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1 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

1.1 As UG, para atender às suas necessidades, podem dispor de: 

a) Créditos orçamentários; e 

b) Créditos adicionais. 

1.2 Créditos Orçamentários são os consignados na LOA e atribuídos, por 

meio do Plano de Ação elaborado pelo EMAER, aos diversos agentes 
responsáveis por ação orçamentária ou plano orçamentário sob a 
responsabilidade do COMAER. 

1.2.1 De posse dos créditos relativos às suas ações orçamentárias e planos 
orçamentários, os agentes responsáveis procedem a sua distribuição 
às UG do COMAER para o cumprimento de sua missão, em 
conformidade com seus respectivos PLANSET e os demais 
planejamentos organizacionais que os constituem. 

1.3 Créditos Adicionais são autorizações de despesas não contempladas 

ou insuficientemente dotadas na LOA e classificam-se em 
suplementares, especiais e extraordinários. 

1.4 Na execução orçamentária, serão observadas a sistemática 
estabelecida em legislação própria, especialmente a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, Lei de Orçamento Anual, Lei de Responsabilidade 
Fiscal, normas e instruções complementares pertinentes. 

1.5 A descentralização de créditos orçamentários e adicionais à UG é 

efetuada por meio de Provisão e Destaque, pelo Órgão Central do 
SISFINAER, SISCONTAER e do SISCOMAER e pelas organizações 
autorizadas. 

1.6 A autoridade competente para conceder provisão de crédito poderá 
anulá-la no todo ou em parte, conforme o caso. 

1.7 Feita a provisão ou a distribuição de créditos, a movimentação dos 

recursos financeiros, necessários à execução das despesas, será 
efetuada conforme as normas de programação financeira estabelecidas 
pelo Órgão Central do SISFINAER. 

1.8 Os recursos financeiros referentes a créditos orçamentários e 
adicionais serão transferidos por meio de Conta Única do Governo 
Federal ou, em casos especiais, serão creditados em contas 
específicas, de acordo com a programação financeira do governo. 

Início 
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2 DOS RECURSOS FINANCEIROS 

2.1 O produto das arrecadações ou recebimentos ocorridos será 

depositado por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), na 
Conta Única do Governo Federal, ou, em casos especiais, creditado em 
contas específicas, no máximo dentro de dois dias úteis, a contar da 
correspondente geração ou do recebimento pelo agente da 
administração ou gestor competente, observadas as orientações do 
Órgão Central do SISFINAER ou do SISCONTAER. 

2.2 Os recursos financeiros, no país, sob a responsabilidade de uma UG, 
serão mantidos na Conta Única do Governo Federal no Banco do Brasil 
S/A e movimentados somente por intermédio daquele Banco. 

2.2.1 A utilização de outra instituição bancária, se necessária, somente 

poderá ocorrer após autorização obtida por meio do Órgão Central do 
SISFINAER ou do SISCONTAER. 

2.3 As transferências autorizadas de recursos financeiros entre UG serão 
efetuadas por meio da Conta Única do Governo Federal, de acordo com 
instruções do Órgão Central do SISFINAER. 

Início 
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3 DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 

3.1 A despesa compreende três fases: empenho, liquidação e pagamento. 

3.2 Nenhuma despesa será realizada sem a existência de crédito 
específico que a comporte dentro do respectivo exercício financeiro. 

3.3 É vedada, sob qualquer forma, a realização de qualquer tipo de 
despesa sem a existência de prévio empenho ou sem a existência de 
dotação orçamentária prevista e aprovada. 

3.4 O empenho de despesa, identificado segundo sua natureza ou 

finalidade, poderá ser: 

a) Ordinário - corresponde ao montante exato do compromisso; 

b) Global - próprio das despesas contratuais e outras sujeitas à 

entrega parcelada dos bens ou serviços e obras, correspondendo 
ao valor exato do compromisso; e 

c) Estimativo - referente à despesa, cuja importância exata não se 
possa previamente determinar. 

3.5 A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido 

pelo credor e será feita tendo por base: 

a) A nota de empenho acompanhada, obrigatoriamente, de nota 
fiscal eletrônica (NFe) ou de nota fiscal (1ª e 2ª vias ou 2 vias) ou 
documento fiscal equivalente, onde constem, pelo menos, os 
dados mínimos de especificação do bem ou serviço, o valor e o 
destinatário, consoante disposto no empenho ou no procedimento 
licitatório; 

b) Os comprovantes de entrega do material ou prestação efetiva do 

serviço; e 

c) A execução total ou parcial do objeto do contrato ou documento 
correspondente. 

3.6 Quando for necessário cancelar o empenho, será emitida nota de 
anulação de empenho pela mesma autoridade que emitiu a nota de 
empenho ou por seu substituto legal. 

3.7 A anulação total ou parcial do empenho ocorrerá, desde que 
regularmente registrada no processo correspondente, quando: 

a) A despesa empenhada for superior à despesa efetivamente 
realizada; 

b) Não ocorrer a prestação do serviço contratado; 

c) O bem adquirido não for entregue total ou parcialmente; ou 

d) A nota de empenho for emitida com impropriedade. 



 

5 
 

3.8 O empenho, a liquidação e o pagamento de despesa na Aeronáutica 
serão regulados pela legislação e normas aplicáveis à espécie, 

complementadas por instruções do Órgão Central do SISFINAER ou do 
SISCONTAER. 

Início 
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4 DAS LICITAÇÕES E DOS CONTRATOS 

4.1 Os processos licitatórios, bem como os processos de dispensa e de 

inexigibilidade, para a aquisição de bens e a realização de serviços e 
obras, deverão se desenvolver em conformidade com as normas 
vigentes. 

4.1.1 Instruções específicas serão expedidas e atualizadas, sempre que 
necessário, por iniciativa da SEFA, por meio de seus Órgãos Centrais 
dos Sistemas sob sua coordenação, e do Órgão Central do Sistema de 
Controle Interno da Aeronáutica, inclusive para as Comissões e as 
Representações do COMAER no exterior. 

4.2 Todas as minutas de editais e termos ou instrumentos contratuais, 

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

4.2.1 A análise das minutas de editais, contratos, instrumentos congêneres e 
afins ou correlatos, de responsabilidade do CMTAER ou de outros 
específicos de interesse do COMAER, ficará a cargo da COJAER. 

4.2.2 A análise das minutas de editais, contratos, instrumentos congêneres e 

afins ou correlatos, das Representações e das Comissões da 
Aeronáutica no exterior, ficará a cargo da COJAER. 

4.2.3 Os Assessores e Adjuntos Jurídicos militares ou civis, lotados nas UG 
não possuem competência legal para emitir pareceres e informações, 
podendo apenas auxiliar os trabalhos jurídicos dos membros da AGU 
para o fim a que se destina o item 4.2. 

4.2.4 Os Assessores e Adjuntos Jurídicos militares ou civis, lotados nas UG, 

podem prestar apoio jurídico aos Comandantes e a outros agentes da 
administração quanto aos aspectos legais e formais de atos a serem 
praticados por estes, ressalvando-se, entretanto, que os pareceres 
jurídicos emitidos não possuem caráter vinculativo.  

4.2.5 Quando houver parecer referencial da Advocacia-Geral da União (AGU) 
explicitamente para o objeto a ser contratado e a UG EXEC cumprir 
fielmente todas as condicionantes e os requisitos, mesmo assim, 
haverá a necessidade de submissão do processo administrativo à 
assessoria jurídica da área, uma vez que o parecer não é vinculativo, 

podendo o Comandante/Chefe/Diretor/Prefeito, no seu caráter 
discricionário, pela oportunidade e conveniência, desde que 
fundamentado, adotar outro posicionamento. 

Início 
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5 DOS PAGAMENTOS 

5.1 Os pagamentos de despesas a terceiros, obedecidas a legislação, 

normas e instruções complementares pertinentes, serão feitos por 
ordem bancária ou relação bancária ou documento equivalente 
autorizado. 

5.2 Quando houver despesa não atendível pela via bancária, o pagamento 
poderá ser por meio de suprimento de fundos, na forma da legislação 
pertinente. 

5.3 O pagamento de despesas observará a ordem cronológica da sua 

liquidação, considerada em relação à correspondente fonte de 
recursos, e os prazos estabelecidos na legislação pertinente, salvo 
quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante 
prévia justificativa do Ordenador de Despesas da UG no PAG, 
devidamente publicada. 

5.4 Para a realização do pagamento de despesa, deverão ser observadas 
as seguintes etapas: 

a) Nota de empenho da despesa acompanhada, obrigatoriamente, 

de nota fiscal eletrônica (NFe) ou de nota fiscal (1a e 2a vias ou 2 
vias) ou documento fiscal equivalente em mídia digital, onde 
constem, pelo menos, os dados mínimos de especificação do bem 
ou serviço, o valor e o destinatário, consoante disposto no 
empenho ou no procedimento licitatório, além de outros 
específicos previstos por sistemas corporativos definidos, do qual 
o COMAER se insere ou utiliza; 

b) Recebimento e aceitação do material ou serviço fisicamente ou 
em mídia digital; 

c) Liquidação da despesa com indicação do documento de entrega 

(nota fiscal ou documento fiscal equivalente em mídia digital); e 

d) Conferência dos documentos que compõem o processo pelo 
Agente de Controle Interno, na forma da legislação em vigor. 

5.4.1 A emissão da Ordem Bancária ficará condicionada à verificação física 

ou digital do cumprimento das etapas acima elencadas, verificadas pelo 
Agente de Controle Interno e pelo Gestor de Finanças. 

Início 
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6 DOS REGISTROS 

6.1 DA CONTABILIDADE 

6.1.1 A Contabilidade no COMAER é praticada conforme normas 
estabelecidas pelo Órgão Central do Sistema de Contabilidade Federal, 
a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), e disciplinada pelo Órgão 
Central do SISCONTAER. 

6.2 DA DOCUMENTAÇÃO 

6.2.1 Nos processos administrativos eletrônicos, os atos processuais 

deverão ser realizados em meio eletrônico, exceto nas situações em 
que este procedimento for inviável ou em caso de indisponibilidade do 
meio eletrônico cujo prolongamento cause dano relevante à celeridade 
do processo. 

6.2.2 Os documentos nato-digitais e assinados eletronicamente serão 
considerados originais para todos os efeitos legais. 

6.2.3 A digitalização de documentos recebidos ou produzidos, no âmbito das 

Organizações Militares, deverá ser acompanhada da conferência da 
integridade do documento digitalizado. 

6.2.3.1 A conferência prevista no item anterior deverá registrar se foi 
apresentado documento original, cópia autenticada em cartório, cópia 
autenticada administrativamente ou cópia simples. 

6.2.3.2 Os documentos resultantes da digitalização de originais serão 

considerados cópias autenticadas administrativamente, e os 
resultantes da digitalização de cópia autenticada em cartório, de cópia 
autenticada administrativamente ou de cópia simples terão valor de 
cópia simples. 

6.2.3.3 A administração poderá, conforme definido em ato de cada órgão ou 
entidade: 

a) Proceder à digitalização imediata do documento apresentado e 

devolvê-lo imediatamente ao interessado; 

b) Determinar que a protocolização de documento original seja 
acompanhada de cópia simples, hipótese em que o protocolo 
atestará a conferência da cópia com o original, devolverá o 
documento original imediatamente ao interessado e descartará a 
cópia simples após a sua digitalização; e 

c) Receber o documento em papel para posterior digitalização, 

considerando que: 
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c1) Se forem originais ou cópias autenticadas em cartório 
deverão ser devolvidos ao interessado, preferencialmente, 

ou ser mantidos sob guarda do órgão ou da entidade, nos 
termos da sua tabela de temporalidade e destinação; e 

c2) Se forem cópias autenticadas administrativamente ou cópias 
simples poderão ser descartados após realizada a sua 
digitalização, nos termos dos itens 6.2.3 e 6.2.3.1. 

d) Na hipótese de ser impossível ou inviável a digitalização do 
documento recebido, este ficará sob guarda da administração e 

será admitido o trâmite do processo de forma híbrida, conforme 
definido em ato de cada órgão ou entidade. 

6.2.4 Impugnada a integridade do documento digitalizado, mediante 
alegação motivada e fundamentada de adulteração, deverá ser 
instaurada diligência para a verificação do documento objeto de 
controvérsia. 

6.3 DA ESCRITURAÇÃO 

6.3.1 Os bens patrimoniais, de qualquer natureza, adquiridos, transferidos ou 
recebidos pela UG, inclusive em doação ou permuta, serão escriturados 
na conta contábil apropriada do SIAFI e em sistema informatizado de 
controle patrimonial de bens móveis do COMAER. 

6.3.2 A escrituração contábil, referente à execução orçamentária, financeira 
e patrimonial, será analítica e sintética, devendo ser registrada no SIAFI 
e em outros processos complementares. 

6.3.2.1 A escrituração analítica registrará, de modo cronológico e sistemático, 
os atos e fatos administrativos e será realizada pela UG à qual está 
creditado o orçamento aprovado. 

6.3.2.2 A escrituração sintética, com base na escrituração analítica, 
evidenciando o estado da administração, será realizada pelas UG 
EXEC do COMAER. 

6.3.3 Uma escrituração estará em ordem quando: 

a) Observar os modelos em vigor; 

b) Estiver de acordo com princípios gerais de contabilidade; e 

c) Cumprir as disposições que regulam o assunto. 

6.3.4 Uma escrituração estará em dia quando registrar todas as alterações 
ocorridas até dois dias úteis anteriores à data de verificação. 

6.3.4.1 Os bens móveis serão escriturados no prazo de até dez dias úteis 

contados a partir da data do recebimento. 

6.3.5 A escrituração será feita de forma simplificada e racional, segundo 
normas, modelos e orientações de cada sistema. 
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6.3.5.1 A escrituração dos bens móveis e dos estoques deverá ser realizada 
em sistema informatizado de controle patrimonial de bens móveis do 

COMAER, observadas as normas pertinentes. 

6.3.6 A escrituração dos bens patrimoniais deverá representar com exatidão 
o existente na OM, observando o disposto no item 6.3.1. 

6.3.7 Os bens patrimoniais serão escriturados, inicialmente, pelo valor 
histórico ou de aquisição. Na falta desses dois tipos de valores poderá 
ser realizada uma pesquisa de mercado em, pelo menos, 3 (três) meios 
distintos e comprovados, atribuindo-se como valor do bem a média 

entre esses valores. 

6.3.7.1 Todos os bens patrimoniais sob a responsabilidade de UG constarão, 
na escrituração, com o respectivo valor em moeda nacional e serão 
avaliados ou reavaliados quando determinado em legislação pertinente 
ou a qualquer tempo, por determinação da autoridade competente. 

6.3.7.2 Os bens patrimoniais, cujos valores históricos sejam desconhecidos, 
serão incluídos no patrimônio com o valor de sua avaliação, efetuada 

por comissão especificamente designada. 

6.3.7.3 No tocante à depreciação dos referidos bens deverá ser observada a 
legislação que trata do tema, emanada do setor competente. 

6.3.8 Os bens móveis de consumo, quando iguais ou semelhantes, mas de 
valores diferentes, serão reunidos, escriturados e inventariados pelo 
preço médio ponderado, por ocasião de sua inclusão. 

6.3.9 A especificação dos bens patrimoniais móveis, quanto ao peso, 

dimensão, superfície e volume, basear-se-á, em princípio, no sistema 
de pesos e medidas em vigor. 

6.3.9.1 No que diz respeito à sua nomenclatura, deverá ser completa e 
detalhada, observando-se a ortografia oficial. 

6.3.10 O material importado será escriturado no SIAFI e em sistema 

informatizado de controle patrimonial de bens móveis do COMAER, 
com os seus valores em moeda nacional. 

6.3.10.1 A taxa de câmbio utilizada para conversão será aquela registrada no 
SIAFI, referente ao último dia do mês anterior, em relação à data de 
certificação do recebimento na comissão ou na representação da 
Aeronáutica no exterior do item ou lote constante do documento fiscal. 

6.3.10.2 Os bens móveis que constituam partes de um mesmo conjunto, 

recebidos em remessas separadas, terão os seus valores inseridos no 
SIAFI, de conformidade com o disposto nos itens 6.3.10 e 6.3.10.1, em 
conta específica, vinculada a contrato, ou não, conforme o caso. 
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6.3.10.3 A inclusão no patrimônio de itens e peças sobressalentes recebidos 
separadamente, cujo produto final, agregado de serviços 

especializados de montagem e instalação, constitua um bem móvel 
claramente identificado, será processada pelo preço do somatório dos 
documentos fiscais registrados, de conformidade com o itens 6.3.10.1 
e 6.3.10.2. 

6.3.10.4 A escrituração no sistema patrimonial de bens móveis permanentes do 
COMAER, do material importado existente no patrimônio das 
Representações e das Comissões da Aeronáutica no exterior, bem 
como sua contabilização no SIAFI, se fará pela conversão da moeda 
nacional para dólar americano. 

6.3.11 Os relatórios, gerados de forma mecânica ou informatizada, referentes 

a posições de natureza patrimonial ou financeira, conterão os totais 
parciais e gerais, em cada folha, e serão assinados, e/ou rubricados, na 
forma mecânica ou digital, em todas as suas folhas, pelos agentes 
responsáveis por sua gestão e controle. 

6.3.12 O registro contábil dos fatos administrativos de natureza financeira será 
feito de acordo com as especificações constantes da LOA e dos 
créditos adicionais. 

6.4 DOS DOCUMENTOS E DOS PROCESSOS 

6.4.1 Os documentos deverão ser arquivados sob a forma de processo, 
observada a numeração única de processo (NUP), conforme legislação 
pertinente, sendo devidamente autuados, indexados e tendo as folhas 
sequencialmente numeradas e rubricadas ou chanceladas, admitido o 
uso de meios mecânicos e eletrônicos ou digitais, de modo a atender 
prontamente às necessidades do serviço. 

6.4.1.1 Admitir-se-á a utilização de arquivos digitalizados, com assinatura 

digital nos processos eletrônicos que tramitam nos sistemas 
corporativos, decorrentes da documentação original. 

6.4.2 Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo 
claro, com a data e o local de sua realização e a assinatura da 
autoridade responsável. 

6.4.2.1 Exceto se existirem dúvidas fundadas quanto à autenticidade ou 

previsão legal, ficará dispensado o reconhecimento de firma e a 
autenticação de cópia dos documentos expedidos no país e destinados 
a fazer prova nos processos internos. 

6.4.3 A assinatura, firma ou rubrica em documentos e processos deverá ser 
seguida da repetição completa do nome do signatário e indicação da 
respectiva função ou cargo, por meio de impressão ou carimbo, 
conforme o previsto nas normas do COMAER. 
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6.4.3.1 A sigla da Unidade na qual o agente exerça suas atividades sucederá 
a indicação da função ou cargo, caso não conste identificada nos 

timbres dos documentos e processos. 

6.4.3.2 De forma impressa ou manuscrita, a indicação da localidade e a data 
precederão a assinatura. 

6.4.4 Poderá ser usada assinatura digital ou similar, chancela mecânica, 
mediante a reprodução exata da assinatura, firma ou rubrica da 
autoridade administrativa competente, na autenticação de documentos 
em série ou de emissão repetitiva, na documentação diária ou livros, 

fichas (se houver ou for utilizada) ou outros equivalentes. 

6.4.5 A autoridade administrativa fixará, em ato próprio (informação 
documentada), as condições técnicas quanto ao controle e à segurança 
do sistema e, também, será responsável pela legitimidade e valor dos 
processos, documentos e papéis autenticados na forma do item 
anterior. 

6.5 DOS ERROS E DAS RETIFICAÇÕES 

6.5.1 A entrelinha, rasura, emenda, omissão, espaço em branco e quaisquer 
outras inconsistências ou irregularidades na documentação, conforme 
o caso, terão sua ressalva validada com a assinatura da maior 
autoridade responsável pela elaboração do documento ou do seu 
substituto legal, sendo objeto das seguintes correções: 

a) À tinta vermelha; 

b) Por meio de estorno; 

c) Com lançamento supletivo; ou 

d)  

6.5.1.1 Na retificação feita com tinta vermelha, a parte a corrigir será cancelada 
com um ou dois traços horizontais, escrevendo-se logo acima o que for 
certo, tudo disposto de maneira que deixe ver as palavras ou algarismos 
pré-existentes. 

6.5.1.2 A correção mencionada no item anterior será acompanhada de 

ressalva, também com tinta vermelha, confirmada e lançada à margem 
ou em lugar que não prejudique a clareza do documento. 

6.5.1.3 A retificação, por meio de estorno, será justificada mediante histórico 
sucinto do engano. 

6.5.1.4 O lançamento supletivo, destinado a sanar omissões ou deficiências, 
será feito de maneira que não deixe qualquer dúvida sobre a sua 
exatidão. 
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6.5.1.5 
com o lançamento desta declaração no fim do documento e assinada 

por todos aqueles que o subscreveram anteriormente. 

6.5.1.6 O espaço em branco será preenchido ou cancelado por meio de traços, 
de forma a não permitir lançamentos posteriores. 

6.5.1.7 Qualquer documento emitido por sistema informatizado não poderá ser 
emendado, devendo ser retificado, por lançamento no próprio sistema, 
na forma do item 6.5.1.2, e emitido outro com a correção 
correspondente, se necessário, ressalvadas as exceções previstas nos 

respectivos manuais. 

6.5.2 Na retificação que se fizer necessária na escrituração de documentos 
de receita e despesa, serão observados, ainda, os princípios de 
contabilidade normalmente aceitos. 

6.5.3 A correção que importar em alteração em balanços, balancetes, 
demonstrativos e seus documentos de suporte, quando estes já tiverem 
produzido os efeitos necessários, será feita da seguinte forma: 

a) Retificação dos balanços, balancetes, demonstrativos e seus 
documentos de suporte, com as devidas ressalvas e assinaturas 
pelos agentes por ele responsáveis; 

b) Lançamento da diferença resultante das correções feitas, no 
débito ou crédito, na data em que ocorreram; e 

c) Remessa das vias dos balanços, balancetes, demonstrativos 

corrigidos para as organizações competentes, caso este 
procedimento ainda esteja em uso, ou comunicação formal aos 
respectivos destinatários da documentação acerca das correções 
efetuadas. 

6.5.4 Ocorrendo erro ou omissão nos dizeres manuscritos dos carimbos, a 
correção será feita por meio de nova aplicação, sendo o anterior 
cancelado, em tinta vermelha, mediante a aposição de dois traços 

carimbo. 

 

 


