Resposta
- SiCaPEx - cadastramento, homologação, enorme dificuldade para atualizar os
registros dos militares da OM.

A legislação que regula o cadastramento de dados via SiCaPEx pode ser
encontrada nas Instruções Gerais para Cadastramento e Auditoria dos
Dados do Pessoal Vinculado ao Exército (IG30-33) e nas Instruções
- SiCaPEx: estabilidade do sistema.
Reguladoras para Cadastramento e Auditoria dos Dados Individuais e
- SiCaPEx – Cadastramento e Homologação.
Registros Funcionais do Pessoal Vinculado ao Exército (IR30-87), as quais
estão disponíveis na próprio menu do SiCaPEx na internet ou intranet do
- SiCaPEx- Cadastramento e Homologação. Destacar se o sistema cadastra e
DGP.
homologa dados de militares gêmeos univitelinos (dados semelhantes).
- Cadastramento de Cursos.

O SiCaPEx já está em plena utilização, apesar de o DGP manter constante
- Orientações sobre o cadastramento de cursos e estágios que não podem ser manutenção e aprimoramento de suas funcionalidades, seguindo a dinâmica
da carreira militar e a evolução da legislação.
realizados pela própria OM.
- Orientações sobre como agilizar a correção de dados cadastrados, principalmente
no caso de OM vinculadas.
- Período que se utilizará plenamente o SiCaPEx.
- SiCaPEx - Cadastramento e homologação.
- SiCaPEx - Cadastramento e Homologação Existe prioridade cara cadastramento e
homologação de informações de militares incluídos no quadro de acesso?
- SiCaPEx - cadastramento e homologação de cursos na área de Saúde.
- Quais são os principais problemas que devo me deparar na OM relacionados com o
SiCaPEx e que deveria fazer para solucioná-los?
- O que pode ser cadastrado pela OM?
- Como cadastrar os Cabos Especialistas no SiCaPEX cuja funcionalidade não
consta no sistema?
- SICAPEx para retirar a carteira de identidade com chip, para militares e
dependentes
- Fluxo de informação e prazos.
- SICAPEX - cadastramento e homologação - o que a OM pode e o que ultrapassa
sua competência.
- O que pode ser cadastrado pela OM?

Para obter um bom nível de desempenho do sistema, é recomendada a
utilização de um computador com processador compatível, com no mínimo
dois GB (2 giga bytes) de memória RAM (Random Access Memory) e acesso a
Internet ou Intranet com velocidade de 1 Mbps (1 mega bytes por segundo)
(Art 33 – IR30-87).
Quadro de responsabilidades pelo cadastramento e auditoria dos dados
individuais e registros funcionais do pessoal da ativa elenca os responsáveis
pelo cadastramento dos diversos tipos de dados (Anexo A – IR30-87). O
AVISO Nº 02/2014/ DCRF, de 21 AGO 14 complementa essa sistemática de
cadastramento, delegando para as RM algumas atribuições de cadastramento, via
CADMILWEB, visando agilizar o cadastramento e complementar o cadastro de
dados, que não possam ser cadastrados por meio do SiCaPEx, por qualquer motivo.
A auditoria dos dados está distribuída em níveis, sendo estes dinâmicos, justificando
a sua constante necessidade de revisão em todos os níveis, conforme se observa na
IG30-33:

e Diretorias.

O Sistema de Identificação utiliza a BDCP e os dados individuais são recuperados
dessa Base de Dados no momento da identificação. A Identidade com Chip ainda
está em processo de implantação, com a emissão de um lote piloto restrito.
Gêmeos univitelinos podem ser cadastrados pelo SiCaPEx, pois o sistema permite
checar, no ato cadastramento, se o registro tem o mesmo nome, mesmo nome da
mãe e mesma data de nascimento, caso esses três dados coincidam ele bloqueia o
evento e o desbloqueio tem que ser solicitado ao DGP. O cadastramento
complementar do CPF, impede as possíveis duplicidades.
- O SICAPEx tem por objetivo em algum momento desonerar as OM de realizarem
exames de pasta, de fichas e de contra-cheque?
- Quando os dados do SiCaPEx serão utilizados para a confecção do Pagamento de
Pessoal?

Os exames de pasta, de fichas e de contracheques serão reduzidos com a
implantação do SIPPES (Sistema de Pagamento do Pessoal) a partir de DEZ14 e do
SIPWEB (Sistema de Inativos e Pensionistas) a partir de 2015.

O SiCaPEx é o único sistema utilizado para a introdução de pessoas na BDCP, mas
não é o único sistema que permite a atualização de dados nessa Base de Dados.
Outros sistemas complementam esse cadastramento. Os dados inseridos pelo
- SiCaPEx - cadastramento de informações Por mais que eu me esforce, meu
cadastro está sempre desatualizado. O sistema parece precisar ser melhorado em SiCaPEx são aqueles mais duradouros, que permitem a identificação do militar
pessoalmente e funcionalmente.
termos de arquitetura e programação.
- SiCaPEx - Mapa da Força.

- Orientações sobre como agilizar a correção de dados cadastrados. 61
principalmente no caso de OM vinculadas
- Constante correção das fichas.

Dados de movimentação, situações especiais, entre outros, podem ser cadastrados
por outros Sistemas, tais como SUCEMNET, CadMilWeb, SIPPES, SERMIL, etc.
Existem vários relatórios que são disponibilizados pelo SiCaPEx que permitem ao
Comandante auditar a situação do pessoal da sua OM. O DGP recolhe sugestões de
novos relatórios, que após análise de viabilidade, poderá disponibilizar aos usuários.

