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CAPÍTULO VII
DO PLANO DE AUDITORIA DO SISFPC
Art. 26. O planejamento das atividades de auditoria de gestão

do SisFPC será consolidado no Plano de Auditoria do Sistema.
Art. 27. O Plano de Auditoria abordará os seguintes aspectos:
I - o escopo da gestão do SisFPC a ser auditado;
II - os processos envolvidos;
III - os períodos da realização de auditorias;
IV - a formação das equipes de auditores;
V - os modelos de roteiros de auditoria;
VI - as reuniões de coordenação de auditorias;
VII - os critérios de divulgação de relatórios; e
VIII - outros aspectos julgados pertinentes.
CAPÍTULO VIII
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 28. São atribuições da DFPC:
I - orientar o SisFPC no que tange à gestão de processos;
II - acompanhar, por meio da Seção de Auditoria, o de-

sempenho do SisFPC, em especial no tocante ao atingimento dos
objetivos e metas sistêmicas;

III - estabelecer os procedimentos para a execução das au-
ditorias internas no SisFPC;

IV - realizar auditorias no SisFPC;
V - solicitar às RM que realizem auditorias especiais nas

suas OM subordinadas, no caso de irregularidades ou impropriedade
administrativa no sistema;

VI - capacitar integrantes do SisFPC nos assuntos de au-
ditoria de processos;

VII - coordenar as reuniões mensais de auditoria interna;
VIII - consolidar informações de gestão das unidades do

SisFPC;
IX - expedir as Ordens de Auditoria;
X - analisar relatórios de auditoria e expedir recomendações

ao SisFPC;
XI - elaborar o Plano de Auditoria do SisFPC;
XII - acompanhar as atividades de análise e autorização sob

sua responsabilidade;
XIII - elaborar os Papéis de Trabalho para o controle interno; e
XIV - adotar medidas acauteladoras, caso necessário;
Parágrafo único. O Modelo e Instruções para Elaboração do

Plano de Auditoria do SisFPC será editado por meio de Instrução
Técnico-Administrativa.

Art. 29. São atribuições das RM:
I - planejar e executar o Plano Anual Regional de Auditoria

do SisFPC;
II - realizar auditorias especiais nos SFPC, nos casos de

irregularidades ou de impropriedade administrativa no sistema; e
III - acompanhar as atividades de análise e autorização sob

sua responsabilidade.
Art. 30. São atribuições dos Comandos de Organização Mi-

litar com encargos de fiscalização de produtos controlados:
I - realizar auditorias especiais nos SFPC orgânicos, no caso

de irregularidades ou impropriedade administrativa no sistema; e
II - acompanhar os processos de análise e autorização sob

sua responsabilidade.
CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 31. A DFPC deverá rever e proceder, quando necessária,

a atualização da presente Norma.
Art. 32. Os auditores deverão sempre observar, no desem-

penho de suas funções, as prescrições contidas na presente norma. Os
casos omissos serão submetidos ao Diretor FPC para decisão.

PORTARIA No- 21, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2017

Institui o Conselho Consultivo do Sistema
de Fiscalização de Produtos Controlados e
dá outras providências.

EB: 64474.000443/2017-63
O COMANDANTE LOGÍSTICO, no uso das atribuições

previstas no inciso IX do art. 14 do Regulamento do Comando Lo-
gístico (R-128), aprovado pela Portaria 719 - Cmt Ex, de 21 de
novembro 2011; no art. 263 do Decreto 3.665, de 20 de novembro de
2000 (Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados); e
de acordo com o que propõe a Diretoria de Fiscalização de Produtos
Controlados (DFPC), resolve:

Art. 1º Instituir o Conselho Consultivo do Sistema de Fis-
calização de Produtos Controlados.

Art. 2º O Conselho Consultivo, para fins desta portaria, é um
grupo de trabalho constituído, mediante iniciativa do Comandante Logís-
tico, a fim de prestar assessoramento setorial em decisões sobre assuntos
atinentes à Fiscalização de Produtos Controlados, no que se refere a:

I - planejamento estratégico do Sistema de Fiscalização de
Produtos Controlados (SisFPC), em especial no tocante à proposição
de objetivos estratégicos e estratégias;

II - acompanhamento do desempenho do SisFPC;
III - legislação relativa à fiscalização de produtos controlados;
IV - governança do SisFPC; e
V - implementação de planos e projetos.
Art. 3º São atribuições do Conselho Consultivo:
I - emitir pareceres e recomendações sobre assuntos relativos

à Fiscalização de Produtos Controlados (FPC), quando solicitado;
II - propor ações objetivando o aumento da eficiência, efi-

cácia e efetividade do SisFPC;
III - recomendar a adequação da legislação referente à FPC; e
IV - zelar pela defesa dos interesses da sociedade e dos

usuários do SisFPC.
Art. 4º O Conselho Consultivo é presidido pelo Comandante

Logístico e integrado pelo Diretor de Fiscalização de Produtos Con-
trolados e doze representantes de organizações representativas dos
usuários do SisFPC.

§1º Os representantes das organizações de que trata o caput
serão convidados pelo Comando Logístico.

§2º A função do integrante do conselho é de caráter vo-
luntário e não remunerado.

§3º O Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados será o
substituto do Comandante Logístico no caso de seu impedimento.

§4º Os representantes indicados terão um mandato de um
ano, podendo ser renovado por mais um período consecutivo.

Art. 5º O Conselho Consultivo reunir-se-á, ordinária e/ou
extraordinariamente, mediante convocação de seu Presidente, sendo
as reuniões ordinárias realizadas periodicamente e as extraordinárias a
qualquer momento.

Art. 6º Instrução Técnico-Administrativa da DFPC detalhará
as condições de funcionamento do Conselho Consultivo.

Art. 7º As atas das reuniões serão públicas e ficarão dis-
poníveis no Portal do SisFPC.

Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Gen Ex GUILHERME CALS THEOPHILO
GASPAR DE OLIVEIRA

ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS
ARMADAS

CHEFIA DE LOGÍSTICA

PORTARIA Nº 453/SECMA/MD, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2017

O CHEFE DE LOGÍSTICA DO ESTADO-MAIOR CON-
JUNTO DAS FORÇAS ARMADAS DO MINISTÉRIO DA DE-
FESA, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1o da
Portaria no 1.350/MD, de 25 de maio de 2011, e considerando o
disposto no art. 4o do Decreto-Lei nº 1.177, de 21 de junho de 1971,
combinado com o art. 9º do Decreto nº 2.278, de 17 de julho de 1997,
resolve:

Art. 1º Conceder renovação de inscrição, no Ministério da
Defesa (MD), à empresa HELISUL Táxi Aéreo Ltda, com sede social
à Avenida das Cataratas nº 11.130, Imóvel Cataratas gleba I, Foz do
Iguaçu-PR, CEP: 85853-000, inscrita no CNPJ sob o nº
75.543.611/0001-85, como entidade privada executante de aerolevan-
tamento, categoria "b".

Art. 2º Considerar a inscrição válida a partir da data de sua
publicação em Diário Oficial da União, até a data de 28 de fevereiro
de 2022.

Art. 3º Durante o período de vigência da inscrição, a em-
presa deverá comunicar ao MD qualquer alteração referente à sua
capacitação técnica e/ou jurídica.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação e revoga a Portaria nº 198/MD de 31 de janeiro de 2012.

LEONARDO PUNTEL
Almirante-de-Esquadra

PORTARIA Nº 454/SECMA/MD, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2017

O CHEFE DE LOGÍSTICA DO ESTADO-MAIOR CON-
JUNTO DAS FORÇAS ARMADAS DO MINISTÉRIO DA DE-
FESA, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1o da
Portaria no 1.350/MD, de 25 de maio de 2011, e considerando o
disposto no art. 4o do Decreto-Lei nº 1.177, de 21 de junho de 1971,
combinado com o art. 9º do Decreto nº 2.278, de 17 de julho de 1997,
resolve:

Art. 1º Conceder inscrição, no Ministério da Defesa (MD), à
empresa MULTISPECTRAL - SISTEMAS E SERVIÇOS Ltda, com
sede social à Rua Edison nº 1441, bairro Campo Belo, São Paulo -
SP, CEP: 04618-035, inscrita no CNPJ sob o nº 60.557.022/0001-89,
como entidade privada executante de aerolevantamento, categoria
"c".

Art. 2º Considerar a inscrição válida a partir da data de sua
publicação em Diário Oficial da União, até a data de 1º de fevereiro
de 2022.

Art. 3º Durante o período de vigência da inscrição, a em-
presa deverá comunicar ao MD qualquer alteração referente à sua
capacitação técnica e/ou jurídica.

Art. Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

LEONARDO PUNTEL
Almirante-de-Esquadra

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PORTARIA Nº 436/SEORI/MD, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2017

O SECRETÁRIO DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL SUBSTITUTO, DO MINISTÉRIO
DA DEFESA no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Portaria no 2.057/SEORI, de 14
de outubro de 2016, tendo em vista o disposto no art. 10 da Portaria Normativa nº 2.532/MD, de 31 de
agosto de 2011, e considerando o que consta no Processo nº 60583.003386/2016-03, resolve:

Art. 1o Fixar, na forma do Anexo à esta Portaria, as Metas Institucionais do Ministério da
Defesa - administração central, para o 7º ciclo de avaliação de desempenho, período compreendido entre
4 de dezembro de 2016 a 3 de dezembro de 2017, para fins de pagamento da Gratificação de
Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE).

Art. 2o O índice de desempenho, para cada uma das metas referidas no art. 1º desta Portaria,
será aferido mediante à apuração da razão entre as metas atingidas e as metas previstas para o ciclo,
multiplicadas por cem, até o limite de cem pontos percentuais.

Art. 3o O resultado da avaliação das metas institucionais é aferido com base na média aritmética
dos índices de desempenho das metas, medidos em pontuação de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.

Art. 4o Caberá à Secretaria de Organização Institucional (SEORI) o monitoramento semestral e
anual do cumprimento das metas especificadas no Anexo, bem como a consolidação do respectivo
resultado.

§ 1o O nível de cumprimento das metas institucionais será aferido pelas unidades admi-
nistrativas elencadas no Anexo, que deverão encaminhar os resultados à SEORI, até 11 de julho 2017,
para fins de acompanhamento semestral das metas.

§ 2o As unidades administrativas mencionadas no Anexo deverão encaminhar à SEORI, até o
dia 15 de janeiro de 2018, os resultados referentes à apuração final do desempenho das metas ins-
titucionais.

§ 3o As ações fixadas poderão ser revistas, a qualquer tempo, na hipótese de superveniência de
fatores que influenciem significativa e diretamente a sua consecução, desde que o próprio Setor não
tenha dado causa a tais fatores.

Art. 5o Para efeito de pagamento da gratificação de que trata esta Portaria, a SEORI en-
caminhará ao Departamento de Administração Interna/Gerência de Gestão de Pessoas, até 22 de janeiro
de 2018, o resultado da avaliação de desempenho institucional do 7º ciclo de avaliação.

Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ ROBERTO FERNANDES JÚNIOR

ANEXO I

METAS INSTITUCIONAIS COM IMPACTO NO CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEM-
PENHO
DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO - GDPGPE
7º CICLO AVALIATIVO

UNIDADE
A D M I N I S T R AT I VA

METAS INSTITUCIONAIS

SEPESD 1. Realizar três Operações do Projeto Rondon previstas: uma em Jan e duas em
Jul de 2017.
2. Realizar o II Campeonato Mundial de Vôlei de Praia do CISM no Rio de
Janeiro.
3. Realização do 49º Campeonato Mundial Militar de Natação do CISM no Rio
de Janeiro.
4. Realizar o XIV Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional.
5. Realizar duas reuniões da Comissão dos Serviços de Saúde das Forças Ar-
madas.
6. Realizar duas reuniões da Comissão de Assistência Social das Forças Ar-
madas.
7. Realizar seis reuniões relativas ao Banco de Informações Estratégicas e Ge-
renciais - BIEG.

SEORI 1. Melhorar a celeridade processual dos atos relativos à pessoal de respon-
sabilidade do DEADI/MD, alcançando o índice de 90% da tramitação dos atos de
pessoal.
2. Aumentar de 80% para 85% o nível de serviço do SIC/MD, de forma a atender
aos pedidos formulados.
3. Aprimorar a difusão de informação e dos serviços afetos à atuação da Se-
cretaria-Geral, disponibilizando em 100% a abertura dos dados, respeitando a
política de governança digital do MD.
4. Prestar o suporte tecnológico às áreas administrativas da SG, com a finalidade
de implantar a Política de Governança Digital, atualizando em 100% os dados
abertos, em conformidade com a política de governança digital do MD.
5. Aperfeiçoar o planejamento e a gestão orçamentária, visando à transparência e
à melhoria da qualidade do gasto e investimentos, normatizando o processo de
alterações orçamentárias e aperfeiçoando em 100% a gestão orçamentária.

SEPROD 1. Criação do Núcleo de Financiamentos, Garantias, Concessões e Restruturação
de Empresas de Interesse Estratégico do Ministério da Defesa (NUFIND).
2. Realização de 4 (quatro) reuniões da Comissão Mista da Indústria de Defesa
(CMID).
3. Realização de 2 (dois) Fóruns da Indústria de Defesa (FID).
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