Aprovar as prestações de contas dos detentores de suprimentos de 
fundos;  

2.2.1.1.20 Diligenciar para que sejam analisadas e aprovadas as prestações de 

contas do recebedor de recursos de convênios e instrumentos 
congêneres que representarem despesas para o COMAER, além de 
termos de colaboração e termos de fomento, com fundamento nos 
pareceres técnico e financeiro expedidos pelas áreas competentes; 
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2.2.1.1.21 Prestar contas ao repassador de recursos de convênios e instrumentos 
congêneres que representarem receitas para o COMAER; 

2.2.1.1.22 Determinar o controle dos diversos devedores, apurados nas esferas 
administrativa e judicial, para cobrança em folha de pagamento ou por 

GRU;  

2.2.1.1.23 Ficar sujeito a processo de Tomada ou Prestação de Contas julgadas 
pelo TCU;  

2.2.1.1.24 Ser responsável pela gestão dos atos e dos fatos administrativos 
praticados no exercício da função;  

2.2.1.1.25 Poder delegar a outro agente parte de suas atribuições, com publicação 

em boletim interno, titulando as atividades ou os atos que poderá 
praticar em seu nome, respondendo o delegante, também, pelos atos 
praticados pelo delegado, no exercício do encargo atribuído, exceto se 
estes forem praticados com dolo ou má-fé, apurados em procedimento 
administrativo pertinente;  

2.2.1.1.26 Decidir, motivadamente, sobre a instauração de Processo 
Administrativo de Apuração de Irregularidade (PAAI), necessário à 
apuração de fatos administrativos e à correta instrução do devido 

processo legal, que culmine na aplicação ou não das sanções 
administrativas previstas na Lei; e 

2.2.1.1.27 Cumprir e fazer cumprir as normas emitidas pelos Órgãos Centrais dos 
Sistemas ou Órgãos competentes afetos e propor, quando for o caso, 
alterações, modificações, inclusões e exclusões que visem aperfeiçoar 
os referidos sistemas.  

a. O Ordenador de Despesas de UG será o principal responsável 

pela execução orçamentária e financeira da Unidade Gestora 
Executora. 

2.3 Seção III 

2.3.1 Do Agente de Controle Interno 

2.3.1.1 A atuação do ACI compreende o assessoramento direto ao 

Comandante, ao Agente Diretor e ao Ordenador de Despesas, no 
sentido de aferir, comprovar, à luz da legislação em vigor, a 
formalidade, a legalidade, a legitimidade, a correção contábil e a 
veracidade dos controles existentes na UG. 

2.3.1.1.1 No que tange aos processos de responsabilidade compartilhada entre 
a UG Apoiadora e Apoiada ou EXEC e CRED/CONT, os encargos e as 
atribuições definidas nesta Seção serão de responsabilidade do Agente 
de Controle Interno da Unidade Gestora Executora responsável pela 
realização do ato administrativo sobre o qual será exercido o controle. 
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2.3.1.1.2 Nas hipóteses em que, após as medidas relacionadas no subitem 
anterior, permaneçam divergências ou conflitos quanto à competência 
para a realização de um ou mais atos administrativos, a situação deverá 
ser submetida à apreciação do EMAER ou do ODS da OM apoiada de 
maior grau hierárquico para, em conjunto com o ODS da UG EXEC de 
Apoio, proceder à definição de competência acerca do(s) 
procedimento(s) em questão. 

2.3.1.2 O ACI, além de aferir, de verificar a formalidade, a legalidade, a 

correção contábil e a consistência dos controles, tem as suas 
atribuições definidas neste Manual e complementadas em legislação 
pertinente. 

2.3.1.2.1 Quanto à Administração em geral, dentre outras atribuições, ao Agente 
de Controle Interno incumbe: 

a. Exigir que os recebimentos de bens e serviços, as liquidações e 

os pagamentos se façam dentro dos prazos legais previstos; 

b. Verificar e aferir, nos procedimentos licitatórios, a conformidade 
com a legislação pertinente, contando, se necessário, com o 
apoio de assessoramento jurídico da OM e assessorar o 
Ordenador de Despesas quanto à legalidade do enquadramento 
e da utilização dos recursos provenientes de uma ação 
orçamentária, destinados à sua Unidade; 

c. Implementar procedimentos administrativos que conduzam a 

controles efetivos, orientando os Agentes da Administração, 
detentores de suprimento de fundos, comissões, inclusive no que 
concerne aos atos praticados por delegação de competência; 

d. Assessorar diretamente o Comandante, o Agente Diretor e o 
Ordenador de Despesas na tomada de decisões administrativas;  

e. Orientar os Agentes da Administração, objetivando maior 

eficiência e eficácia nos procedimentos da UG; 

f. Supervisionar e orientar quanto à abertura dos PAG, no setor de 
Protocolo ou setor específico para tal fim, destinados à 
movimentação orçamentária, financeira ou patrimonial, de 
concessão de suprimento de fundos, autorizados pelo Ordenador 
de Despesas, exigindo que os diversos setores da UG efetuem a 
autuação e a indexação dos documentos, sob suas 
responsabilidades, nos respectivos processos; 

g. Orientar todos os setores da UG, a abertura de PAG, junto ao 

setor de Protocolo ou setor específico para tal fim, para:  
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i. Aquisição de bens e/ou de serviços, com a finalidade de 
registro e de que sejam submetidos à análise e à autorização 
do Ordenador de Despesas; assim como, também, para 
aqueles que se referem à movimentação patrimonial 
(alienação, doação, transferência, desfazimento, outros); 

ii. Para as movimentações ou apropriações de ordem 

creditício-financeira; e,  

iii. Para quaisquer outros tipos que necessitem registro em 
forma de processo, com a finalidade de que possam ser 
regular e constantemente consultados e colocados à 
disposição dos Órgãos de Controle; 

h. Orientar o setor de Protocolo ou setor específico para tal fim 

quanto à autuação e à indexação dos documentos inseridos ou 
anexados ao PAG e os respectivos encaminhamentos, pelos 
agentes participantes do processo por onde este transitou, 
competindo a conferência final ao Agente de Controle Interno; 

i. Submeter à aprovação do Agente Diretor as normas internas que 
se fizerem necessárias para regular e disciplinar os 
procedimentos dos diversos setores da UG; 

j. Assinar, quando não informatizado, as declarações de abertura e 

encerramento das escriturações de livros, fichas e demais 
registros dos Agentes e Gestores, rubricando, chancelando ou 
autenticando, por meios mecânicos ou digitais, as folhas, fichas 
ou formulários, conforme a legislação vigente; 

k. Verificar os procedimentos administrativos, de forma a atender 
aos cronogramas estabelecidos pelos órgãos competentes; 

l. Verificar a exatidão das receitas geradas pelos setores internos 

da UG e seus respectivos saldos; todos os recebimentos 
efetuados pelo Gestor de Finanças, bem como o cumprimento 
dos prazos estabelecidos para o recolhimento, na forma da 
legislação vigente; 

m. Propor ao Agente Diretor as alterações ou atualizações que se 
fizerem necessárias no Regimento Interno; 

n. Diligenciar para que os agentes responsáveis efetuem o registro 

dos dados estatísticos de sua área de atuação, dentro dos prazos 
previstos, e, ainda, fiscalizar para que os setores responsáveis 
pela apropriação de custos efetuem os lançamentos em 
conformidade com as instruções vigentes; 

o. Providenciar para que ocorra, com a antecedência mínima de 
quarenta e oito horas, a divulgação, em boletim interno, das 
Reuniões da Administração da(s) UG (de Apoio e Apoiadas); 
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p. Convocar, seguindo determinação do Agente Diretor e do 
Ordenador de Despesas da UG Executora para que compareçam 
à Reunião da Administração, a fim de prestarem contas dos 
recursos, de toda ordem, colocados sob sua responsabilidade:  

i. Todos os Agentes da Administração e Gestores 

responsáveis por bens, valores e dinheiros;  

ii. Os detentores de suprimentos de fundos;  

iii. O(s) representante(s) da(s) UG apoiada(s), responsável(eis) 
pelo acompanhamento e pela fiscalização da execução dos 
seus instrumentos contratuais ou instrumentos congêneres 
pactuados; e  

q. Convidar os Agentes da Administração ou o(s) representante(s) 
da(s) UG apoiada(s) para participar(em) da Reunião da 
Administração da UG apoiadora, independentemente da 
realização da Reunião da Administração na(s) UG apoiada(s); 

r. Providenciar para que a Ata da Reunião da Administração seja 
transcrita em boletim interno, até o quinto dia útil após a sua 
realização, observados os prazos de remessa aos órgãos 

competentes;  

s. Supervisionar, junto ao Gestor de Bens Móveis de Consumo ou 
equivalente, o saldo dos empenhos de restos a pagar não 
processados a liquidar, assessorando o Ordenador de Despesas 
e o Agente Diretor no sentido de assegurar a plena execução das 
contratações em curso; 

t. Supervisionar o controle dos instrumentos de medição existentes 

na OM, de modo que estes estejam sempre com a aferição válida 
realizada por Órgão competente; 

u. Conferir os PAG antes de sua remessa aos órgãos de 
assessoramento jurídico, quando for o caso; 

v. Conferir o mapa de competências da OM, elaborado, anualmente, 
pelo Gestor de Pessoal ou de Recursos Humanos, se não houver 
outro setor específico para tal fim, e encaminhá-lo à apreciação 

do Agente Diretor até o último dia útil do primeiro trimestre de cada 
ano; 

w. Supervisionar os indicadores de qualidade que garantam a 
economicidade na gestão administrativa, caso não exista 
regramento ou setor definido;  
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x. Supervisionar, sempre que necessário, e mediante escala 
disponibilizada pelo setor de pessoal ou setor específico 
competente da OM, a designação de Fiscais para acompanhar os 
contratos administrativos pactuados, e que estes recebam 
orientações gerais e, eventualmente específicas, 
preferencialmente, do setor de licitações e contratos ou 
equivalente, para desenvolver o encargo atribuído; 

y. Verificar, quando ocorrer convênios ou instrumentos congêneres 

firmados, a aplicação dos recursos despendidos ou recebidos e 
acompanhar a execução, por meio do cumprimento do 
cronograma físico-financeiro e dos prazos de vigência e prestação 
de contas, assessorado pelo Gestor de Convênios ou por 
Comissão especialmente designada para este fim; 

z. Orientar e assessorar o Agente Diretor quanto aos processos e às 
atividades relacionados à administração do pessoal civil e militar 
(ativos, inativos, pensionistas e anistiados de qualquer ordem) da 
OM, de responsabilidade do Setor de Pessoal ou de Recursos 
Humanos, por meio da conferência dos documentos de prestação 

de contas de pagamento de pessoal dos setores, quando da 
realização de reunião prévia da prestação de contas mensal, do 
acompanhamento do fechamento do calendário de pagamento de 
pessoal, da realização da conformidade dos itens financeiros no 
sistema informatizado de pagamento de pessoal, da 
homologação mensal da folha de pagamento do pessoal civil no 
sistema informatizado de pagamento de pessoal civil, e na 
conferência do pagamento das despesas de auxílio-funeral ou da 
correspondente indenização de despesas, em conformidade com 
as disposições contidas na legislação de suporte e nas 
orientações específicas oriundas do Órgão de Pagamento de 
Pessoal; e  

aa. Elaborar e propor ao Ordenador de Despesas, mediante 
assessoramento técnico, um plano de redução dos gastos com 

serviços públicos, quando não houver setor específico na OM, 
incumbido regimentalmente do encargo (com exceção dos 
serviços que envolvam fornecimento de recursos ambientais), 
dotado de medidores físicos, indicadores de gestão e medidas 
corretivas, visando alcançar as metas definidas ao início de cada 
exercício financeiro. 

2.3.1.2.2 Quanto ao controle do patrimônio, dentre outras atribuições, ao Agente 
de Controle Interno incumbe: 

a. Diligenciar para que os responsáveis pelo patrimônio da União, 

sob responsabilidade da OM, mantenham condições satisfatórias 
de uso e de guarda destes bens; 
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b. Supervisionar a movimentação dos bens patrimoniais no âmbito 
da UG; 

c. Supervisionar o recebimento de bens adquiridos no comércio ou 
oriundos das organizações provedoras; 

d. Supervisionar a execução das obras, as prestações de serviços, 
os instrumentos contratuais efetivados pela UG, certificando-se 
de que estão sendo cumpridas todas as cláusulas pactuadas por 
intermédio direto ou pela ação dos fiscais designados pela 
Administração; 

e. Verificar, nas passagens de cargo e em todas as demais 
conferências, balanços e inventários de bens patrimoniais 

imóveis, móveis permanentes, móveis de consumo de uso 
duradouro, de consumo e intangíveis a correção dos documentos 
para publicação em boletim interno, em conformidade com a 
respectiva escrituração analítica existente; 

f. Assessorar o Comandante, o Agente Diretor e o Ordenador de 
Despesas nas inspeções e verificações que venham a ser 
propostas e realizadas; 

g. Assessorar o Agente Diretor quanto aos critérios adequados para 

a nomeação das comissões; e 

h. Acompanhar a publicação, na íntegra, dos Termos de 
Transmissão e Assunção de Cargo (TTAC), quando das 
substituições dos Agentes da Administração, fazendo constar os 
bens e os valores apurados nos inventários que deverão constar 
no processo, inclusive nos estoques de almoxarifados em geral 
(fardamento, víveres, bélico, farmácia, material aeronáutico, 
informática, material de expediente, material de limpeza, outros), 
devidamente cotejados com os registros existentes. 

2.3.1.2.3 Quanto à responsabilidade, dentre outras atribuições, ao Agente de 

Controle Interno incumbe: 

a. Chefiar o setor de controle interno da UG em atendimento às suas 
atribuições, observando o estabelecido nas normas vigentes; 

b. Inspecionar a execução das atividades administrativas da UG 

quanto à conformidade com as normas vigentes; 

c. Orientar rotineiramente os gestores, as comissões, os fiscais e os 
demais agentes públicos quanto ao posicionamento de controles 
internos mais adequados para mitigar a probabilidade de 
ocorrência dos riscos, ou o seu impacto sobre os objetivos 
organizacionais; 



20 
 

d. Verificar, periodicamente, o estado de conservação e emprego 
dos bens em depósito distribuídos para o serviço ou em uso pelo 
pessoal, e comunicar ao Agente Diretor e ao Ordenador de 
Despesas qualquer falta ou irregularidade constatada, propondo 
a instauração de procedimento administrativo adequado para 
apuração, identificação e responsabilização do(s) agente(s) 
envolvido(s); 

e. Promover, se não houver um setor específico para tal fim ou 

sistema informatizado, por meio de comissão especificamente 
designada pela autoridade competente, mensalmente e a 
qualquer tempo, o cotejo e o confronto do efetivo da folha de 
pagamento de pessoal com o real efetivo da UG, incluindo os 
vinculados e os anistiados, de qualquer ordem, se existirem, 
aferindo a concordância numérica, a identificação por nível 
hierárquico ou categoria funcional, a adequação de cada 
remuneração à média do respectivo nível, promovendo os ajustes 
que se fizerem necessários e propondo, se for o caso, ao 
Comandante da OM a instauração de procedimento 
administrativo pertinente para a apuração de irregularidades ou 
inconsistências aferidas pela comissão, de acordo com a 
legislação vigente; 

f. Comunicar ao Ordenador de Despesas as irregularidades 

verificadas na esfera da sua atribuição administrativa, propondo, 
quando for o caso, as ações destinadas à apuração dos fatos, à 
identificação dos responsáveis, à quantificação do dano e à 
obtenção do ressarcimento, como medidas anteriores à 
instauração de Processo Administrativo de Ressarcimento ao 
Erário (PARE) e de Tomada de Contas Especial (TCE); 

g. Comunicar e assessorar as Unidades Apoiadas, por meio do 
Agente Diretor ou sistemicamente, se for o caso, sobre a 
necessidade de Prestação de Contas, se for o caso, bem como 
de eventuais necessidades de ajustes para dirimir os riscos dos 

processos a serem executados; 

h. Supervisionar a utilização e a execução de recursos de toda 
ordem da UG; 

i. Supervisionar, exigindo dos agentes responsáveis, o 
cumprimento dos limites das modalidades licitatórias, bem como 
os processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, na forma 
da legislação em vigor; 

j. Verificar o cumprimento da cronologia de pagamento dos 
dispêndios da UG, de acordo com as fontes de recursos do Plano 
de Ação, pelos agentes responsáveis; 
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k. Supervisionar as contratações de pessoal autônomo, se houver, 
para os serviços eventuais e o pessoal das empresas prestadoras 
de serviços terceirizados, à luz da legislação; 

l. Verificar, periodicamente, o estado da escrituração, certificando-

se da confiabilidade dos registros efetuados pelos Agentes e 
Gestores responsáveis; 

m. Verificar, sistematicamente, a conformidade dos registros de 
gestão, efetuados no SIAFI, com os documentos originais; 

n. Registrar, no SIAFI, a conformidade da conferência realizada, na 
forma da alínea anterior deste subitem, e, quando verificadas 
incorreções, determinar aos gestores responsáveis a realização 

dos acertos necessários; 

o. Proceder aos controles necessários à execução de suas 
atribuições e à aferição do desempenho dos Agentes e dos 
Gestores, mantendo-os em ordem e em dia; 

p. Organizar os diversos arquivos de sua responsabilidade, 
mantendo-os em ordem e em dia; 

q. Submeter todos os registros e controles de sua gestão à 

assinatura, rubrica ou chancela do Agente Diretor, admitido o uso 
de meios mecânicos e eletrônicos ou digitais, conforme a 
legislação vigente; 

r. Assessorar diretamente o Ordenador de Despesas na concessão 
de suprimento de fundos, prazos de aplicação e de prestação de 
contas, de acordo com a legislação vigente; 

s. Verificar, à luz da legislação em vigor, a formalidade, a legalidade, 

a correção contábil e a veracidade dos controles existentes; 

t. Supervisionar o fluxo de receitas e de despesas das diversas 
fontes de recursos da UG;  

u. Assessorar o Agente Diretor, sempre que necessário e quando 

não houver agente designado para tal, quando da elaboração da 
proposta orçamentária da UG;  

v. Certificar sobre a exatidão dos documentos correspondentes à 
movimentação de bens patrimoniais e de valores, de toda ordem, 
a cargo da UG; 

w. Verificar a documentação relativa a recebimentos de bens 

adquiridos no comércio, fornecidos pelas organizações 
provedoras ou de obras e de prestação de serviços; 

x. Verificar a regularidade dos processos de movimentações 
patrimoniais da UG; 
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y. Supervisionar o cumprimento dos prazos nas passagens de 
cargos, funções e encargos, em especial daqueles que detêm 
bens, valores, dinheiros e estoques em geral; 

z. Exigir dos agentes responsáveis que as aquisições de bens e as 

contratações de serviços sejam realizadas de conformidade com 
a legislação vigente; 

aa. Supervisionar a conformidade do Extrato de Alterações 
Financeiras de Pessoal (EAFP), publicadas em boletim interno 
financeiro, com aqueles processados pelo setor responsável, 
certificando-se de que estão em ordem e em dia; 

bb. Elaborar o calendário administrativo para o acompanhamento e 

fiscalização das atividades administrativas e o controle das 
obrigações dos diversos setores da UG; 

cc. Realizar, pelo menos uma vez ao ano e a qualquer tempo, em 
caráter excepcional, visitas de inspeção aos diversos setores da 
UG, por intermédio de comissão especificamente designada, com 
o objetivo de verificar a manutenção da estrutura funcional do 
setor, conforme o Regimento Interno e de acordo com a legislação 
em vigor; a manutenção de Normas Padrão de Ação (NPA) 
aprovada pelo Agente Diretor, disciplinando a sistemática de seu 
funcionamento; a disponibilização de todos os controles, 
documentos, prestação de contas e outros, objetivando a 
correção contábil e a veracidade das informações prestadas. 
Poderá ser realizado, a critério do Agente de Controle Interno e 
por necessidade da Administração, um programa anual de visita 

de inspeção com a elaboração de um calendário. Deverá ser 
elaborado um Programa de Visita de Inspeção no qual se 
contemple a verificação dos diversos setores em todos os 
aspectos a serem observados. Deverá ser elaborado o Relatório 
Setorial de respostas que enfatize as medidas propostas de 
correção das distorções encontradas e o Relatório Final que 
consolida as informações e destinado ao registro do resultado dos 
exames efetuados. O calendário do programa anual de visita de 
inspeção poderá ser alterado, mediante justificativa do ACI ao OD 
da UG, de modo que a visita em um setor possa ocorrer antes da 
visita em outro setor previamente agendado, porém todos 
deverão ser visitados; 

dd. Manter atualizado, no SIAFI, ou em outro sistema corporativo que 
venha a substituí-lo, o cadastro dos Agentes da Administração 

responsáveis por bens, valores e dinheiros a cargo da UG;  
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ee. Analisar as informações que subsidiam os registros de dados 
estatísticos, conferindo se os lançamentos representam, com 
exatidão, o volume de produção da atividade no período 
especificado, a fim de garantir a veracidade e a qualidade das 
informações gerenciais de custos; 

ff. Monitorar os indicadores de desempenho da UG e analisar 

relatórios gerenciais elaborados pelo SISCONTAER, quando não 
houver na OM um setor específico para tal fim, propondo medidas 
que visem a aperfeiçoar a gestão; 

gg. Supervisionar a montagem dos balancetes de prestações de 
contas mensal da UG, de acordo com as normas e as exigências 
legais e orientações emanadas do Órgão Central do SISFINAER, 
SISCONTAER e SISCOMAER; pelo Órgão Central do Sistema de 
Controle Interno; e pelos Órgãos Centrais dos Sistemas ou 
Órgãos competentes afetos; 

hh. Supervisionar as atividades desenvolvidas no SIAFI, pelos 

gestores, verificando, inclusive, todas as mensagens expedidas e 
recebidas;  

ii. Verificar e supervisionar, mensalmente, o recolhimento 
decorrente de fatos geradores de tributos ou de contribuições 
previdenciárias, bem como a prestação de informações de 
interesse do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), visando manter 
a situação de regularidade junto aos órgãos arrecadadores, de 
acordo com a legislação vigente;  

jj. Coordenar os trabalhos da comissão de auditoria interna da UG; 

kk. Verificar a conformidade dos processos de concessão de 
suprimento de fundos; 

ll. Supervisionar as alterações autorizadas na remuneração dos 

militares, nos proventos dos inativos, reformados, pensionistas de 
militares e na reparação econômica dos militares anistiados, de 
qualquer ordem, e nos vencimentos dos servidores públicos civis, 
aposentados, pensionistas de civis e na reparação econômica dos 
anistiados civis, de qualquer ordem, com base nas matérias 
constantes nos Extratos de Alterações Financeiras de Pessoal 
(EAFP) da UG de vinculação; 

mm. Supervisionar o pagamento a pessoal por meio de Folha 
Extraordinária, nos casos excepcionais previstos na legislação e 
autorizados pelo Ordenador de Despesas, conforme normas 

estabelecidas pelo Órgão Central do Sistema de Pagamento de 
Pessoal da Aeronáutica ou Órgão competente; 
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nn. Supervisionar se os agentes responsáveis pelo lançamento das 
matérias financeiras de pessoal realizam a conferência de seus 
respectivos lançamentos realizados no mês com os 
contracheques, conforme normas estabelecidas pelo Órgão 
Central do Sistema de Pagamento de Pessoal da Aeronáutica ou 
Órgão competente e legislação em vigor; 

oo. Supervisionar a atualização cadastral dos militares, ativos e 

inativos, e dos servidores civis da ativa da UG, consoante 
orientação específica emanada do Órgão Central do Sistema ou 
Órgãos competentes; 

pp. Supervisionar a atualização cadastral dos servidores civis inativos 
ou dos seus pensionistas, dos anistiados, de qualquer ordem, 
vinculados à UG, que recebam vencimentos ou pensões ou 
reparação econômica à conta do Tesouro Nacional, constantes 
do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos 
(SIAPE); 

qq. Supervisionar as alterações financeiras referentes à remuneração 

dos militares, dos proventos dos militares da reserva remunerada, 
dos reformados, dos pensionistas de militares e da reparação 
econômica dos militares anistiados, de qualquer ordem; bem 
como dos vencimentos dos servidores civis ativos e inativos, dos 
seus pensionistas e na reparação econômica dos anistiados, de 
qualquer ordem, vinculados à UG, certificando-se de que os 
dados conferem com as correspondentes publicações em Extrato 
de Alteração Financeiras de Pessoal (EAFP); 

rr. Supervisionar, em todas as conferências, balanços e inventários 

de bens patrimoniais móveis permanentes, de consumo de uso 
duradouro e intangíveis, o confronto da escrituração sintética 
centralizada com a analítica; 

ss. Supervisionar os lançamentos no SIAFI dos valores de 
depreciação e apropriação de custos referentes aos bens 
patrimoniais móveis permanentes, com base nos relatórios de 
depreciação do sistema informatizado de controle patrimonial de 
bens do COMAER;  

tt. Supervisionar e orientar a correção de eventuais falhas de 

lançamentos no SIAFI relativos às apropriações de custos de 
pessoal militar ativo, realizados com base nos dados existentes 
no sistema de informações gerenciais de pessoal do COMAER; 
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uu. Supervisionar o controle dos diversos devedores, apurados nas 
esferas administrativa e judicial, para cobrança em folha de 
pagamento ou por GRU e verificar a atualização tempestiva dos 
cálculos de saldo devedor e das parcelas de juros, conforme cada 
caso, com a utilização do Sistema de Atualização do Débito do 
TCU e as normas vigentes no COMAER;  

vv. Poder delegar a outro agente parte de suas atribuições, com 

publicação em boletim interno, titulando as atividades ou os atos 
que poderá praticar em seu nome, respondendo o delegante, 
também, pelos atos praticados pelo delegado, no exercício do 
encargo atribuído, exceto se estes forem praticados com dolo ou 
má-fé, apurados em procedimento administrativo pertinente;  

ww. Prestar assessoramento na esfera de sua competência; e 

xx. Cumprir e fazer cumprir as normas emitidas pelos Órgãos 

Centrais dos Sistemas ou Órgãos competentes afetos e propor, 
quando for o caso, alterações, modificações, inclusões e 
exclusões que visem aperfeiçoar os referidos sistemas. 

2.4 Seção IV 

2.4.1 Dos Gestores 

2.4.1.1 Ao Gestor de Bens Móveis de Consumo, dentre outras atribuições, 
incumbe: 

2.4.1.1.1 Quanto à gestão dos bens em estoque, entre outras atribuições, ao 
Gestor de Bens Móveis de Consumo incumbe: 

2.4.1.1.2 Adotar todas as providências necessárias para a gestão econômica, 

eficiente, eficaz e efetiva dos Bens Móveis de consumo do COMAER 
sob sua responsabilidade, em estrita observância às orientações 
específicas em vigor.   

2.4.1.1.3 Levantar as necessidades e elaborar tabelas de dotação periódica para 
a distribuição do material de consumo de uso rotineiro aos diversos 
setores das unidades apoiadas e de apoio; 

2.4.1.1.4 Realizar o planejamento para aquisição e distribuição dos materiais em 

estoque com base na tabela de dotação periódica dos diversos setores 
das unidades apoiadas e de apoio, o histórico de consumo, os bens já 
existentes em estoque e os bens em processo de aquisição;  

2.4.1.1.5 Realizar a verificação constante do nível de assertividade da tabela de 
dotação periódica a fim de realizar o aperfeiçoamento da atividade de 
distribuição e aquisição; 

2.4.1.1.6 Receber, escriturar, armazenar, distribuir e controlar toda a 

movimentação das peças e itens de fardamento, equipamentos e 
material de intendência, de acordo com as normas estabelecidas; 
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2.4.1.1.7 Acompanhar os processos, desde a entrada dos respectivos empenhos 
no setor, até o completo recebimento do material por quem de direito; 

2.4.1.1.8 Verificar o material a ser recebido, em relação aos documentos 
existentes, convocando, caso seja necessário, a comissão de 

recebimento de material para avaliar o estado em que se encontra, 
recebendo-o ou informando à autoridade competente os motivos do não 
recebimento; 

2.4.1.1.9 Assessorar o ACI para que as comissões de recebimento indicadas 
tenham, pelo menos, um membro com conhecimento técnico-
especializado do bem/serviço a ser recebido; 

2.4.1.1.10 Exigir quitação nos documentos de entrega dos bens de sua 

responsabilidade; 

2.4.1.1.11 Coordenar, controlar e fiscalizar, permanentemente, as atividades de 
recebimento, de armazenagem, de expedição e de inventários dos 
materiais sob sua responsabilidade; 

2.4.1.1.12 Zelar pelos bens sob sua responsabilidade, inclusive observando os 
prazos de validade dos bens em estoque; 

2.4.1.1.13 Zelar para que o material registrado tenha a especificação correta e 

detalhada, a fim de que seja controlado e identificado; 

2.4.1.1.14 Submeter os elementos de sua escrituração à autenticação e ao exame 
do Agente de Controle Interno; 

2.4.1.1.15 Informar à Assessoria de Riscos Contratuais ou setor específico 

competente, mensalmente ou quando necessário, o desempenho dos 
diversos fornecedores na entrega de bens, para registro nas 
respectivas fichas cadastrais;  

2.4.1.1.16 Prestar contas dos recursos sob sua responsabilidade; 

2.4.1.1.17 Prestar assessoramento na esfera de sua competência; e 

2.4.1.1.18 Cumprir e fazer cumprir as normas emitidas pelos Órgãos Centrais dos 
Sistemas ou Órgãos competentes afetos e propor, quando for o caso, 
alterações, modificações, inclusões e exclusões que visem aperfeiçoar 
os referidos sistemas. 

2.4.1.2 Quanto à execução contábil orçamentária e patrimonial, entre outras 

atribuições, ao Gestor de Bens Móveis de Consumo incumbe: 

2.4.1.2.1 Verificar se o registro da movimentação de bens de consumo e da 
liquidação da despesa (se não houver outro agente designado para tal 
fim), no SIAFI, ocorreu de acordo com a legislação em vigor e com base 
na documentação apresentada, certificando-se, preliminarmente, de 
que o material foi recebido por quem de direito; 
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2.4.1.2.2 Autuar e indexar, nos processos administrativos de gestão, os 
documentos de sua competência;  

2.4.1.2.3 Elaborar os balancetes, balanços e inventários dos bens patrimoniais 
de sua responsabilidade, coordenando e consolidando os 

demonstrativos de todos os almoxarifados, depósitos e reservas, sob a 
responsabilidade de outros gestores, objetivando o registro no SIAFI, 
mantendo arquivo mensal dos documentos comprobatórios das 
variações patrimoniais registradas, consoante legislação vigente; 

2.4.1.2.4 Providenciar para que a escrituração dos materiais adquiridos, 
recebidos por transferência ou doação e distribuídos, seja registrada 
adequadamente no sistema informatizado de controle patrimonial de 
bens do COMAER; 

2.4.1.2.5 Encaminhar para o Setor de Registro as notas de empenho, notas 

fiscais e guias de fornecimento de bens patrimoniais móveis 
permanentes e de consumo de uso duradouro adquiridos no comércio 
ou recebidos dos órgãos provedores, para fins de registro no patrimônio 
da UG; 

2.4.1.2.6 Encaminhar, mensalmente ou quando determinado, ao Setor de 
controle interno da UG, demonstrativo sintético contendo os 
documentos que deram origem às modificações dos bens patrimoniais 
de sua responsabilidade, acompanhados dos documentos emitidos 
pelo SIAFI, demonstrando o saldo anterior, os acréscimos, os 
decréscimos e o saldo atualizado; 

2.4.1.2.7 Centralizar, se não houver outro setor específico designado, a 

confecção dos Pedidos de Aquisição de Material relativos às 
necessidades de material, de acordo com o previsto nas instruções 
específicas; e 

2.4.1.2.8 Supervisionar o acompanhamento do saldo dos empenhos de restos a 
pagar não processados a liquidar, referentes ao recebimento de bens 
móveis, assessorando o Ordenador de Despesas no sentido de 
assegurar a plena execução das contratações em curso. 

2.4.1.3 Nos casos em que o estoque funcione como elo de um sistema 

especializado, a administração poderá designar gestores de bens em 
estoque específicos tais como: gestor de material aeronáutico, bélico, 
farmacológico, de serviços gerais, de material de intendência, de 
subsistência, de combustíveis, entre outros. 

2.4.2 Ao Gestor de Finanças, dentre outras atribuições, incumbe: 

2.4.2.1 Contabilizar os recursos financeiros a cargo da UG, executando a sua 

escrituração de acordo com as normas em vigor, providenciando as 
Prestações de Contas Mensais (PCM) da UG;  
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2.4.2.2 Manter atualizada a escrituração das garantias contratuais recebidas, 
inclusive, nas contas contábeis próprias do SIAFI, conforme 
estabelecido na legislação pertinente, informando ao gestor 
responsável ou fiscal designado, com antecedência mínima de 60 
(sessenta) dias, sobre o vencimento daquelas; 

2.4.2.3 Dar quitação a todos os valores, previstos na legislação em vigor, que 

lhe forem entregues; 

2.4.2.4 Propor medidas para que valores recebidos como numerário recebido, 
com destino à Conta Única do Tesouro Nacional, em favor da 
correspondente UG, sejam recolhidos no prazo máximo de dois dias 
úteis, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), ou de acordo 
com a orientação do Órgão Central do Sistema ou Órgão competente; 

2.4.2.5 Efetuar os pagamentos nos prazos estabelecidos na legislação 

pertinente, contados a partir da liquidação das despesas, observada a 
ordem cronológica dos mesmos, de acordo com as fontes de recursos 
do Plano de Ação;  

2.4.2.6 Preparar os documentos necessários ao cotejamento mensal da folha 
de pagamento; 

2.4.2.7 Consultar, se não for competência do Setor de Recursos Humanos ou 

se não houver outro setor específico para tal fim, as fichas financeiras 
ou registros de ordem financeira ou documentos equivalentes, de todo 
o efetivo, disponibilizadas pelos sistemas informatizados existentes, em 
meio digital; 

2.4.2.8 Exigir, se não for competência do Setor de Recursos Humanos ou se 
não houver outro setor específico para tal fim, dos agentes 
responsáveis pelo lançamento das matérias financeiras de pessoal que 
façam a conferência de seus respectivos lançamentos realizados no 
mês com os contracheques, tão logo sejam disponibilizados para 
consulta em mídia, adotando todas as medidas necessárias para 
garantir o crédito na conta do valor correto a ser recebido pelos militares 
e civis da UG, no caso de recebimento a menor, bem como para 
resguardar o erário, nos casos de pagamento indevido, ou a maior, 

conforme normas estabelecidas pelo Órgão Central do Sistema de 
Pagamento de Pessoal da Aeronáutica ou Órgão competente e 
legislação em vigor; 

2.4.2.9 Manter o registro dos valores correspondentes aos processos de 
suprimento de fundos; 

2.4.2.10 Efetuar o pagamento dos suprimentos de fundos aos respectivos 
detentores, de acordo com as normas em vigor e com os atos de 

concessões, mantendo o controle dos valores pagos em espécie, para 
os casos previstos em legislação; 
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2.4.2.11 Remeter, tempestivamente, se não for competência do Setor de 
Recursos Humanos ou se não houver outro setor específico para tal 
fim, os processos de pensão alimentícia, referentes aos militares, 
servidores civis, anistiados de qualquer ordem, bem como dos 
respectivos pensionistas, que foram transferidos para outra Unidade, 
por motivo de transferência ou de reserva ou aposentadoria ou 
mudança de vinculação, visando não retardar o pagamento à(ao) 
alimentada(o), em caso, inclusive, da necessidade de reajuste do valor 
da pensão;  

2.4.2.12 Registrar a Proposta de Programação Financeira (PPF) da Unidade, de 

acordo com as normas estabelecidas pelo Órgão Central do 
SISFINAER, zelando para que os pagamentos sejam efetuados dentro 
dos prazos e para que não haja a manutenção de saldos de recursos 
financeiros ociosos na Unidade; 

2.4.2.13 Efetuar, se não for competência do Setor de Recursos Humanos ou se 
não existir setor específico para tal fim, o pagamento a pessoal por meio 
de Folha Extraordinária, nos casos excepcionais previstos na legislação 
e autorizados pelo Ordenador de Despesas, conforme normas 

estabelecidas pelo Órgão Central do Sistema de Pagamento de 
Pessoal da Aeronáutica ou Órgão competente; 

2.4.2.14 Manter, sob forma de processo, o controle dos diversos devedores, 
apurados nas esferas administrativa e judicial, para cobrança em folha 
de pagamento ou por GRU; procedendo à atualização tempestiva dos 
cálculos de saldo devedor e das parcelas de juros, conforme cada caso, 
com a utilização do Sistema de Atualização do Débito do TCU e normas 
vigentes no COMAER;  

2.4.2.15 Autuar e indexar, nos Processos Administrativos de Gestão, os 

documentos de sua competência; 

2.4.2.16 Prestar contas dos recursos sob sua responsabilidade; 

2.4.2.17 Prestar assessoramento na esfera de sua competência; e 

2.4.2.18 Cumprir e fazer cumprir as normas emitidas pelos Órgãos Centrais dos 

Sistemas ou Órgãos competentes afetos e propor, quando for o caso, 
alterações, modificações, inclusões e exclusões que visem aperfeiçoar 
os referidos sistemas. 

2.4.2.19 O Ordenador de Despesas deverá diligenciar para que todos os setores 
da OM, que detenham informações sobre o recebimento de materiais e 
serviços a serem pagos, participem do processo da programação 
financeira, de modo a evitar insuficiência de caixa ou sobra de recursos. 
O registro da Proposta de Programação Financeira (PPF) é atribuição 

do Gestor de Finanças. 

2.4.3 Ao Gestor de Licitações, dentre outras atribuições, incumbe: 
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2.4.3.1 Constituir os processos licitatórios realizados na UG; 

2.4.3.2 Acompanhar o cadastro de fornecedores, se não houver outro setor 
específico para tal fim, de acordo com as qualificações e em função da 
natureza e do vulto dos fornecimentos, das obras e dos serviços, em 

consonância com a legislação em vigor, bem como o registro de suas 
atuações no cumprimento dos compromissos assumidos, propondo a 
aplicação das penalidades previstas, no caso de descumprimento das 
obrigações contratuais, conforme legislação vigente: 

2.4.3.2.1 Comunicar formalmente o fato à fiscalização, ao tomar conhecimento 
de descumprimento de obrigação contratual ou de inadimplemento, que 
por sua vez, o comunicará ao Ordenador de Despesas (titular ou 
delegado) da UG Executora; 

2.4.3.3 Elaborar e submeter todas as minutas de editais e termos ou 

instrumentos contratuais, congêneres e afins ou correlatos elaborados 
pelas UG para serem previamente examinados e aprovados, sob o 
aspecto legal, nos termos da legislação vigente, pelas Consultorias 
Jurídicas da União (CJU) do Estado em que sediada(s) a(s) UG 
assessorada(s) ou pela Consultoria Jurídica Adjunta do Comando da 
Aeronáutica (COJAER), para as UG localizadas em Brasília-DF;  

2.4.3.4 Propor, sempre que necessário, a designação de Comissão de 
Licitação; 

2.4.3.5 Processar as publicações solicitadas pelas comissões de licitações e 

pelos pregoeiros na imprensa oficial e nos jornais de grande circulação, 
quando for o caso, se não houver outro setor específico para tal fim; 

2.4.3.6 Orientar as comissões designadas para habilitação em registro 
cadastral de fornecedores e de licitações, bem como os pregoeiros, a 
fim de que procedam à autuação, nos processos, de todos os 
documentos relativos à fase de licitação; 

2.4.3.7 Manter, de forma sistemática ou em processo digital, arquivo 

cronológico dos extratos dos contratos, convênios (se não houver 
gestor ou setor específico), acordos, ajustes, cartas-contrato e 
respectivos termos aditivos; 

2.4.3.8 Utilizar modelo de instrumento convocatório que instrua os licitantes 
quanto ao correto preenchimento da proposta; 

2.4.3.9 Manter o controle sobre os processos licitatórios; 

2.4.3.10 Exigir dos requisitantes que as especificações de materiais, bens e 
serviços que constarão das notas de empenho sejam efetuadas de 
maneira clara, completa e detalhada;  

2.4.3.11 Elaborar documentação relativa aos contratos e convênios, conforme 

previsto na legislação vigente, se não houver outro setor específico 
para tal fim; 
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2.4.3.12 Propor um calendário de licitações, em conformidade com PTA 
aprovado, e submetê-lo à apreciação do Ordenador de Despesas para 
aprovação e posterior divulgação aos setores da UG Executora e às 
UG apoiadas; 

2.4.3.13 Solicitar ao Comandante da UG, quando necessário, em função do 

porte, ou da demanda, ou do volume de atividades desenvolvidas pela 
OM nestes tipos de instrumentos (contratos e convênios e afins ou 
correlatos), a designação de um Gestor de Contratos e/ou de 
Convênios ou de comissão específica, para o desenvolvimento dos 
instrumentos e auxílio ao Gestor de Licitações, consoante disposições 
contidas neste Manual e em normativos vigentes; 

2.4.3.13.1 No caso de não ser designado gestor ou setor específico, conforme 
disposto no subitem anterior, e com vistas à racionalização da atividade 
administrativa e ao controle dos atos de gestão, as atribuições 
decorrentes da atividade destes agentes (contratos e convênios) 
poderão, a critério do Comandante, serem acometidas ao Gestor de 
Licitações. 

2.4.3.14 Informar, se for necessário ou demandado, aos licitantes proponentes 

quanto ao aspecto legal do enquadramento e da utilização dos recursos 
provenientes de ação orçamentária, destinados aos processos 
licitatórios efetuados pela UG;  

2.4.3.15 Emitir parecer sobre a viabilidade, aplicabilidade e economicidade dos 
processos de adesão às Atas de Registro de Preços, após análise de 
Parecer Jurídico e demais peças do processo a ser aderido; 

2.4.3.16 Propor, sempre que necessário, a designação de Fiscais para 

acompanhar os contratos administrativos pactuados, caso não exista 
regramento já definido;  

2.4.3.17 Autuar e indexar, nos Processos Administrativos de Gestão, os 
documentos de sua competência; 

2.4.3.18 Prestar contas dos recursos sob sua responsabilidade; 

2.4.3.19 Prestar assessoramento na esfera de sua competência; e 

2.4.3.20 Cumprir e fazer cumprir as normas emitidas pelos Órgãos Centrais dos 

Sistemas ou Órgãos competentes afetos e propor, quando for o caso, 
alterações, modificações, inclusões e exclusões que visem aperfeiçoar 
os referidos sistemas. 

2.4.4 Ao Gestor de Convênios, quando designado, dentre outras atribuições, 
incumbe: 

2.4.4.1 Quanto aos convênios e instrumentos congêneres, inclusive termos de 
parceria, contratos de gestão, termos de colaboração e termos de 

fomento celebrados no âmbito da UG, se não houver outro setor 
específico para tal fim: 
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2.4.4.1.1 Constituir, de forma particularizada, os processos de convênios, termos 
de execução descentralizada, termos de parceria, contratos de gestão, 
demais instrumentos congêneres a convênios, termos de colaboração 
e termos de fomento celebrados na UG, incluindo o respectivo 
chamamento público ou concurso de projetos, quando for o caso; 

2.4.4.1.2 Propor, sempre que necessário, a designação de comissão especial 

para determinado instrumento a ser celebrado, chamamento público ou 
concurso de projetos;  

2.4.4.1.3 Processar as publicações necessárias aos processos de convênios, 
termos de execução descentralizada, termos de parceria, contratos de 
gestão, demais instrumentos congêneres a convênios, termos de 
colaboração e termos de fomento na imprensa oficial, quando for o 
caso; 

2.4.4.1.4 Orientar as comissões designadas para instrumentos determinados, a 

fim de que procedam à autuação, nos processos, de todos os 
documentos relativos à fase de chamamento público ou concurso de 
projetos, quando for o caso; 

2.4.4.1.5 Manter, de forma sistemática ou em processo digital, arquivo 
cronológico dos extratos dos convênios, termos de execução 
descentralizada, termos de parceria, contratos de gestão, demais 
instrumentos congêneres a convênios, termos de colaboração e termos 
de fomento e respectivos termos aditivos; 

2.4.4.1.6 Utilizar, em chamamento público ou concurso de projetos, modelo de 

instrumento convocatório que instrua os proponentes quanto ao correto 
preenchimento da proposta; 

2.4.4.1.7 Diligenciar para que as especificações de materiais ou serviços 
constem das notas de empenho de maneira clara, completa e 
detalhada; 

2.4.4.1.8 Elaborar documentação relativa aos convênios, termos de execução 

descentralizada, termos de parceria, contratos de gestão, protocolos de 
intenções, demais instrumentos congêneres a convênios, termos de 
colaboração, termos de fomento e afins ou correlatos, conforme 
previsto na legislação pertinente;  

2.4.4.1.9 Registrar em sistema governamental os eventos próprios do setor; 

2.4.4.1.10 Autuar e indexar, nos Processos Administrativos de Gestão, os 

documentos de sua competência; 

2.4.4.1.11 Prestar contas dos recursos sob sua responsabilidade; 

2.4.4.1.12 Prestar assessoramento na esfera de sua competência; e 
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2.4.4.1.13 Cumprir e fazer cumprir as normas emitidas pelos Órgãos Centrais dos 
Sistemas ou Órgãos competentes afetos e propor, quando for o caso, 
alterações, modificações, inclusões e exclusões que visem aperfeiçoar 
os referidos sistemas. 

2.4.4.2 Quanto aos convênios e instrumentos congêneres, inclusive termos de 

parceria, contratos de gestão, termos de colaboração e termos de 
fomento, celebrados no âmbito de ODS cuja responsabilidade pela 
execução do objeto recaia sobre UG subordinadas, se não houver outro 
setor específico para tal fim, o ODS coordenará e poderá designar um 
Gestor de Convênios ou comissão especial, centralizado no ODS ou 
em UG definida, a fim de assessorá-lo quanto às principais ocorrências 
no planejamento e nas fases de execução e de prestação de contas do 
instrumento, em consonância com procedimentos estabelecidos em 
Norma Padrão de Ação (NPA) ou equivalente ou orientações vigentes. 

2.4.4.3 Quanto aos convênios e instrumentos congêneres, inclusive termos de 
parceria, contratos de gestão, termos de colaboração e termos de 
fomento, celebrados no âmbito do COMAER, cuja responsabilidade 
pela execução do objeto recaia sobre UG subordinadas a mais de um 

ODS, se não houver outro setor específico para tal fim, o EMAER 
coordenará as ações e poderá delegar a um ODS ou aos ODS 
envolvidos a supervisão e o encargo de designarem um Gestor de 
Convênios ou comissão especial, centralizada em um dos ODS ou em 
UG definida, de comum acordo, a fim de assessorá-los quanto às 
principais ocorrências no planejamento e nas fases de execução e de 
prestação de contas do instrumento, em consonância com 
procedimentos estabelecidos em Norma Padrão de Ação (NPA) ou 
equivalente ou orientações vigentes. 

2.4.4.4 Em caso de não ter sido designado gestor ou setor específico para este 
tipo de gerenciamento e com vistas à racionalização da atividade 
administrativa e ao controle dos atos de gestão, as atribuições 
elencadas neste item poderão, a critério do Comandante, ser 
acometidas ao Gestor de Licitações ou Gestor de Licitações e 

Contratos, devendo, entretanto, restringirem-se aos casos em que o 
volume de atividades desenvolvidas pela UG, nestes tipos de 
instrumentos, pelo seu porte e demanda, assim o justifiquem. 

2.4.4.5 Cumprir e fazer cumprir as normas emitidas pelos Órgãos Centrais dos 
Sistemas ou Órgãos competentes afetos e propor, quando for o caso, 
alterações, modificações, inclusões e exclusões que visem aperfeiçoar 
os referidos sistemas. 

2.4.5 Ao Gestor Patrimonial de Bens Imóveis, dentre outras atribuições, 

incumbe: 

2.4.5.1 Registrar e acompanhar, nos sistemas estruturadores, as alterações do 
patrimônio imóvel, inclusive na forma digital; 
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2.4.5.2 Manter atualizados os cadastros dos terrenos e das benfeitorias, 
inclusive na forma digital; 

2.4.5.3 Manter atualizada a cartografia de sua área de responsabilidade, 
inclusive na forma digital; 

2.4.5.4 Manter, em arquivo compatível, todas as especificações, plantas e 
desenhos atualizados, referentes a cada benfeitoria do patrimônio 
imóvel, inclusive na forma digital; 

2.4.5.5 Identificar, nas plantas gerais, todas as benfeitorias, com a numeração 
do cadastro; 

2.4.5.6 Certificar, acompanhando, as avaliações e as reavaliações previstas 

que se realizem por meio de comissão, na forma da legislação em vigor; 

2.4.5.7 Manter arquivo mensal dos registros no SIAFI, de modo a comprovar 
as variações ocorridas no patrimônio; 

2.4.5.8 Submeter todos os seus controles à conferência do Agente de Controle 

Interno; 

2.4.5.9 Comunicar, nos prazos previstos, aos Órgãos Regional e Central do 
Sistema de Patrimônio da Aeronáutica (SISPAT) ou Órgão competente 
todas as modificações e alterações ocorridas ou apuradas; 

2.4.5.10 Providenciar para que sejam transcritos, em boletim, conforme 

legislação vigente, os Termos de Passagem e Recebimento de Bens 
Patrimoniais Imóveis acompanhados da documentação de suporte; 

2.4.5.11 Acompanhar o processo de legalização e regularização dos bens 
imóveis de interesse da UG; 

2.4.5.12 Iniciar as demolições necessárias somente após o cumprimento das 
exigências regulamentares; 

2.4.5.13 Acompanhar, junto à fiscalização de obras e serviços de engenharia, 
todo o cronograma dos contratos, recebendo, inclusive, cópias 
certificadas de todas as medições, inclusive na forma digital, visando 
atualizar a pasta patrimonial de cada imóvel; 

2.4.5.14 Providenciar para que sejam publicadas, em boletim, com a finalidade 
de incorporação patrimonial, todas as obras e serviços de engenharia 
realizados nos imóveis; 

2.4.5.15 Atualizar, no SPIUNET ou em outro sistema corporativo que venha a 
substituí-lo, as incorporações, as transferências ou as baixas, 
confrontando, mensalmente ou quando necessário, os valores daquele 
sistema com os constantes do SIAFI e providenciando a correção de 
eventuais discrepâncias detectadas; 

2.4.5.16 Manter arquivo mensal dos documentos comprobatórios das alterações 
ou variações do patrimônio de sua gestão, inclusive na forma digital; 
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2.4.5.17 Acompanhar e racionalizar o consumo dos serviços públicos, bem 
como certificar o recebimento das faturas emitidas pelas 
concessionárias, quando esta ação lhe competir, ressalvando-se o que 
for pertinente ao setor de Telecomunicações ou equivalente, quando a 
UG dispuser de Agente ou Gestor específico;  

2.4.5.18 Assessorar o Agente de Controle Interno quanto aos critérios 

adequados para a nomeação das comissões inerentes aos bens 
patrimoniais imóveis, propondo a indicação de membros para a sua 
constituição; 

2.4.5.19 Autuar e indexar, nos Processos Administrativos de Gestão, os 
documentos de sua competência; 

2.4.5.20 Prestar contas dos recursos sob sua responsabilidade; 

2.4.5.21 Prestar assessoramento na esfera de sua competência; e 

2.4.5.22 Cumprir e fazer cumprir as normas emitidas pelos Órgãos Centrais dos 
Sistemas ou Órgãos competentes afetos e propor, quando for o caso, 
alterações, modificações, inclusões e exclusões que visem aperfeiçoar 
os referidos sistemas. 

2.4.6 Ao Gestor de Bens Imóveis Residenciais, dentre outras atribuições, 

incumbe: 

2.4.6.1 Verificar o estado e a utilização dos imóveis cedidos a outros órgãos, 
ao pessoal da Aeronáutica ou a terceiros, na forma da legislação 
pertinente; 

2.4.6.2 Inspecionar, periodicamente, os imóveis sob sua responsabilidade, com 

o objetivo de verificar a existência de quaisquer alterações patrimoniais 
ou irregularidades; 

2.4.6.3 Transcrever, em boletim, os extratos de Termos de Permissão de Uso 
dos Imóveis dos permissionários, bem como os das rescisões; 

2.4.6.4 Manter, em ordem e em dia, o arquivo dos Termos de Permissão de 

Uso dos Imóveis;  

2.4.6.5 Elaborar relatório anual sobre a situação dos imóveis, conforme 
solicitação dos elos da cadeia de comando superior, bem como 
informar, imediatamente, ao Órgão Central do Sistema ou Órgão 
competente qualquer alteração dos dados cadastrais dos imóveis sob 
a responsabilidade da UG;  

2.4.6.6 Verificar, anualmente ou por ocasião da desocupação dos Próprios 

Nacionais Residenciais (PNR), se os tributos municipais, estaduais ou 
distritais relativos aos imóveis (taxa de lixo, taxa de iluminação pública, 
taxa de incêndio, entre outros) foram quitados pelos permissionários, 
conforme legislação vigente; 
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2.4.6.7 Publicar, trimestralmente ou por demanda superior, em boletim interno, 
as relações, em ordem hierárquica e cronológica, da fila de espera para 
ocupação de PNR;  

2.4.6.8 Propor à autoridade a que estiver diretamente subordinada a Prefeitura 

de Aeronáutica a classificação dos PNR quanto à natureza e categoria, 
na forma da legislação vigente;  

2.4.6.9 Autuar e indexar, nos Processos Administrativos de Gestão, os 
documentos de sua competência; 

2.4.6.10 Prestar contas dos recursos sob sua responsabilidade; 

2.4.6.11 Prestar assessoramento na esfera de sua competência; e 

2.4.6.12 Cumprir e fazer cumprir as normas emitidas pelos Órgãos Centrais dos 
Sistemas ou Órgãos competentes afetos e propor, quando for o caso, 
alterações, modificações, inclusões e exclusões que visem aperfeiçoar 
os referidos sistemas. 

2.4.7 Ao Gestor de Bens Móveis Permanentes dentre outras atribuições, 

incumbe: 

2.4.7.1 Registrar, nos sistemas estruturadores, as alterações de patrimônio 
móvel permanente e intangível, que ocorram por meio de empenhos, 
guias, notas fiscais, termos de recebimento ou outros documentos 
legais, bem como os demais eventos próprios do setor; 

2.4.7.2 Solicitar ao Agente Diretor a designação de comissões para 

recebimento, quando for o caso, visando propiciar a imediata inclusão, 
no patrimônio, de todos os bens móveis permanentes adquiridos, 
transferidos, recebidos por doação ou recebidos dos órgãos 
provedores;  

2.4.7.3 Assessorar o Agente de Controle Interno para que as comissões de 
recebimento indicadas tenham, pelo menos, um membro com 
conhecimento técnico-especializado do bem a ser recebido; 

2.4.7.4 Orientar os Agentes e Gestores detentores para que as transferências 

internas de bens patrimoniais móveis permanentes só se concretizem 
após a autorização do Agente Diretor, a qual, posteriormente, deverá 
ser publicada em boletim interno; 

2.4.7.5 Acompanhar as alterações no controle de cargos, encargos ou funções, 
verificando substituições de Agentes da Administração que sejam 
detentores de carga, atualizando o sistema de controle patrimonial de 
bens móveis permanentes, de consumo e de uso duradouro; 

2.4.7.6 Orientar os Agentes da Administração para que as informações 

relativas ao patrimônio móvel permanente, de consumo de uso 
duradouro e intangível, sejam registradas adequadamente no sistema 
informatizado de controle patrimonial de bens do COMAER; 



37 
 

2.4.7.7 Confrontar os dados das relações de bens a serem excluídos com os 
constantes no Setor de Registro, especialmente no que se refere ao 
tempo de utilização de cada item, visando à emissão do Termo de 
Exame de Material ou do Termo de Exame de Causas; 

2.4.7.8 Manter atualizado o cadastro de todos os detentores de bens 

patrimoniais móveis permanentes, de consumo de uso duradouro e 
intangíveis; 

2.4.7.9 Promover, anualmente, no mês de junho ou quando determinado, a 
conferência geral dos bens patrimoniais móveis permanentes, de 
consumo de uso duradouro e intangíveis; 

2.4.7.10 Escriturar os documentos próprios da sua gestão, mantendo-os 

atualizados no sistema de controle patrimonial vigente, inclusive na 
forma digital; 

2.4.7.11 Coordenar, junto aos detentores ou responsáveis pela carga, para que 
todo o bem móvel permanente e de consumo de uso duradouro seja 
identificado corretamente e em local visível; 

2.4.7.12 Zelar para que o material registrado tenha a especificação correta e 
detalhada, a fim de que seja controlado e identificado; 

2.4.7.13 Promover, em todas as conferências, balanços e inventários de bens 
patrimoniais móveis permanentes, de consumo de uso duradouro e 
intangíveis, o confronto da escrituração sintética centralizada com a 
analítica utilizando, se necessário, de comissão especificamente 
designada; 

2.4.7.14 Acompanhar a publicação, em boletim interno, de todos os eventos 
próprios do setor, inclusive do resultado apurado nos confrontos por 

ocasião das conferências, balanços e inventários, propondo ao Agente 
Diretor e ao Agente de Controle Interno as medidas para regularizar as 
eventuais discrepâncias encontradas; 

2.4.7.15 Acompanhar as reavaliações e atualizações dos valores dos bens 
patrimoniais móveis permanentes, de consumo de uso duradouro e 
intangíveis realizadas mensalmente por meio do sistema informatizado 
de controle patrimonial de bens do COMAER, de acordo com a 
legislação vigente e as orientações do Órgão Central do Sistema ou 
Órgão competente; 

2.4.7.16 Comprovar, mensalmente, por ocasião da Prestação de Contas Mensal 

da UG (PCM), se os valores constantes dos registros e inventários 
operados no sistema informatizado de controle patrimonial de bens do 
COMAER coincidem com os valores registrados no SIAFI, apurando as 
eventuais discrepâncias e propondo ações no sentido da regularização; 

2.4.7.17 Manter arquivo mensal dos documentos comprobatórios das alterações 
ou variações do patrimônio de sua gestão, inclusive na forma digital;  
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2.4.7.18 Efetuar os lançamentos no SIAFI dos valores de depreciação e 
apropriação de custos referentes aos bens patrimoniais móveis 
permanentes, com base nos relatórios de depreciação emitidos pelo 
sistema informatizado de controle patrimonial de bens do COMAER; 

2.4.7.19 Coordenar junto aos Agentes da Administração, que são detentores ou 

responsáveis por materiais adquiridos ou recebidos por transferência 
interna, a retirada destes do Almoxarifado ou do local destinado ao seu 
recebimento e a sua correta alocação no setor de destino;  

2.4.7.20 Verificar os relatórios no sistema informatizado de controle patrimonial 
de bens móveis do COMAER, referentes às entradas e saídas nos 
estoques, de bens móveis em reparo e estoques de bens móveis a 
reparar, providenciando o correspondente registro contábil no SIAFI;  

2.4.7.21 Enviar, mensalmente, à UG de Apoio os documentos comprobatórios 

relativos às matérias contábeis, como inclusões, exclusões e 
transferências de material, para o lançamento fidedigno no SIAFI; 

2.4.7.22 Providenciar a publicação, na íntegra, em boletim interno, dos Termos 
de Transmissão e Assunção de Cargo (TTAC), quando das 
substituições dos Agentes da Administração;  

2.4.7.23 Acompanhar o controle dos instrumentos de medição existentes na OM, 

de modo que estejam sempre com a aferição válida realizada por órgão 
competente; 

2.4.7.24 Autuar e indexar, nos Processos Administrativos de Gestão, os 
documentos de sua competência; 

2.4.7.25 Prestar contas dos recursos sob sua responsabilidade; 

2.4.7.26 Prestar assessoramento na esfera de sua competência; e 

2.4.7.27 Cumprir e fazer cumprir as normas emitidas pelos Órgãos Centrais dos 
Sistemas ou Órgãos competentes afetos e propor, quando for o caso, 
alterações, modificações, inclusões e exclusões que visem aperfeiçoar 
os referidos sistemas. 

2.4.8 Ao Gestor de Pessoal ou de Recursos Humanos, dentre outras 

atribuições, incumbe: 

2.4.8.1 Administrar, se não houver outro setor específico para tal fim, por meio 
de prévio planejamento da organização (mapeamento de processos e 
de atividades relacionadas), direção e controle, o pessoal civil e militar 
(ativos, inativos, pensionistas e anistiados de qualquer ordem) da OM, 
de modo a assegurar o seu contínuo aprimoramento; 

2.4.8.2 Confeccionar, publicar e divulgar os boletins internos ostensivos, de 

informações pessoais e reservados; 

2.4.8.3 Confeccionar e publicar as alterações referentes ao histórico militar do 
efetivo da UG; 
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2.4.8.4 Controlar, publicar e manter atualizado, se não houver outro setor 
específico para tal fim, o Cadastro de Dependentes e as Declarações 
de Beneficiários, dos militares (ativos e inativos), dos servidores civis 
(ativos e inativos), dos pensionistas e anistiados, de qualquer ordem, 
se for o caso, consoante legislação pertinente; 

2.4.8.5 Orientar e assessorar, se não houver outro setor específico para tal fim, 

a Inspeção de Saúde dos militares e dos servidores civis, de acordo 
com normas específicas vigentes e orientações do Órgão Central do 
Sistema de Saúde ou Órgão competente; 

2.4.8.6 Realizar as atividades necessárias ao recebimento, à publicação e ao 
arquivamento referentes à Declaração de Bens e Valores, ou 
autorizações de acesso à informação da referida declaração, em 
conformidade com as normas vigentes; 

2.4.8.7 Processar, se não for competência do Setor de Finanças ou se não 

houver outro setor específico para tal fim, as alterações autorizadas na 
remuneração dos militares, nos proventos dos inativos, reformados, 
pensionistas de militares e na reparação econômica mensal dos 
militares anistiados, de qualquer ordem e, nos vencimentos dos 
servidores civis, aposentados, pensionistas de civis e na reparação 
econômica mensal dos anistiados, de qualquer ordem, com base nas 
matérias constantes nos Extratos de Alterações Financeiras de Pessoal 
(EAFP) da UG de vinculação;  

2.4.8.8 Efetuar, se não for competência do Setor de Pagamento de Pessoal ou 
se não existir setor específico para tal fim, o pagamento a pessoal por 
meio de Folha Extraordinária, nos casos excepcionais previstos na 

legislação e autorizados pelo Ordenador de Despesas, conforme 
normas estabelecidas pelo Órgão Central do Sistema de Pagamento de 
Pessoal da Aeronáutica ou Órgão competente; 

2.4.8.9 Exigir, se não for competência do Setor de Pagamento de Pessoal ou 
se não houver outro setor específico para tal fim, dos agentes 
responsáveis pelo lançamento das matérias financeiras de pessoal que 
realizem a conferência de seus respectivos lançamentos realizados no 
mês com os contracheques, tão logo sejam disponibilizados para 
consulta em mídia, adotando todas as medidas necessárias para 
garantir o crédito na conta do valor correto a ser recebido pelos militares 
e civis da UG, no caso de recebimento a menor, bem como para 
resguardar o erário, nos casos de pagamento indevido, ou a maior, 
conforme normas estabelecidas pelo Órgão Central do Sistema de 
Pagamento de Pessoal da Aeronáutica ou Órgão competente e 

legislação em vigor; 
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2.4.8.10 Expedir, se não for competência do Setor de Finanças ou se não houver 
outro setor específico para tal fim, documento para fins de comprovação 
da remuneração de militar ou vencimentos de servidor civil, bem como 
dos proventos de inativos e pensionistas, civil e militar, se houver; bem 
como na reparação econômica dos anistiados, civis e militares, de 
qualquer ordem, na forma da legislação em vigor; 

2.4.8.11 Preparar os documentos necessários ao cotejamento mensal da folha 

de pagamento; 

2.4.8.12 Realizar, anualmente ou quando determinado, se não houver outro 
setor específico para tal fim, a atualização cadastral dos militares e 
servidores civis da ativa da UG, consoante orientação específica 
emanada do Órgão Central do Sistema ou Órgão competente; 

2.4.8.13 Realizar, se não houver outro setor específico para tal fim, anualmente, 

no mês de aniversário do beneficiário, ou quando determinado, a 
atualização cadastral dos militares da reserva remunerada, dos 
reformados, dos pensionistas de militares e dos militares anistiados, de 
qualquer ordem, vinculados à UG, para fins de pagamento de 
proventos, de pensões ou de reparação econômica mensal, consoante 
orientação específica emanada do Órgão Central do Sistema, 
observando-se o seguinte: 

a. Os militares da reserva remunerada, os reformados, os 
pensionistas de militares e os militares anistiados, de qualquer 
ordem, vinculados à UG que não se apresentarem, para  a 
atualização cadastral anual, receberão do Setor de Pessoal ou de 
Recursos Humanos da OM de vinculação, até o décimo dia do 

mês seguinte ao de seu aniversário, ondência de solicitação de 
apresentação, para atualização cadastral, no prazo de até trinta 
dias contados do recebimento da correspondência, com Aviso de 
Recebimento (AR), sob pena de suspensão do pagamento dos 
proventos, das pensões ou da reparação econômica mensal; 

b. O restabelecimento do pagamento do benefício, pelo Setor de 
Pessoal ou de Recursos Humanos ou pelo setor financeiro da OM 
de vinculação, dependerá do comparecimento do beneficiário à 
UG onde esteja vinculado para apresentação, para a realização 
da atualização cadastral, observado o disposto na legislação ou 
orientações vigentes; e 

c. Nos casos em que for necessária a presença do tutor, do curador 

ou do procurador, a atualização cadastral será realizada, 
exclusivamente, nas Unidades de vinculação, no mês de 
aniversário do titular do benefício, consoante orientação 
específica emanada do Órgão Central do Sistema ou Órgão 
competente. 
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2.4.8.14 Realizar, se não houver outro setor específico para tal fim, anualmente, 
no mês de aniversário do beneficiário, ou quando determinado, a 
atualização cadastral dos servidores civis aposentados ou dos seus 
pensionistas, dos anistiados, de qualquer ordem, vinculados à UG, que 
recebam vencimentos ou pensões ou reparação econômica à conta do 
Tesouro Nacional, constantes do Sistema Integrado de Administração 
de Recursos Humanos (SIAPE), em conformidade com a legislação 
específica vigente, observando-se o seguinte: 

a. Os servidores civis aposentados e os seus pensionistas e os 

anistiados, de qualquer ordem, que não se apresentarem, para 
fins de atualização dos dados cadastrais, até o término do período 
fixado à UG de vinculação ou a quaisquer instituições bancárias 
oficiais ou credenciadas autorizadas, receberão do Setor de 
Pessoal ou de Recursos Humanos da OM de vinculação, até o 
décimo dia do mês seguinte ao de seu aniversário, 
correspondência de solicitação de apresentação para atualização 
cadastral no prazo de até trinta dias contados do recebimento da 
correspondência, com Aviso de Recebimento (AR), sob pena de 
suspensão do pagamento de vencimentos, pensão ou reparação 
econômica mensal; 

b. O restabelecimento do pagamento do benefício, pelo Setor de 

Pessoal ou de Recursos Humanos ou pelo setor financeiro da OM 
de vinculação, dependerá do comparecimento do beneficiário à 
UG onde esteja vinculado ou à uma das instituições bancárias 
oficiais ou credenciadas autorizadas, cadastradas para 
apresentação, para a realização da atualização cadastral, 
observado o disposto na legislação vigente; e 

c. Nos casos em que for necessária a presença do tutor, do curador 
ou do procurador, a atualização cadastral será realizada 
exclusivamente nas Unidades de Recursos Humanos do órgão de 
vinculação, no mês de aniversário do titular do benefício. 

2.4.8.15 Manter, em ordem e em dia, se não for competência do Setor de 

Pagamento de Pessoal ou se não houver outro setor específico para tal 
fim, as alterações financeiras referentes à remuneração dos militares, 
dos proventos dos militares da reserva remunerada, dos reformados, 
dos pensionistas de militares e da reparação econômica dos militares 
anistiados, de qualquer ordem; bem como dos vencimentos dos 
servidores civis ativos e aposentados, dos seus pensionistas, dos 
anistiados, de qualquer ordem, vinculados à UG, certificando-se de que 
os dados conferem com as correspondentes publicações em Extrato de 
Alterações Financeiras de Pessoal (EAFP); 
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2.4.8.16 Providenciar, se não for competência do Setor de Pagamento de 
Pessoal ou se não houver outro setor específico para tal fim, para que 
o resumo das sentenças judiciais de alimentos relativas a pessoal 
militar e civil vinculado à UG, inclusive de anistiados, de qualquer 
ordem, sejam publicadas em boletim interno, mantendo em arquivo, na 
pasta de pensão alimentícia do alimentante, a via original da sentença 
judicial de alimento; 

2.4.8.17 Proceder, se não for competência do Setor de Pagamento de Pessoal 

ou se não houver outro setor específico para tal fim, à revisão e 
acompanhamento permanente dos descontos, a título de pensão 
alimentícia, devidos por militares e servidores públicos, inclusive de 
pensionistas e anistiados, de qualquer ordem, vinculados à UG;  

2.4.8.18 Manter, sob sua guarda, se não for competência do Setor de Finanças 
ou se não houver outro setor específico para tal fim, os processos de 
pensão alimentícia, referentes aos militares e servidores civis 
vinculados à UG, inclusive de pensionistas e anistiados, de qualquer 
ordem, devidamente ordenados, autuados e indexados; 

2.4.8.19 Remeter, tempestivamente, se não for competência do Setor de 

Pagamento de Pessoal ou se não houver outro setor específico para tal 
fim, os processos de pensão alimentícia, referentes aos militares, 
servidores civis, anistiados de qualquer ordem, bem como dos 
respectivos pensionistas, que foram transferidos para outra Unidade, 
por motivo de movimentação ou de reserva ou aposentadoria ou 
mudança de vinculação, visando não retardar o pagamento à(ao) 
alimentada(o) em caso, inclusive, de necessidade de reajuste do valor 
da pensão; 

2.4.8.20 Assessorar o Agente Diretor, se não houver outro setor específico para 

tal fim, na gestão das competências necessárias ao exercício dos 
cargos, encargos, funções e comissões da OM, por meio da elaboração 
anual do mapa de competências que deverá: 

a. Discriminar, por setor da OM, as competências críticas e 
necessárias do pessoal designado para o exercício de suas 
atribuições;  

b. Propor os remanejamentos, treinamentos e/ou cursos 

necessários à capacitação profissional do pessoal que ainda não 
possua as competências suficientes para o exercício de suas 
atribuições; e 

c. Ser encaminhado ao Agente de Controle Interno da Unidade 
Gestora, para conferência, até a primeira quinzena do mês de 
março de cada ano. 



43 
 

2.4.8.21 Designar o efetivo para compor as diversas escalas da OM, bem como 
de comissões em geral, a fim de assessorar o Agente Diretor, se não 
houver setor específico para tal fim; 

2.4.8.22 Autuar e indexar, nos Processos Administrativos de Gestão, os 

documentos de sua competência; 

2.4.8.23 Prestar contas dos recursos sob sua responsabilidade; 

2.4.8.24 Prestar assessoramento na esfera de sua competência; e 

2.4.8.25 Cumprir e fazer cumprir as normas emitidas pelos Órgãos Centrais dos 

Sistemas ou Órgãos competentes afetos e propor, quando for o caso, 
alterações, modificações, inclusões e exclusões que visem aperfeiçoar 
os referidos sistemas. 

2.4.9 Ao Gestor de Serviço Social, dentre outras atribuições, incumbe: 

2.4.9.1 Supervisionar e coordenar a execução dos trabalhos técnicos e 

administrativos do setor; 

2.4.9.2 Coordenar as atividades, projetos e programas sociais do setor; 

2.4.9.3 Supervisionar a administração dos Recursos da Assistência Social 
destinados àquela OM; 

2.4.9.4 Coordenar o serviço de atendimento ao usuário; 

2.4.9.5 Informar, esclarecer e divulgar o trabalho realizado pelo setor; 

2.4.9.6 Representar o setor junto ao Órgão Central; 

2.4.9.7 Solicitar ao Órgão Central do Sistema os recursos necessários à 
operacionalização das ações sociais previstas na legislação em vigor; 

2.4.9.8 Prestar contas dos recursos sob sua responsabilidade;  

2.4.9.9 Autuar e indexar, nos Processos Administrativos de Gestão, os 

documentos de sua competência; 

2.4.9.10 Prestar contas dos recursos sob sua responsabilidade; 

2.4.9.11 Prestar assessoramento na esfera de sua competência; e 

2.4.9.12 Cumprir e fazer cumprir as normas emitidas pelos Órgãos Centrais dos 
Sistemas ou Órgãos competentes afetos e propor, quando for o caso, 
alterações, modificações, inclusões e exclusões que visem aperfeiçoar 
os referidos sistemas. 

2.4.10 Ao Gestor de Meio Ambiente ou Gestor Ambiental, dentre outras 

atribuições, incumbe:  

2.4.10.1 Desenvolver a gestão ambiental no âmbito da OM; 
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2.4.10.2 Estabelecer vínculo ou contato com órgãos governamentais locais ou 
não, por meio de acordos, convênios, parcerias, com a finalidade de 
otimizar a gestão ambiental da OM; 

2.4.10.3 Adotar critérios e padrões de sustentabilidade existentes ou 

determinados pelo Órgão Central do sistema ou Órgão competente; 

2.4.10.4 Implementar normas relativas ao uso e manejo de recursos minerais, 
com a finalidade de melhorar a qualidade da gestão ambiental da OM; 

2.4.10.5 Estimular, sugerindo ao Comandante da OM, a capacitação de recursos 
humanos especializados em sustentabilidade e gestão ambiental; 

2.4.10.6 Promover, no âmbito da OM, a educação ambiental formal e informal, 

com o foco na proteção e melhoria da qualidade ambiental; 

2.4.10.7 Estimular a formação e o desenvolvimento da consciência ambiental no 
efetivo interno; 

2.4.10.8 Incentivar a prática da preservação ambiental; 

2.4.10.9 Incentivar o emprego de meios disponíveis e adotar medidas que 
evitem ou mitiguem a degradação do meio ambiente da OM e 
adjacências; 

2.4.10.10 Estimular a recuperação ambiental em áreas degradadas; 

2.4.10.11 Incentivar o uso racional de recursos ambientais, de fontes alternativas 
de energia, de reciclados e possíveis de reciclagem e para destinação 
de recursos sólidos, bem como elaborar e propor ao Ordenador de 
Despesas um plano de redução de gastos com recursos ambientais; 

2.4.10.12 Disseminar, por meio de campanhas educativas, no âmbito da OM, 
orientações sobre a preservação do meio ambiente e dos recursos 
naturais, visando estimular atitudes ambientalmente corretas dos 

militares, civis e dependentes da OM; 

2.4.10.13 Promover, em âmbito interno, dados e informações relativas à 
sustentabilidade em proveito da preservação do meio ambiente; 

2.4.10.14 Cumprir a política de sustentabilidade e gestão ambiental do COMAER, 
no âmbito da UG; 

2.4.10.15 Manter estrito relacionamento com o responsável pela área patrimonial 

imóvel, realizando as atividades, de comum acordo e previstas nos 
normativos de competência, no que se referir às ações de 
sustentabilidade e de meio ambiente a serem praticadas junto ao 
patrimônio imóvel sob responsabilidade da UG; 

2.4.10.16 Solicitar, quando necessário, ao Órgão Central do Sistema ou Órgão 
competente os recursos necessários à operacionalização das ações 
previstas na legislação em vigor; 

2.4.10.17 Prestar contas dos recursos sob sua responsabilidade;  
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2.4.10.18 Elaborar, quando pertinente, relatório anual de acompanhamento e 
avaliação dos programas e projetos desenvolvidos em sua área de 
competência, de acordo com as orientações do Órgão Central do 
Sistema ou Órgão competente; 

2.4.10.19 Planejar, desenvolver e executar projetos que visam à preservação do 

meio ambiente da OM, como programas de reciclagem e de educação 
ambiental;  

2.4.10.20 Providenciar a análise, quando for o caso, da poluição do solo, da água 
e/ou do ar nas áreas sob responsabilidade da OM;  

2.4.10.21 Acompanhar a exploração de recursos naturais da área sob 
responsabilidade da UG e, com base nos dados coletados, propor ao 

Órgão Central do Sistema ou Órgão competente estratégias para 
minimizar ou mitigar o impacto causado pelas atividades humanas no 
âmbito da UG e adjacências; 

2.4.10.22 Atuar no planejamento ambiental, na exploração de recursos naturais 
de maneira sustentável e na recuperação e no manejo de áreas 
degradadas da UG, visando garantir, com base em princípios, diretrizes 
e políticas de sustentabilidade e de gestão ambiental, previamente 
acordados e/ou definidos, a adequação dos meios de exploração dos 
recursos ambientais, naturais, econômicos e socioculturais às 
especificidades do meio ambiente onde se encontra a OM;  

2.4.10.23 Autuar e indexar, nos Processos Administrativos de Gestão, os 

documentos de sua competência; 

2.4.10.24 Prestar assessoramento na esfera de sua competência; e 

2.4.10.25 Cumprir e fazer cumprir as normas emitidas pelos Órgãos Centrais dos 

Sistemas ou Órgãos competentes afetos e propor, quando for o caso, 
alterações, modificações, inclusões e exclusões que visem aperfeiçoar 
os referidos sistemas. 

2.4.11 Ao Gestor de Contratos, dentre outras atribuições, incumbe: 

2.4.11.1 Coordenar as tarefas de análise e elaboração de instrumentos 
contratuais, bem como o registro, controle e acompanhamento da 
execução dos contratos, acordos e convênios sob a responsabilidade 

das OM apoiadas e de apoio; 

2.4.11.2 Manter a gestão do conhecimento entre o efetivo envolvido no processo 
e os fiscais de contratos; 

2.4.11.3 Atentar para o cumprimento de prazos e cláusulas contratuais, de modo 
a orientar os fiscais de contratos a tomarem as providências quanto a 
realização de termos aditivos, termos de encerramentos e relatórios de 
situação de contratos, tanto dos instrumentos das OM de Apoio quanto 

das OM apoiadas; 
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2.4.11.4 Acompanhar o controle de saldos dos contratos, a fim de assessorar o 
Ordenador de Despesas quanto à utilização de recursos orçamentários 
da Unidade; 

2.4.11.5 Acompanhar os contratos quanto a data de vencimento e pagamento 

nas datas previstas, assessorar quanto a necessidade de renovação ou 
reforço do empenho, verificar as informações da Comissão de 
Fiscalização ou agente designado, acompanhar eventuais PAAI 
abertos por descumprimento de cláusulas contratuais; 

2.4.11.6 Autuar e indexar, nos Processos Administrativos de Gestão, os 
documentos de sua competência; 

2.4.11.7 Prestar contas dos recursos sob sua responsabilidade; 

2.4.11.8 Prestar assessoramento na esfera de sua competência; e 

2.4.11.9 Cumprir e fazer cumprir as normas emitidas pelos Órgãos Centrais dos 
Sistemas ou Órgãos competentes afetos e propor, quando for o caso, 
alterações, modificações, inclusões e exclusões que visem aperfeiçoar 
os referidos sistemas. 

2.4.12 Os Agentes Corresponsáveis, além de participarem na execução e no 

controle dos atos de gestão e dos atos e fatos administrativos 
praticados pelos titulares do cargo, de função, de encargo/comissão, 
têm responsabilidade correspondente às atribuições que lhes forem 
cometidas pelas autoridades, por meio de ato próprio ou definido no 
Regulamento ou Regimento Interno da OM. 

2.4.12.1 Além das responsabilidades específicas que lhes forem imputadas, 
entre outros, incumbe-lhes: 

a. Conhecer as atribuições que este Manual e as demais normas em 

vigor conferem ao cargo, encargo/comissão ou função do qual 
estejam investidos os seus chefes imediatos, a fim de que possam 
assessorá-los; 

b. Passar recibo, quando para isso autorizados, dos bens, 
documentos ou valores que lhes forem entregues para o 
conveniente destino; 

c. Cumprir as normas peculiares aos serviços de que estejam 

encarregados; e 

d. Cumprir e fazer cumprir as normas emitidas pelos Órgãos 
Centrais dos Sistemas ou Órgãos competentes afetos e propor ao 
Chefe, quando for o caso, alterações, modificações, inclusões e 
exclusões que visem aperfeiçoar os referidos. 
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2.4.13 Conforme as necessidades de cada UG e a critério do seu 
Comandante, desde que não haja incompatibilidade com o 
Regulamento e o Regimento Interno aprovados, outros gestores 
poderão ser instituídos, por intermédio, inicialmente, de Portaria do 
Comandante da OM, para exercerem atividades específicas, 
incorporando-os, posteriormente, ao Regimento Interno, se forem 
atividades perenes, tais como: 

a. Gestor de Telecomunicações; 

b. Gestor Comercial; 

c. Gestor de Serviços Escolares; 

d. Gestor de Transporte (de superfície e aquaviário); 

e. Gestor de Tecnologia da Informação; 

f. Gestor de Projetos; e 

g. Gestor de Material Aeronáutico; e outros, conforme a 
necessidade. 

2.4.13.1 Os serviços reembolsáveis de gêneros alimentícios, de asseio e 
limpeza, de medicamentos, de peças de fardamento e de livros e 
regulamentos serão ativados por ato do CMTAER, com 

assessoramento dos Órgãos Centrais dos respectivos sistemas ou 
Órgãos competentes. 

2.4.13.2 As seções comerciais ou denominação equivalente serão ativadas 
conforme legislação específica. 

2.4.14 Aos Gestores mencionados no item 2.4.13.2, quando ativados, além de 
executarem, gerenciarem e controlarem os atos de gestão e dos atos e 
fatos administrativos praticados no exercício do cargo, dentre outras 

atribuições, incumbe: 

a. Submeter os elementos de sua escrituração ao exame e 
autenticação do Agente de Controle Interno; 

b. Registrar, inclusive no SIAFI ou em sistemas corporativos da 
Aeronáutica, os atos e fatos administrativos da sua área de 
responsabilidade; 

c. Comunicar ao Agente de Controle Interno toda movimentação de 

bens, valores e dinheiros ocorrida em sua área de 
responsabilidade; 

d. Proceder à Prestação de Contas Mensal (PCM) e apresentar 
demonstrativos, mapas e outros documentos necessários à 
comprovação de gestão, quando for o caso, submetendo-os ao 
exame do Agente de Controle Interno; 



48 
 

e. Certificar o recebimento dos bens, valores e dinheiros na área de 
sua responsabilidade, dando-lhes o oportuno e conveniente 
destino; 

f. Efetuar os fornecimentos, na área de sua responsabilidade, 

exigindo a respectiva quitação; 

g. Providenciar a manutenção do nível operativo de bens, valores e 
dinheiros necessários às atividades de sua responsabilidade; 

h. Encaminhar ao setor financeiro, mediante documento formal, no 
prazo máximo de dois dias úteis, a contar da data de sua geração, 
os comprovantes de recolhimento ou correspondentes receitas 
originadas no setor de sua responsabilidade, observadas as 

orientações do Órgão Central do Sistema ou Órgão competente; 

i. Manter atualizados e contabilizados no SIAFI e nos sistemas 
corporativos da Aeronáutica os valores correspondentes aos bens 
patrimoniais;  

j. Prestar contas dos recursos sob sua responsabilidade; e 

k. Cumprir e fazer cumprir as normas emitidas pelos Órgãos 

Centrais dos Sistemas ou Órgãos competentes afetos e propor, 
quando for o caso, alterações, modificações, inclusões e 
exclusões que visem aperfeiçoar os referidos sistemas. 

2.5 Seção V 

2.5.1 Dos Agentes Auxiliares 

2.5.1.1 Os Agentes Auxiliares, além de auxiliarem na execução, no 
gerenciamento e no controle dos atos de gestão e dos atos e fatos 
administrativos praticados pelos titulares do cargo, de função, de 
encargo/comissão, têm responsabilidade correspondente às 
atribuições que lhes forem cometidas pelas autoridades, por meio de 
ato próprio ou definido no Regulamento ou Regimento Interno da OM. 

2.5.1.2 Além das responsabilidades específicas que lhes forem imputadas, 

entre outros, incumbe-lhes: 

a. Conhecer as atribuições que este Regulamento e as demais 
normas em vigor conferem ao cargo, encargo/comissão ou função 
do qual estejam investidos os seus chefes imediatos, a fim de que 
possam secundá-los; 

b. Passar recibo, quando para isso autorizados, dos bens, 

documentos ou valores que lhes forem entregues para o 
conveniente destino; 

c. Cumprir as normas peculiares aos serviços de que estejam 
encarregados; 
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d. Prestar contas ao ACI dos bens, valores e dinheiros colocados 
sob sua responsabilidade;  

e. Submeter os elementos de sua escrituração ao exame do ACI; e 

f. Cumprir e fazer cumprir as normas emitidas pelos Órgãos 

Centrais dos Sistemas ou Órgãos competentes afetos e propor ao 
Chefe, quando for o caso, alterações, modificações, inclusões e 
exclusões que visem aperfeiçoar os referidos sistemas. 

2.6 Seção VI 

2.6.1 Da Comissão de Licitações e dos Pregoeiros 

2.6.1.1 À Comissão de Licitações, nos processos que lhes estão afetos, 
incumbe: 

a. Cumprir as disposições legais e formais previstas para a 

elaboração e execução dos processos licitatórios; 

b. Receber, analisar e elaborar parecer sobre impugnações de 
editais, pedidos de esclarecimentos e recursos administrativos, 
submetendo-os ao Ordenador de Despesas para ratificação de 
seus atos, quando for o caso; 

c. Atentar para os pareceres emitidos pelos Órgãos que promovem 

a análise jurídica do edital e demais documentos dos 
procedimentos licitatórios, adotando as medidas recomendadas; 

d. Credenciar os interessados;  

e. Receber os envelopes das propostas de preços e a 
documentação de habilitação;  

f. Efetuar a abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu 

exame e a classificação dos proponentes;  

g. Elaborar ata da reunião;  

h. Receber, examinar e submeter à decisão da autoridade superior 

os recursos impetrados;  

i. Encaminhar o processo devidamente instruído para homologação 
e adjudicação do Ordenador de Despesas; e  

j. Cumprir e fazer cumprir as normas emitidas pelos Órgãos 
competentes relacionados ao tema. 

2.6.1.2 Aos Pregoeiros, nos processos que lhes estão afetos, incumbe:  

a. Cumprir as disposições legais e formais previstas para a 
elaboração e execução dos processos licitatórios;  
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b. Receber, analisar e elaborar parecer sobre impugnações de 
editais, pedidos de esclarecimentos e recursos administrativos, 
submetendo-os ao Ordenador de Despesas para ratificação de 
seus atos, quando for o caso;  

c. Atentar para os pareceres emitidos pelos Órgãos que promovem 

a análise jurídica do edital e demais documentos dos 
procedimentos licitatórios, adotando as medidas recomendadas;  

d. Orientar as atividades das equipes de apoio durante a execução 
dos procedimentos na modalidade pregão;  

e. Conduzir os procedimentos relativos aos lances, à escolha da 
proposta ou do lance de menor preço e os trabalhos da equipe de 

apoio;  

f. Adjudicar o objeto licitado ao autor da proposta de menor preço;  

g. Receber, examinar e decidir sobre recursos;  

h. Encaminhar o processo à autoridade superior visando à 

homologação do certame; e 

i. Cumprir e fazer cumprir as normas emitidas pelos Órgãos 
competentes relacionados ao tema. 

2.6.1.2.1 O pregoeiro contará com a colaboração de uma equipe de apoio que 

será indicada e designada pela autoridade competente ainda na fase 
preparatória da licitação, devendo ser composta, em sua maioria, por 
agentes ou auxiliares da administração, integrantes do quadro efetivo 
da UG licitante.  

2.6.1.2.2 A equipe de apoio não possui atribuições que importem em julgamento 
ou deliberação, sendo tais atos de responsabilidade exclusiva do 
pregoeiro, mas nada impede de realizar o exame de propostas quanto 
aos aspectos formais, sugerindo a classificação ou a desclassificação.  

2.6.1.2.3 A escolha e a designação do pregoeiro não poderá e não deverá ser 

feita de forma aleatória, indicando-se qualquer agente da administração 
que esteja disponível ou que se ofereça para a função, mas somente 
poderá atuar como pregoeiro agente da administração que tenha 
realizado capacitação específica para desempenhar essa atribuição.  

2.6.1.2.4 A capacitação específica é referente à preparação conveniente do 
agente para o desempenho desta função, a ser ofertada previamente 
pela Administração e não deverá limitar-se ao conhecimento da 
legislação própria, mas também deve compreender o domínio 
específico de técnicas de condução do certame e de negociação.  
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2.6.1.2.5 O pregoeiro deverá reunir, não só conhecimentos da legislação 
específica e geral, como também ser detentor de habilidades que lhe 
permitam instaurar o certame e conduzir de forma efetiva e real as 
negociações, estimulando a competição que se pretende, seja 
normalmente instalada nessa modalidade de licitação por meio dos 
lances verbais ou por meio de sistema eletrônico. 

2.6.1.2.6 O agente da administração, no exercício da função de pregoeiro, não 

poderá fazer parte de comissão de recebimento de bens e de serviços, 
nem exercer o encargo de fiscal de contratos e tampouco deverá 
participar do processo de pagamento da OM, relativamente aos 
processos em que atuou como pregoeiro, exceto quando justificada a 
impossibilidade de designação de outro agente. 
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3 DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

3.1 DAS GENERALIDADES 

3.1.1 A delegação de competência será utilizada como instrumento de 
descentralização administrativa, com o objetivo de assegurar maior 

rapidez e objetividade às decisões, situando-as na proximidade dos 
fatos, pessoas ou problemas a atender. 

3.1.2 O ato de delegação, que será expedido a critério da autoridade 
delegante, indicará a autoridade delegada, as atribuições objeto da 
delegação e, quando for o caso, o prazo de vigência, que, na omissão, 
ter-se-á por indeterminado. 

3.1.2.1 A delegação poderá ser feita a autoridade não diretamente subordinada 

ao delegante. 

3.1.2.2 A mudança do titular do cargo não acarreta a cessação da delegação. 

3.1.3 A delegação de competência não envolve a perda, pelo delegante, dos 
correspondentes poderes, sendo-lhe facultado, quando entender 
conveniente, exercê-los mediante avocação do caso, sem prejuízo da 
validade da delegação. 

3.1.4 As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente 

esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. 

3.2 DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA NO COMAER 

3.2.1 É facultado às autoridades da Administração do COMAER delegar 

competência para a prática de atos administrativos, conforme disposto 
neste Regulamento e de acordo com as exceções contidas nas 
legislações pertinentes. 

3.2.1.1 Para obtenção de maior efeito descentralizador, o ato de delegação 
poderá autorizar a subdelegação, à qual se aplicam todas as 
disposições relativas à delegação. 

3.2.2 O Comandante de OM, quando oficial-general ou oficial superior no 

comando de Unidade, poderá delegar competência, no todo ou em 
parte, para o exercício das atividades correspondentes à função de 
Agente Diretor, ao(s) oficial(ais) ou servidor(es) civil(s) de nível 
equivalente subordinado, preferencialmente, mais graduado(s) que os 
demais Agentes da Administração, desde que possua(m) qualificação 
para o exercício da referida função. 
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3.2.3 Ressalvados os casos previstos em Regulamento ou em Regimento 
Interno, o Comandante/Chefe/Diretor/Prefeito de OM poderá delegar 
competência, no todo ou em parte, para o exercício das atividades 
correspondentes à função de Ordenador de Despesas, 
preferencialmente, ao(s) Agente(s) da Administração ou Servidor(es) 
civil(s) de nível equivalente, de maior grau hierárquico que os demais 
agentes subordinados, exceto em relação ao Agente Diretor delegado, 
desde que possua(m) qualificação para o exercício da referida função. 

3.2.4 As atividades de que tratam os itens 3.2.2 e 3.2.3 poderão ser 

delegadas a um mesmo ou mais de um oficial ou servidor civil de nível 
equivalente. 

3.2.5 O Agente de Controle Interno poderá delegar parte de suas 
competências a oficial(ais) ou servidor(es) público(s) de nível 
equivalente subordinado, e aos responsáveis diretos dos Agentes ou 
Gestores Executores, observada, preferencialmente, a precedência 
hierárquica. 

3.2.6 Os oficiais poderão delegar a militar ou servidor público, seus 

subordinados, competência para responder pelo controle e pela 
escrituração dos bens patrimoniais móveis permanentes, de consumo 
de uso duradouro, reparáveis e intangíveis sob sua responsabilidade. 

3.2.7 O delegante deverá exercer a fiscalização e acompanhar a atuação do 
seu agente delegado, de forma a certificar-se de que as diretrizes e os 
dispositivos regulamentares estão sendo cumpridos. 

3.2.8 Os Agentes da Administração e seus agentes delegados respondem 

em todas as esferas (administrativa, civil e penal) pelos seus 
respectivos atos de acordo com as normas pertinentes, na medida de 
suas respectivas responsabilidades. 

3.2.9 O ato da delegação de competência é específico e impessoal e guarda 
relação com as competências funcionais. 

3.2.9.1 O ato de delegação será publicado em boletim interno e, quando for o 

caso, na imprensa oficial, constando os cargos, funções ou encargos 
do delegante e do delegado, as competências delegadas e o prazo de 
vigência da delegação, desde que motivados pelo 
Comandante/Chefe/Diretor/Prefeito. 

3.2.9.2 Em caso excepcional, quando conveniente ao interesse da 
Administração, as competências, objeto de delegação, poderão ser 
incorporadas, em caráter permanente, aos regimentos ou a outras 
normas internas da OM, desde que fundamentadas pela autoridade 
competente da Organização que as aprovará. 

3.2.9.3 O ato de delegação poderá ser revogado a qualquer tempo pelo 
delegante.  
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3.2.9.4 As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente 
esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. 

3.2.9.5 O ato de delegação não perderá a validade no caso de substituição do 
delegado no cargo correspondente à delegação. 

3.2.9.6 A delegação de competência à autoridade não subordinada ao 
delegante só poderá ser efetivada pelo CMTAER. 

3.3 DA SUBSTITUIÇÃO DOS AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO  

3.3.1 A substituição de Agentes da Administração na Aeronáutica obedece 

ao disposto neste Manual. 

3.3.2 A substituição poderá ser: 

a. Definitiva - quando houver afastamento definitivo do detentor do 

cargo ou quando o substituto interino permanecer por mais de 90 
dias no cargo; 

b. Interina - quando, mantendo o cargo, há previsão de o militar 
afastar-se da função por período previsto superior a trinta dias e 
inferior a 90 dias; e  

c. Eventual - quando o militar se afasta do cargo por período de até 
trinta dias. 

3.3.2.1 A substituição interina deverá obedecer à hierarquia, respeitados os 
quadros e especialidades.  

3.3.2.2 A substituição por motivo de férias é eventual, inclusive no caso de 
férias com adicional, cujo afastamento deverá ser considerado em sua 
totalidade para fins de substituição. 

3.3.2.3 A substituição interina que vier a se tornar definitiva será publicada, 

após comunicação formal do Agente substituto, quanto ao prazo. 

3.3.3 Na substituição eventual responde pelo cargo o substituto legal ou, na 
falta deste, o militar para tal designado. 

3.3.3.1 O substituto legal do Comandante, Chefe, Diretor, ou Prefeito será o 

militar de maior grau hierárquico após o titular possuidor das 
qualificações previstas no Regulamento ou no Regimento Interno da 
OM. 

3.3.3.2 Na substituição eventual do Chefe do EMAER, poderá responder o 
Oficial-General de maior grau hierárquico em exercício de cargo no 
COMAER, não incluído em categoria especial. 

3.3.3.3 Caso não exista, no efetivo da Unidade, oficial possuidor das condições 

exigidas para substituir o Comandante deverá ser designado oficial 
habilitado e pertencente à OM imediatamente acima na estrutura 
regimental vigente. 
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3.3.4 As substituições definitiva, interina ou eventual serão publicadas, 
antecipadamente, no Boletim Interno, de forma que não venha a ocorrer 
prejuízos na continuidade do serviço. 

3.3.5 Para efeito das substituições definitivas, interinas ou eventuais, deverá 

ser seguido o previsto neste Manual no que diz respeito à transmissão 
de bens, valores e dinheiros de qualquer ordem. 

3.3.5.1 Ao substituto eventual não será permitida iniciativa que venha alterar 
ordens expressas do titular do cargo. 

3.3.6 Nas OM, somente concorrem às substituições os militares prontos para 
exercer o cargo, encargo ou a função do militar substituído. 

3.3.7 Os aspirantes a oficial concorrem às substituições como se fossem 

oficiais subalternos, a critério do Comandante da OM, observando-se 
as normas sistêmicas em vigor. 

3.3.7.1 Excepcionalmente, a critério do CMTAER e mediante edição de ato 
normativo, os suboficiais poderão substituir os oficiais subalternos no 
desempenho de cargos e das funções de chefia onde prestam serviço, 
em atendimento às necessidades administrativas, até que haja a 
substituição para a ocupação de cargos da estrutura regimental, de 

acordo com o previsto neste Manual.  

3.3.8 Quando, por motivo de substituição do Comandante da OM, 
permanecer na organização oficial de outro quadro, de grau hierárquico 
superior ao do substituto, aquele fica adido ao escalão superior, 
continuando a prestar serviço na unidade ou no órgão a que pertence. 

3.3.8.1 Neste caso, os pedidos de providências relacionados com as suas 
atribuições lhe serão encaminhados em forma de solicitação e não 

poderão deixar de ser atendidos. 

3.3.9 A gestão das OM, no que tange à execução orçamentária, financeira, 
patrimonial e contábil, bem como o gerenciamento de recursos 
humanos, materiais, tecnológicos, dentre outros, não sofrem solução 
de continuidade, em casos ou circunstâncias que determinarem ou 
impuserem a substituição de Agentes da Administração. 

3.3.9.1 Para assegurar que o andamento das atividades administrativas e 

gerenciais da OM tenham a continuidade devida, o Comandante deverá 
designar substitutos, com o encargo específico de darem continuidade 
aos atos, no impedimento de seus titulares, não caracterizando, estas 
designações, nas substituições previstas nos itens 3.3.10 e 3.3.11 
deste Manual, tampouco em delegação de competência. 
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3.3.9.2 Para a movimentação bancária e o trato de assuntos com as instituições 
financeiras deverá ser designado um Ordenador de Despesas 
substituto e um Gestor de Finanças substituto, para atuarem somente 
nos impedimentos dos titulares com a finalidade de se evitar possíveis 
atrasos de demandas no pagamento dos compromissos contratuais 
assumidos pela Administração. 

3.3.9.3 Para a conferência de atos e fatos de gestão praticados na UG poderá 

ser designado um ACI substituto, para atuar somente nos 
impedimentos do titular. Para outros casos poderá haver a delegação 
de competência prevista neste Manual, para o exercício da função de 
ACI delegado. 

3.3.9.4 Para as demais situações, poderá haver a delegação de competência 
prevista neste Manual, de acordo com as necessidades e demandas 
das UG, para o exercício dos cargos e funções dos titulares. 

3.3.10 Na substituição definitiva ou interina, a responsabilidade sobre bens, 

valores, encargos e documentos será transmitida ao substituto. 

3.3.10.1 A substituição interina que vier a se tornar definitiva prescindirá de novo 
Termo de Transmissão e Assunção de Cargo. 

3.3.11 Na substituição eventual, os valores serão transmitidos ao substituto, 

se a situação o exigir. 

3.3.11.1 Os bens móveis ficarão sob a responsabilidade de Agente Auxiliar e 
sob a supervisão do substituto, sem necessidade de transmissão. 

3.3.11.2 Em não havendo a figura do Agente Auxiliar, tal responsabilidade ficará 
a cargo do agente da administração designado pelo chefe do setor. 

3.3.11.3 Na substituição eventual do Gestor de Finanças, por qualquer prazo, 

ocorrerá, sempre e obrigatoriamente, a transmissão de 
responsabilidade relativa aos valores, de toda ordem, e respectiva 
escrituração, mediante a publicação em boletim interno de Termo de 
Responsabilidade do agente substituído ao agente substituto eventual. 

3.3.11.4 O Termo de Responsabilidade a que se refere o subitem anterior 
conterá a especificação sintética dos valores e das garantias, se 
houver, em poder do agente titular que passará a responsabilidade, na 

substituição eventual, ao agente substituto. 

3.3.12 O agente substituto interino ou eventual responde pelos seus atos em 
todas as esferas (administrativa, civil e penal), como se efetivo fosse. 

3.3.13 Nas transmissões definitivas e interinas de cargo, será lavrado Termo 
de Transmissão e Assunção de Cargo (TTAC), no qual serão 
registrados, sinteticamente, todos os bens, valores e dinheiros 
transmitidos e constará a ratificação integral ou restrita do substituto, 

conforme disposto neste Manual e na legislação pertinente. 
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3.3.13.1 O TTAC se aplicará, obrigatoriamente, também às substituições sem 
bens ou valores a transmitir. 

3.3.13.2 O TTAC será transcrito, obrigatoriamente, na íntegra, em boletim 
interno, devendo constar das alterações pessoais do agente substituto 

e do agente substituído. 

3.3.13.3 Será da responsabilidade do Agente da Administração substituído a 
elaboração do TTAC, bem como o acompanhamento de toda a sua 
tramitação. 

3.3.13.4 Em se tratando de transmissão de cargo por motivo de movimentação, 
o desligamento do Agente da Administração será condicionado, 
obrigatoriamente, também, à transcrição e à publicação do TTAC no 

boletim interno. 

3.3.13.5 Deverá constar do TTAC a transmissão de toda a documentação 
pertinente ao setor, especialmente no que se referir aos processos e 
aos termos contratuais, encerrados ou em andamento, bem como os 
balancetes, inventários (analíticos e sintéticos) e outros demonstrativos 
de escrituração do setor, registrando-se, inclusive, as ressalvas ou 
inconsistências encontradas, para fins de eventuais apurações por 
parte da autoridade competente. 

3.3.13.6 Quando o cargo acumular o exercício de determinada função não 

contemplada no Regulamento e/ou Regimento Interno, esta condição 
deverá constar expressamente do TTAC. 

3.3.13.7 O exercício de funções/encargos de Agentes Auxiliares dispensa a 
emissão do TTAC, podendo ser feito por meio de designação e 
apresentação em boletim interno. 

3.3.14 O substituto definitivo, o interino ou o Agente da Administração que 

assume um cargo novo ou vago, será considerado investido no cargo, 
encargo ou função a partir da data de assunção expressamente 
declarada no correspondente TTAC ou TAC, independente do dia em 
que forem apostas as assinaturas dos demais Agentes envolvidos. 

3.3.14.1 Com a finalidade de evitar que o processo sofra solução de 
continuidade no desempenho das atribuições inerentes ao respectivo 
cargo, encargo ou função, a data mencionada no caput deste item 
deverá corresponder a mesma expressamente declarada pelo seu 
antecessor, quando for o caso. 

3.3.14.2 O TTAC ou TAC deverá ser encaminhado ao setor de pessoal ou setor 

específico definido para tal fim, que providenciará sua transcrição em 
boletim, após homologação do Agente Diretor, observados os prazos 
previstos na legislação pertinente. 

3.3.15 A escrituração de bens e de valores será referida à data anterior à da 
efetiva da substituição do Agente da Administração. 
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3.3.16 A substituição de Agente da Administração, com transmissão de bens 
patrimoniais móveis permanentes, reparáveis, intangíveis, de consumo 
de uso duradouro e/ou de consumo em estoque (para uso imediato ou 
distribuição), obrigará a conferência do material, seguida de confronto 
com a escrituração centralizada da UG e anexação dos 
correspondentes inventários. 

3.3.16.1 A critério do Agente Diretor, a conferência do material será 

acompanhada por, no mínimo, um militar ou servidor público, mas, 
preferencialmente, que seja conferido por mais de um agente, sem 
qualquer vínculo com ambas as partes, podendo, neste caso e 
preferencialmente, designar uma comissão específica para a realização 
da conferência, em especial quando se tratar de depósitos, armazéns, 
paióis, dentre outros, observando-se as disposições contidas neste 
Manual. 

3.3.17 Os prazos para as transmissões definitivas ou interinas de cargo, 
entrega de cargo extinto, assunção de cargo criado, encargos ou 
funções e a entrega de bens, valores e dinheiros, dos agentes e dos 
servidores de níveis equivalentes, têm, a contar da data da publicação 

em boletim interno da dispensa do agente, ou da designação do agente 
para o cargo criado em Regulamento e/ou Regimento Interno a 
seguinte duração: 

a. Até 10 dias úteis, quando houver ou não bens ou valores a 
transmitir ou receber; 

b. Até 25 dias úteis, quando se tratar de Agente de Controle Interno 
ou agente ou servidor de nível equivalente detentor de bens ou 

valores, nos quais pode se evidenciar a necessidade da 
realização de um inventário, inclusive, se necessário, com a 
constituição de comissão específica, dependendo do vulto e da 
qualificação dos bens ou valores; e 

c. Até 30 dias úteis, quando se tratar de Agente Diretor. 

3.3.17.1 Para as transmissões mencionadas, quando se tratar de acervo de 
grande porte, conforme estabelecido neste item, deverá ser solicitado 

prorrogação de prazo para a conclusão dos levantamentos de bens, 
sempre que for necessário  

3.3.17.2 A contagem do prazo de que trata este item iniciar-se-á na data em que 
cessar, para o agente ou servidor de nível equivalente, as condições de 
baixa hospitalar, gozo de férias ou de licença ou de cumprimento de 
punição disciplinar, quando for o caso. 

3.3.17.3 Os prazos fixados neste item poderão ser prorrogados pelo 

Comandante da UG em despacho fundamentado, por um período igual 
ao previsto nas alíneas do item 3.3.17, desde que não ultrapasse ao 
fixado em legislação para os casos de movimentação de pessoal. 
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3.3.17.4 Os prazos fixados neste item, à exceção do item anterior, poderão ser 
prorrogados por Oficial-General da respectiva cadeia de comando de 
subordinação, em despacho fundamentado do Comandante da UG, por 
mais um período igual ao previsto nas alíneas do item 3.3.17, desde 
que não ultrapasse ao fixado em legislação para os casos de 
movimentação de pessoal. 

3.3.17.5 Para se evitar o acúmulo de cargos por outro agente ou servidor de 

nível equivalente não designado ou mesmo fora da sua especialidade 
de formação, as substituições, de caráter definitivo, far-se-ão somente 
após a apresentação do substituto legal e previsto para o exercício do 
cargo, encargo ou função. 

3.3.17.6 Os prazos para transmissão das responsabilidades de que trata este 
capítulo são contados a partir da data da publicação dos 
correspondentes atos de designação e de dispensa dos agentes 
envolvidos. 

3.3.18 Os prazos para transmissão das responsabilidades para entrega de 

cargo extinto e para assunção de cargo criado de que trata este 
capítulo, mediante solicitação devidamente fundamentada dos agentes 
envolvidos, poderão ser prorrogados pelo Agente Diretor da UG, 
consoante previsto no item anterior. 

3.3.18.1 Quando os prazos para a passagem de materiais, transmissão de 
encargos e de valores não forem cumpridos, poderá ser concedida, 
pelo Agente Diretor, mediante apresentação de justificação 
circunstanciada, uma prorrogação de, no máximo, metade do prazo 
originalmente estabelecido. 

3.3.18.2 Caso o prazo concedido pela prorrogação não seja cumprido, a 
passagem de que trata o item anterior deverá ser realizada por uma 
comissão designada, pelo Agente Diretor, conforme disposto neste 
Manual. 

3.3.18.3 A comissão disporá dos mesmos prazos estabelecidos no item anterior 
e poderá desenvolver seus trabalhos a partir da situação em que a 
passagem foi interrompida ou, se julgar necessário, iniciá-los desde a 

origem. 

3.3.19 Se houver acúmulo de cargos, encargos ou funções, os prazos serão 
contados separadamente para cada transmissão de responsabilidade, 
observado o limite disposto no item 3.3.17. 
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3.3.20 Nos casos de afastamento súbito, tais como: extravio, deserção, 
doença, falecimento, suspensão das funções, desligamento urgente, 
acidente, sequestro e outras situações semelhantes, a transmissão 
definitiva ou interina do cargo, encargo ou função e a entrega de bens, 
valores, encargos e documentos serão processadas por uma comissão 
especificamente designada e com atribuições definidas no ato formal 
da designação de, no mínimo, três membros, pelo Agente Diretor, 
imediatamente após o conhecimento do ato ou fato. 

3.3.20.1 A comissão designada observará os prazos fixados neste Manual, e os 

resultados apurados indicarão, se for o caso, a responsabilidade do 
agente ou servidor de nível equivalente substituído. 

3.3.20.2 Ocorrendo o afastamento súbito do Comandante ou do Agente Diretor 
delegado ou do Ordenador de Despesas delegado, o substituto legal 
assumirá o cargo ou a função, após a realização de uma Reunião 
extraordinária da Administração, com registro em Ata específica e 
publicação em boletim interno. 

3.4 DA ENTREGA DE CARGO EXTINTO DO REGIMENTO INTERNO 

3.4.1 Por ocasião da extinção de cargo por atualização do Regulamento ou 
Regimento Interno da OM, será lavrado Termo de Entrega de Cargo 
(TEC), no qual deverá estar formalizado e evidenciado, se for o caso, a 
existência de bens móveis permanentes e de uso duradouro, bens 
móveis em estoque e valores a transmitir, conforme disposto neste 
Manual e na legislação pertinente.  

3.4.1.1 Deverá constar do TEC que os respectivos trâmites de todos os 

documentos de entrada e de acompanhamento do setor, tanto no 
sistema informatizado de controle de documentos como na respectiva 
documentação física, foram finalizados. 

3.4.1.2 O TEC será transcrito, obrigatoriamente, na íntegra, em boletim interno, 
devendo constar das alterações pessoais do agente dispensado do 
cargo. 

3.4.1.3 Será da responsabilidade do Agente da Administração dispensado 

tanto o destino adequado dos bens móveis permanentes e de uso 
duradouro, dos bens móveis em estoque e dos valores existentes, de 
acordo com o determinado pelo Agente Diretor/Ordenador de 
Despesas, como a elaboração do TEC e o acompanhamento de toda a 
sua tramitação. 

3.4.1.4 Em se tratando de entrega de cargo que envolva, também, a 
movimentação, o desligamento do Agente da Administração será 
condicionado, obrigatoriamente, também, à transcrição e à publicação 

do TEC no boletim interno. 

3.5 DA ASSUNÇÃO DE CARGO NOVO INSTITUÍDO EM REGIMENTO 
INTERNO 
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3.5.1 Por ocasião da criação de cargo por atualização do Regulamento e/ou 
Regimento Interno, será lavrado Termo de Assunção de Cargo (TAC), 
no qual deverá estar formalizada e evidenciada, se for o caso, a 
existência dos bens móveis permanentes e de uso duradouro, dos bens 
móveis em estoque e valores existentes, conforme disposto neste 
Manual e na legislação pertinente. 

3.5.1.1 O TAC será transcrito, obrigatoriamente, na íntegra, em boletim interno, 

devendo constar das alterações pessoais do agente designado para o 
cargo. 

3.5.1.2 Será da responsabilidade do Agente da Administração designado a 
elaboração do TAC, bem como o acompanhamento de toda a sua 
tramitação. 

 

 


