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ASSESSORIA DOS TRIBUNAIS DE HONRA (ATH)
FINALIDADE
Este caderno de orientações tem por finalidade apresentar aos comandantes de organizações
militares, membros de tribunais de honra e assessores jurídicos alguns importantes aspectos a
serem observados durante a condução dos tribunais de honra.
Não se tem por objetivo substituir a legislação vigente que regula cada um dos respectivos
processos: conselho de justificação e conselho de disciplina. Tem-se apenas a intenção de
complementar, ou mesmo esclarecer, o que a norma jurídica prevê, assim como orientar os
procedimentos administrativos para a fiel condução dos trabalhos do colegiado.

PARTE I
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS - ABERTURA DO CANAL TÉCNICO

CAPÍTULO I
NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS À ASSESSORIA DE TRIBUNAIS DE HONRA
As presentes normas têm por finalidade orientar os agentes da Administração Militar quanto às
formalidades obrigatórias que envolvem a elaboração e remessa de consultas à Assessoria de
Tribunais de Honra do DGP, objetivando facilitar e orientar a formulação das mesmas,
minimizando os erros, assim como desenvolver o hábito da pesquisa e do estudo da legislação
técnico-normativa, evitando a elaboração de estudos de viabilidade jurídica em discordância com
a legislação vigente.
Antes da elaboração de uma consulta, devem ser cumpridos os seguintes passos:
a. verificar se o assunto é da competência da ATH; e
b. estudar toda a legislação constante na ordem de serviço de preparação e condução de
tribunais de honra em vigor, que poderá ser obtida na intranet do DGP, no endereço eletrônico
intranet.dgp.eb.mil.br, a fim de buscar a solução à dúvida.
Os pedidos de informações e consultas, encaminhados à ATH por intermédio de DIEx, devem
conter, necessariamente, em mídia:
a. a descrição pormenorizada dos fatos relacionados à consulta, em formato de memória; e
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b. os documentos necessários à solução das dúvidas, que posteriormente farão parte dos autos
do Conselho, atentando ao previsto no Art. 7º, § 1º da Portaria nº 1.440- C Ex, de 6 de setembro
de 2018, que aprovou as Instruções Gerais para o Funcionamento do Conselho de Disciplina no
âmbito do Exército Brasileiro (EB10-IG-02.021), tais como:
1) cópia das folhas de alterações do acusado, se militar da ativa;
2) extrato da Ficha Cadastro do SiCaPEx;
3) ficha disciplinar;
4) todos os documentos oriundos da CPO em caso de não habilitação provisória para a
promoção (para os CJ decorrentes da CPO);
5) processos e/ou decisões judiciais;
6) processos administrativos relacionados (sindicâncias, IPM, processos disciplinares etc.);
7) documentos nosológicos (atas de Inspeção de Saúde, atestado de sanidade mental etc, se for
o caso); e
8) outros documentos pertinentes ao caso [denúncia, reportagens, filmagens, provas digitais
(postagens em “WhatsApp”, “FaceBook”, “e-mails” etc)].
c. A memória deverá conter a exposição do fato a ser estudado, com todas as suas
circunstâncias, a referência à legislação que entende ser aplicável ao caso e a existência de
eventual conflito entre normas que regulam o assunto, apresentando o respectivo entendimento
sobre o caso, conforme previsto no § 1º do Art. 18, da Portaria nº 156-C Ex, de 18 MAR 13 (Aprova
as Instruções Gerais sobre as Assessorias de Apoio para Assuntos Jurídicos no âmbito do Exército
(EB10-IG-09.002) e dá outras providências.
d. Caso a OM não possua Assessoria de Apoio para Assuntos Jurídicos em seu Quadro de Cargos
Previstos (QCP), a memória deverá ser confeccionada pela Asse Ap As Jurd enquadrante, nos
termos que preconiza os incisos XII e XIII, do artigo 4º da Portaria nº 156-C Ex, de 18 MAR 13.
e.

A

ATH/DGP

disponibiliza

no

endereço

eletrônico

<http://asseth.dgp.eb.mil.br/

index.php/modelos-de-doc-para-as-om> os modelos de memórias a serem seguidos conforme
cada caso concreto.
f. Por fim, ressalta-se a importância de que toda a documentação que instrui a memória
produzida, seja ordenada e numerada cronologicamente, de acordo com os fatos narrados.
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CAPÍTULO II
PROCEDIMENTOS PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DE TRIBUNAIS DE HONRA
Tratando-se de conselho de disciplina, a responsabilidade do processo seletivo, assim como o
juízo de valor quanto à oportunidade e conveniência de se designar um oficial para compor o
Conselho será da autoridade nomeante.
Tratando-se de conselho de justificação, a responsabilidade do processo seletivo, assim como o
juízo de valor quanto à oportunidade e conveniência de se designar um oficial para compor o
conselho será regulado pelo Gabinete do Comandante do Exército.
A seleção dos oficiais que serão membros de conselho de justificação ou de conselho de
disciplina deve obedecer às orientações a seguir:
a. os membros devem atender às exigências constantes no Art. 5º da Lei 5.836/1972 e no Art.
5º do Decreto 71.500/72;
b. os membros não poderão incidir nas hipóteses de impedimento e suspeição, nos termos
contidos no Art. 10 da Portaria 1.440-C Ex, de 6 SET 18, c/c a Portaria nº 110-C Ex, de 8 FEV 18;
c. os membros, preferencialmente, não devem estar previstos para serem movimentados ou
selecionados para cursos ou missões no exterior;
d. é vedado que aspirante-a-oficial seja convocado como membro de conselho, qualquer que
seja a função;
e. é vedado que oficial temporário seja convocado como membro de conselho, qualquer que
seja a função;
f. quando possível, pelo menos um dos membros deve possuir graduação em direito; e
g. indica-se que sejam sempre designados dois militares por função. Ex.: FULANO DE TALPresidente e BELTRANO- substituto.
Depois de selecionados, a autoridade nomeante deverá informar à ATH/DGP, mediante DIEx, o
posto, o nome completo, a identidade e a função no conselho (se titular ou substituto), os
telefones fixo e celular dos militares escalados, assim como o nome, e-mail e telefone do assessor
jurídico designado para realizar o acompanhamento do conselho, para as medidas administrativas
decorrentes, em especial a capacitação dos membros e assessor jurídico local.
A autoridade militar responsável pela escolha dos membros deve atentar para as demais
orientações constantes na ordem de serviço em vigor, para preparação e condução dos tribunais
de honra, a qual poderá ser obtida na intranet do DGP, no seguinte endereço eletrônico:
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intranet.dgp.eb.mil.br.

PARTE II
PREPARAÇÃO DE MEMBROS DE TRIBUNAIS DE HONRA E ASSESSORES JURÍDICOS
ENQUADRANTES

CAPÍTULO III
PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PELAS ORGANIZAÇÕES MILITARES PARA O
TREINAMENTO PRESENCIAL
As organizações militares deverão estabelecer contato com a ATH para receber orientações
e/ou informar o andamento das atividades tão logo seja estabelecido o canal técnico, mantendo
esse contato semanal, a fim de realizar ajustes para o início da preparação.
A autoridade nomeante deverá providenciar um “assessor jurídico local” para prestar apoio
imediato aos membros do tribunal de honra. Tal militar deverá ser preferencialmente de carreira e
servir na guarnição onde funcionará o conselho e obrigatoriamente ser bacharel em direito,
mesmo que de outra organização militar/escalão superior.
A OM apoiada deverá tomar as seguintes medidas administrativas referentes ao treinamento a
ser realizado na guarnição:
1. escalar um oficial de ligação para manter contato com um integrante da ATH;
2. apoiar na escolha e providenciar a reserva do hotel, caso solicitado pela ATH;
3. providenciar apoio de viatura para os deslocamentos a serviço nos trajetos aeroporto-hotel;
hotel-local de instrução e vice-versa etc;
4. arranchar o militar da ATH para o almoço nos três dias de instrução; e
5. providenciar local de instrução adequado com, no mínimo:
a. computador com o programa “Impress” do “Open Office” e/ou Power Point do windows;
b. projetor multimídia;
c. sistema de som, compatível com o ambiente, para a projeção de filme;
d. demais itens básicos para instrução (cadeiras, mesas para manuseio da documentação,
iluminação adequada etc); e
e. toda a documentação referente ao conselho.
Além dessas informações, as organizações militares devem atentar para as demais orientações
constantes na ordem de serviço de preparação e condução de tribunais de honra em vigor.
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CAPÍTULO IV
PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PELAS ORGANIZAÇÕES MILITARES PARA O
TREINAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA
As organizações militares deverão estabelecer contato com a ATH para receber orientações
e/ou informar o andamento das atividades tão logo seja estabelecido o canal técnico, mantendo
esse contato semanal, a fim de realizar ajustes para o início da preparação.
A autoridade nomeante deverá providenciar um “assessor jurídico local” para prestar apoio
imediato aos membros do tribunal de honra. Tal militar deverá ser preferencialmente de carreira e
servir na guarnição onde funcionará o conselho e obrigatoriamente ser bacharel em direito,
mesmo que de outra organização militar/escalão superior.
As OM deverão também adotar as medidas administrativas para a realização do treinamento
por videoconferência, com o devido apoio da seção de informática da OM, atentando para o que
abaixo se segue:
Providenciar um local propício para videoconferência, com as seguintes especificidades:
a. ter um computador no mínimo com 4G de memória;
b. ter no computador o sistema operacional windows 7, ou superior;
c. ter conexão cabeada com a ebnet;
d. ter um ou mais aparelhos que permitam os militares falarem na VC;
e.

baixar

o

programa

de

videoconferência

no

seguinte

endereço:

https://intranet.7cta.eb.mil.br/videoconferencia/ (nesta parte: "O executável de instalação do
aplicativo da Videoconferência pode ser adquirido no link" retrocitado);
f. após realizar os procedimentos anteriores, a OM deverá fazer contato telefônico com o 7º
CTA para a criação do usuário e para a realização de testes. A comunicação deverá ocorrer através
do telefone (61) 2035-7070, RITEx 860-7070, ou ainda pelo e-mail centsv@7cta.eb.mil.br
g. Finalizados todos os procedimentos descritos anteriormente, caso necessário, a OM poderá
entrar em contato com a seção de informática do DGP, por intermédio do telefone (61) 3415-4372
ou RITEx 860-4372, para realizar demais ajustes.
A título de complementação das informações acima prestadas, informa-se que:
a. os membros deverão usar um microfone específico para fazer perguntas durante a
videoconferência. Ou seja, não deverá usar o microfone do computador e/ou notebook, pois o
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microfone destes equipamentos normalmente apresenta um mau funcionamento neste tipo de
evento;
b. Os participantes deverão estar perto do microfone para realizarem perguntas. Observa-se
que quando o local montado para a realização da videoconferência é bastante amplo (Ex.:
auditório) o microfone não costuma ficar suficientemente perto dos militares. Uma pergunta
realizada em ambiente espaçoso e longe do microfone, frequentemente, impede a correta
audição da dúvida por parte dos demais integrantes do evento, pois o som chega aos outros
participantes muito baixo ou com bastante eco;
c. os militares que estão longe do microfone inviabilizam a boa dinâmica da instrução, cita-se, a
título exemplificativo, o rodízio por parte dos participantes da leitura das normas (leis, decretos,
portarias, etc.); e
d. deve-se utilizar televisores e/ou aparelho de data show novos ou relativamente novos, pois
os equipamentos antigos possuem configuração de hardware ruim, acarretando em imagem
inadequada dos slides (impossibilidade de visualizar de forma correta os desenhos, tabelas, letras,
etc.);
Antes da realização do estágio de capacitação dos membros, a Assessoria de Tribunais de Honra
do DGP designará data/hora em que ocorrerá uma reunião de coordenação, também por meio de
videoconferência, na qual deverão estar presentes os membros do Conselho, seus respectivos
reservas, o assessor jurídico local e o militar de apoio da informática da OM, designado para dar
suporte aos trabalhos.
Tanto para a reunião de coordenação, quanto para o estágio de capacitação (fase presencial de
preparação), a sala para ser acessada nos eventos descritos será a de número 881047, o
gatekeeper será o de número “10.68.4.60”. Em caso de dúvidas ou cancelamentos, a central de
serviços do 7º CTA deverá ser informada com 24h de antecedência, através do telefone (61) 20357070, RITEx 860-7070, ou ainda pelo e-mail centsv@7cta.eb.mil.br.
Os equipamentos a serem utilizados na videoconferência da fase presencial (televisores, data
show, microfone, etc.) deverão ser os mesmos utilizados na videoconferência da reunião de
coordenação, sob pena de haver prejuízo no aprendizado, face a utilização do material empregado
para realizar os testes ser diferente do operado na VC de instrução.
A seção de informática da OM apoiada deverá estar em condições de substituir os
equipamentos que apresentem desempenhos insatisfatórios durante os testes realizados na VC de
coordenação.
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Além dessas informações, as organizações militares devem atentar para as demais orientações
constantes na ordem de serviço em vigor, que poderá ser obtida na intranet do DGP.

PARTE III
CONDUÇÃO DOS TRIBUNAIS DE HONRA

CAPÍTULO V
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES DAS AUTORIDADES NOMEANTES EM CONSELHO DE
DISCIPLINA
Segundo expressa previsão contida no artigo 4º do Decreto nº 71.500/1972, as autoridades
nomeantes podem variar de acordo com a pessoa do militar a ser submetido a conselho de
disciplina.
Mesmo diante das causas de submissão ex-officio, a autoridade nomeante deve entrar em
contato com a ATH/DGP e com a Asse Ap As Jurd do Grande Comando enquadrante, antes de
nomear o conselho de disciplina.
A nomeação de conselho de disciplina se dá por meio de portaria da autoridade nomeante, cujo
ato administrativo deverá conter alusão às normas que atribuem competência à mencionada
autoridade; os postos, os nomes, os números de registro de identidade e as OM dos membros do
CD, com as suas funções no referido conselho; a graduação, o nome, o número de registro de
identidade e a OM do acusado; o enquadramento do acusado no Art. 2º do Decreto nº
71.500/1972 e o local onde funcionará o CD.
A autoridade nomeante deverá atentar para a composição dos membros do CD, assim como
também para as causas de impedimento e suspeição dos referidos membros, tomando por base a
previsão contida no Art. 5º do Decreto nº 71.500/1972, assim como no Art. 10 da Portaria nº
1.440- C Ex, de 6 SET 18.
A autoridade nomeante obrigatoriamente deverá encaminhar ao presidente do conselho,
juntamente com a portaria de nomeação, toda a documentação prevista no Art. 7º da Portaria nº
1.440- C Ex, de 6 SET 18.
Deverão ser adotadas as medidas administrativas necessárias ao afastamento das funções e
obrigações do acusado submetido a conselho de disciplina, quando este for do serviço ativo, cujo
afastamento se dará a partir da data da edição da portaria de nomeação, podendo se estender
pelos 10 (dez) dias seguintes à sessão de leitura do relatório, caso o acusado seja considerado pelo
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tribunal de honra culpado ou incapaz de permanecer na ativa, no caso do inciso III do Art. 2º do
Decreto nº 71.500/1972.
Em caso de dúvida quanto à sanidade mental do acusado, após solicitação do presidente do CD,
a autoridade nomeante deverá adotar todas as medidas administrativas cabíveis a submissão do
acusado à inspeção de saúde para fins de justiça e disciplina, de acordo com o previsto na
legislação específica.
A autoridade nomeante, com o devido suporte da Assessoria de Apoio para Assuntos Jurídicos,
deverá exercer o controle de prazos, concedendo as respectivas concessões de prorrogação para
conclusão dos trabalhos do CD, publicando em BAR e fazendo chegar ao presidente do CD as
cópias das publicações, para posterior juntada aos autos do conselho.
A autoridade nomeante, dentro do prazo de 20 (vinte) dias do recebimento dos autos,
aceitando ou não o julgamento do CD, despachará de forma motivada e justificada, nos termos
previsto no Art. 13 do Decreto nº 71.500/1972, assim como no Art. 58 da Portaria nº 1.440- C Ex,
de 6 SET 18, cujo despacho deverá ser publicado em BAR e comunicado, mediante recibo, ao
acusado e ao seu defensor.
Em caso de recurso interposto pelo acusado ou seu defensor, a autoridade nomeante
encaminhará o recurso diretamente ao Comandante do Exército, acompanhado dos autos do CD,
sendo o Comando Militar de Área ou o Órgão de Direção Setorial enquadrante e o DGP
informados por intermédio do canal de comando.
A autoridade nomeante, com o devido suporte do assessor jurídico local ou da Asse Ap As Jurd
enquadrante, deverá atentar para as medidas administrativas decorrentes da decisão do conselho,
em especial quando não há recurso interposto pelo acusado ou seu defensor, no tocante às
providências que demandam delegação ou subdelegação de competência para a prática de atos
administrativos, seja do Comandante do Exército ou do Chefe do Departamento-Geral do Pessoal.
Caso a autoridade nomeante não seja competente para a prática do ato administrativo, deverá
endereçar os autos do conselho de disciplina ao Gabinete do Comandante do Exército para a
respectiva confecção da portaria de delegação de competência.
Tratando-se de conselho de justificação, as responsabilidades e atribuições ficam a cargo do
Gabinete do Comandante do Exército, autoridade nomeante.
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CAPÍTULO VI
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DE TRIBUNAIS DE HONRA
Após a semana de preparação, os membros do conselho deverão manter contato semanal com
o assessor jurídico local, com o intuito de que a Asse Ap As Jurd possa manter a ATH/DGP
atualizada acerca da condução dos trabalhos do tribunal de honra.
Após a preparação intelectual dos membros de tribunais de honra, que ocorre por intermédio
de estágio de capacitação ministrado pela Assessoria de Tribunais de Honra do DGP, os membros
deverão manter-se atualizados em relação às legislações que envolvem tribunais de honra, assim
como deverão manter um estudo de toda a documentação recebida da autoridade nomeante (Art.
7º da Portaria nº 1.440- C Ex, de 6 SET 18), iniciando a preparação do cronograma de atividade que
serão desenvolvidas ao longo dos trabalhos do conselho, seja ele de justificação ou disciplina.
Nomeado o tribunal de honra, por intermédio de portaria da autoridade nomeante, qualquer
membro do conselho de justificação ou conselho de disciplina que se julgar impedido ou suspeito
de participar do colegiado deverá explicitar suas razões por escrito em até 1 (um) dia após tomar
conhecimento da nomeação.
Os membros do tribunal de honra deverão conceder ao militar submetido à CJ/CD todos os
direitos inerentes ao contraditório e a ampla defesa, atentando ao que prescreve o Art. 11 da
Portaria nº 1.440- C Ex, de 6 SET 18, notificando o acusado/ justificante de todos os atos do
conselho com a antecedência devida, intimando acerca da juntada aos autos de qualquer
documento, em especial aos que irão influenciar na decisão do colegiado.
No caso de revelia do acusado/justificante, os membros deverão lavrar o respectivo termo de
revelia e informar à autoridade nomeante para posterior designação de oficial orientador.
Os membros deverão confeccionar o libelo acusatório, que deverá ser entregue ao
acusado/justificante junto com a notificação para comparecer à primeira sessão do conselho.
Os autos deverão ser autuados e organizados em volumes pelo escrivão, sob coordenação do
presidente, devendo cada volume possuir aproximadamente 200 (duzentas) páginas, mantendo-se
a integridade do conteúdo de determinada peça no mesmo volume, atentando ao que prescreve o
Art. 22, § 4º, da Portaria nº 1.440- C Ex, de 6 SET 18.
O escrivão lavrará ata a cada sessão, na qual fará constar, de forma sucinta, todas as ações
realizadas, tais como as solicitações da defesa, as decisões do colegiado e quaisquer outros
incidentes ocorridos, e que será assinada por todos os membros do conselho, pelo acusado e seu
defensor, se houver.
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Os membros deverão diligenciar no sentido de trazer aos autos provas que confirmem ou não a
violação dos valores, da ética e dos deveres militares, conforme descrito no libelo acusatório.
Os membros deverão atentar para o rito previsto para a sessão inicial, conforme previsto no Art.
32 da Portaria nº 1.440- C Ex, de 6 SET 18, seguindo esse roteiro para as demais sessões, com as
adaptações necessárias.
Para oitiva de testemunha que se encontrar em local diverso daquele onde funciona o conselho,
os membros deverão providenciar a expedição de carta precatória, atentando que a referida
expedição não suspenderá a instrução.
Na tomada de qualquer depoimento, o conselho poderá indeferir as perguntas que já tenham
sido respondidas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias, distanciadas ou de nenhum
interesse para o esclarecimento dos fatos, devendo constar do termo de inquirição a pergunta
indeferida e a motivação para o seu indeferimento.
Se houver dúvida quanto à sanidade mental do acusado, o presidente do conselho solicitará à
autoridade nomeante a submissão daquele à inspeção de saúde para fins de justiça e disciplina, de
acordo com o previsto na legislação específica, atentando que o processo ficará suspenso, salvo
para a prática de diligências que possam ficar prejudicadas com o adiamento.
Na sessão de julgamento, o conselho decidirá, sob o viés ético-moral, se o acusado/justificante
é, ou não, culpado de cada acusação que lhe foi feita no libelo acusatório ou se, em razão da
condenação que lhe foi imposta, está ou não incapaz de permanecer na ativa ou na situação em
que se encontra na inatividade.
Na sessão de leitura do relatório, o acusado e seu defensor, se houver, deverão ser notificados
da decisão do conselho para interposição de recurso à autoridade nomeante, se entender
pertinente.
Os membros deverão exercer um rigoroso controle acerca de todos os prazos do conselho,
conforme expressa previsão contida no Art. 62 da Portaria nº 1.440- C Ex, de 6 SET 18, requerendo
à autoridade nomeante, de forma tempestiva, todos os pedidos de prorrogação de prazo dos
trabalhos do conselho, sob pena de praticar atos no processo sem a devida delegação de
competência.
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CAPÍTULO VII
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES DOS ASSESSORES JURÍDICOS EM CONSELHO DE DISCIPLINA
Após o estágio de capacitação, os assessores jurídicos locais deverão manter contato semanal
com a ATH/DGP, para que esta Assessoria possa manter-se atualizada sobre o andamento do
processo administrativo.
O assessor jurídico local deverá estar presente durante todo o estágio de capacitação
ministrado pela Assessoria de Tribunais de Honra do DGP.
Após a preparação intelectual dos assessores jurídicos locais, os mesmos deverão manter-se
atualizados em relação às legislações que envolvem tribunais de honra, assim como deverão
manter um estudo de toda a documentação a ser fornecida pela autoridade nomeante (Art. 7º da
Portaria nº 1.440- C Ex, de 6 SET 18), auxiliando os membros do conselho na preparação do
cronograma de atividades que serão desenvolvidas ao longo dos trabalhos do tribunal de honra,
assim como na confecção do libelo acusatório (orientação quanto à descrição fática e
enquadramento legal).
O assessor jurídico local é o militar responsável pelo assessoramento à autoridade nomeante,
no tocante à confecção da portaria de nomeação do conselho, da designação de oficial orientador,
dos despachos de prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos, atentando para as
respectivas publicações em BAR e envio das respectivas documentações aos membros do
colegiado, por intermédio do presidente. O assessor jurídico também tem uma importante função
no tocante à confecção da decisão da autoridade nomeante, devendo atentar também para a
publicação em BAR, cuidando para que o acusado e seu defensor, caso haja, sejam devidamente
notificados para eventual interposição de recurso em face de decisão da autoridade nomeante.
O assessor jurídico local tem importante participação na autuação do recurso interposto pelo
acusado ou defensor constituído, no caso de conselho de disciplina, adotando as medidas
administrativas de assessoramento da autoridade nomeante quanto à remessa dos autos ao
Comandante do Exército, e quanto a ciência do comando militar de área (C Mil A) ou o órgão de
direção setorial enquadrante.
Caso a organização militar da autoridade nomeante não possua Asse Ap As Jud prevista em QCP,
as providências administrativas acima descritas ficarão a cargo do chefe da 1ª seção ou do
ajudante-secretário, com o devido suporte técnico da Asse Ap As Jurd enquadrante.
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O assessor jurídico local deve assessorar a autoridade nomeante quanto a informação das
autoridades militares acerca da abertura do conselho de disciplina (confecção de DIEx prevista no
anexo “F” da Portaria nº 1.440- C Ex, de 6 SET 18), assim como do encerramento dos trabalhos,
(confecção de DIEx prevista no anexo “AP” da citada portaria).
O assessor jurídico local deve manter estreito contato com os membros do conselho, de forma
que a prorrogação dos prazos de conclusão dos trabalhos não ocorra de forma intempestiva.
Esse militar é o elo entre os membros do conselho, a autoridade nomeante e a Assessoria de
Tribunais de Honra do DGP. O assessor jurídico local deve estar em contato constante com os
membros do CD, em especial o presidente, auxiliando na retirada de dúvidas quanto aos
procedimentos que serão realizados no decorrer do conselho, propiciando segurança jurídica aos
atos do TH (produção de provas, relacionamento com advogado, prazo em dobro para defensoria
pública, etc).

CAPÍTULO VIII
CONFECÇÃO DO LIBELO ACUSATÓRIO - REQUISITOS A SEREM ABORDADOS
O libelo acusatório é a peça processual que deve conter a descrição minuciosa e precisa dos
fatos e atos imputados ao acusado/justificante, incluindo as circunstâncias que possam influir na
apreciação da conduta tida, em tese, como violadora dos preceitos éticos e morais, relacionando-a
com os preceitos dos valores, da ética e dos deveres militares elencados nos artigos 27, 28 e 31,
respectivamente, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares).
O libelo acusatório é um documento de fundamental importância no processo administrativo,
onde o colegiado se baseará para a condução do rito procedimental, em especial na produção de
provas com o viés ético-moral, não podendo, em hipótese alguma, o relatório estar distanciado
das condutas ali elencadas.
Os membros do colegiado por ocasião da confecção do libelo acusatório deverão estar de posse
de toda a documentação pertinente ao caso em concreto, documentos esses que deverão estar
anexos à portaria de nomeação do conselho, cujo fornecimento é de responsabilidade da
autoridade nomeante, com fulcro no Art. 7º da Portaria nº 1.440- C Ex, de 6 SET 18.
Para a confecção do libelo acusatório, os membros do conselho deverão atentar ao que
prescreve o Art. 16 da Portaria nº 1.440- C Ex, de 6 SET 18, acrescido das observações abaixo
elencadas:
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1. Nos casos de conselho de disciplina, o cabeçalho do libelo acusatório deve conter as
especificações da organização militar da autoridade nomeante, mesmo que o conselho esteja
sendo conduzido em outra organização militar.
Ex: acusado é militar inativo, vinculado para fins de pagamento ao 440º BI, mas a autoridade
nomeante é o Comandante da 110ª Região Militar. O cabeçalho do libelo acusatório será o do
Comando da 110ª Região Militar;
2. Nos casos de conselho de justificação, o cabeçalho do libelo acusatório deve conter as
especificações da organização militar sede dos trabalhos.
3. Atentar para a correta qualificação do acusado/justificante.
4. A conduta violadora dos preceitos da ética e da moral que ensejaram à submissão do militar
a conselho, seja ele de justificação ou disciplina, deve estar capitulada nos artigos 27, 28 e 31 do
Estatuto dos Militares. Importante acrescentar que outros artigos da Lei nº 6.880/1980 podem
fazer constar no enquadramento constante do libelo acusatório, dentre eles por exemplo os
artigos 14, 32, 33 e 43. Para o correto enquadramento legal, os membros do colegiado devem se
valer da Portaria nº 1.392- C Ex, de 25 OUT 16 (Vade-Mécum de Cerimonial Militar).
5. Quanto ao relato dos fatos e a descrição dos atos em minúcias, estes deverão contemplar
todas as suas circunstâncias, de forma clara e objetiva, com especificação de tempo e lugar
(QUEM, QUANDO, ONDE, COMO, POR QUE e PARA QUE), com eventuais apurações, punições ou
condenações e consequências decorrentes. Para tanto, é de fundamental importância que os
membros do conselho tenham conhecimento de que o acusado/justificante deverá se defender
dos fatos a ele imputados no libelo acusatório e não da capitulação legal a eles dada. O
acusado/justificante não se defende do tipo penal.
6. Nos casos de submissão a conselho por condenação judicial transitada em julgado (justiça
comum ou militar), é de fundamental importância que os membros tenham conhecimento do
processo para que tenham plenas condições de extrair com minúcias as condutas praticadas pelo
acusado/justificante e que ferem o nosso código de ética. Para tanto, aconselha-se que sejam
analisados com profundidade os seguintes documentos: auto de prisão em flagrante, caso haja; o
relatório do inquérito policial (seja ele da polícia civil ou IPM); a denúncia formulada pelo
Ministério Público; a sentença; e o acórdão do tribunal, caso haja apelação da sentença.
7. Nos casos de submissão a conselho por condutas administrativas de natureza grave
(punições disciplinares), os membros do colegiado para extrair com minúcias as condutas
praticadas pelo acusado/justificante e que ferem o nosso código de ética, devem analisar a
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descrição fática constante dos formulários de apuração de transgressão disciplinar (FATD), a
decisão da autoridade competente para aplicar a sansão disciplinar, assim como todos as decisões
exaradas pelas autoridades militares em sede de recurso disciplinar.
8. Após a descrição fática em minúcias, deve constar no libelo acusatório que em decorrência
dos atos supracitados, o acusado foi condenado, devendo ser mencionado o número da ação
penal, onde a mesma tramitou, a quantificação da pena cominada, o regime prisional, a
capitulação do crime, se a decisão foi mantida ou reformada em sede recursal, caso haja recurso,
quando e onde transitou em julgado a decisão judicial, fazendo constar também em quais
hipóteses de amolda ao Art. 2º do Decreto nº 71.500, de 5 DEZ 72, com as consequências
constantes do Art. 12 do aludido decreto.
9. Por fim, devem constar no libelo acusatório as testemunhas arroladas pelo conselho, sendo
estas, preferencialmente as que presenciaram as condutas que levaram o militar a ser submetido
a tribunal de honra. Em caso de submissão a conselho por decisão judicial, importante fazer
constar no libelo acusatório as testemunhas arroladas na denúncia. No caso de condutas
administrativas de natureza grave, as testemunhas arroladas do documento que gerou a abertura
de FATD.

CONCLUSÃO
O presente caderno não tem caráter definitivo, passível de atualização sempre que necessário,
sendo uma ferramenta de uso importante para as autoridades nomeantes, membros dos
tribunais de honra e assessores jurídicos locais, pois proporciona um direcionamento para as
melhores práticas na condução dos trabalhos do colegiado, seja nos conselhos de justificação e
ou disciplina, com enfoque desde o estudo de viabilidade jurídica de submissão a tribunal de
honra até as providências administrativas decorrentes da decisão da autoridade nomeante.
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DIRETORIA DE AVALIAÇÕES E PROMOÇÕES (D A Prom)
PARTE I
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO

CAPÍTULO IX
SISTEMA DO GESTÃO DO DESEMPENHO
9.1 INTRODUÇÃO
A Avaliação do Desempenho é tarefa essencial em qualquer organização eficiente, sendo
considerada como um dos indicadores da qualidade da gestão dos recursos humanos. O Exército
Brasileiro dispõe de um sistema formal de avaliação desde 1973. Assim, vem buscando
ferramentas modernas e alinhadas com as demandas da Força. Em 2015, no contexto da
Transformação do Exército, um novo sistema foi introduzido: o Sistema de Gestão do
Desempenho (SGD).
A Gestão do Desempenho é baseada na avaliação por competências dos militares,
representando o conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e experiência
evidenciado no desempenho de um cargo/função.
9.2 FINALIDADE
O SGD tem por finalidade avaliar e gerenciar o desempenho profissional dos militares,
buscando os seguintes objetivos finalísticos: o primeiro, com foco nas pessoas, melhorar o
desempenho profissional; e o segundo, centrado na organização, subsidiar os processos seletivos
e de promoção do Exército.
9.3 ATRIBUIÇÕES E PECULIARIDADES DOS INTEGRANTES DO SGD
Os integrantes, segundo as Instruções Reguladoras para o Sistema de Gestão do Desempenho
do Pessoal Militar do Exército (EB30-IR-60.007), 3ª Edição, são:
a. Departamento-Geral do Pessoal (DGP), por meio da Diretoria de Avaliação e Promoções (D A
Prom): é encarregado de planejar, supervisionar, processar, controlar e aprimorar o Sistema.
b. Avaliador: é aquele que acompanha o desempenho individual do militar avaliado,
identificando os pontos fortes e as necessidades de aprimoramentos. Poderão ser avaliadores em
processos de avaliação vertical:
- O Comandante do Exército;
- Oficiais e subtenentes de carreira da ativa e Prestadores de Tarefa por Tempo Certo (PTTC); e
- Oficiais Temporários, quando estritamente necessário, com mais de 03 (três) anos de efetivo
serviço após sua formação.
O Avaliador realizará uma entrevista inicial com seus Avaliados, a fim de difundir orientações
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sobre o SGD e, principalmente, estabelecer um canal de comunicação entre Avaliador e Avaliado,
essencial ao processo de avaliação. É uma atividade obrigatória e fundamental para se conhecer o
avaliado.
c. Avaliado: serão avaliados no SGD, todos os militares de carreira (exceto Sgt QE e Gen). O
avaliado poderá registrar suas considerações ou ciente, em até 10 (dez) dias após a
disponibilização do Resultado da Avaliação Somativa (RAS) ou Formativa (RAF) individualizado, ou
em até 48 horas após tomar conhecimento dos referidos resultados de avaliação no SGD.
d. Gestor OM: é o militar responsável por montar todos os processos, capacitar os integrantes
do sistema de avaliação, acompanhar a execução, sanar os problemas encontrados e assessorar o
homologador/Cmt. O Gestor deverá:
- ser escolhido de forma criteriosa pelo Cmt, Ch ou Dir OM, de preferência, entre os militares
mais experientes da OM;
- ter em mente que a avaliação do SGD, impacta em todos os processos seletivos e de
promoção dos militares;
- ter pleno conhecimento da Legislação do Sistema de Gestão de Desempenho e do Guia do
Gestor, encontrados no site da D A Prom. (http://daprom.dgp.eb.mil.br); e
- ter postura proativa e, sempre que necessário, entrar em contato com a D A Prom para
sanar dúvidas.
e. Comandante (Cmt), Chefe (Ch), ou Diretor (Dir) de Organização Militar (OM): é o responsável
pelo processo de avaliação dos militares de sua OM e, também, o homologador das avaliações,
devendo realizar as análises das Fichas de Avaliação.
Somente o Oficial-General Cmt, Ch ou Dir OM poderá delegar a função de homologador para o
seu S Cmt, S Ch, S Dir ou outro militar de sua confiança, devendo tal fato ser publicado em boletim
interno (BI) da OM.
9.4 PROCESSOS DE AVALIAÇÃO
O Processo de Avaliação pode ser classificado conforme a seguir:
a. Quanto ao tipo de processo:
1) Formativo - estruturado em competências básicas e específicas, com a finalidade de
melhorar o desempenho do avaliado, composta pelas avaliações internas do tipo vertical. As
avaliações formativas serão calculadas da mesma forma que as somativas, entretanto, não
comporão o Perfil do Desempenho (Perfil) do militar, destinando-se apenas a estabelecer
parâmetros de orientação dos avaliadores aos avaliados.
2) Somativo - estruturado em competências básicas e específicas, com a finalidade de
subsidiar os diversos processos administrativos de pessoal, composta pelas avaliações: verticais
interna e externa, escolar, lateral e a do aspirante-a-oficial. As avaliações somativas, exceto as
laterais, comporão o Perfil do militar que será utilizado para subsidiar os diversos processos
seletivos da Força.
b. Quanto ao tipo de ambiente:
1) Interno - Avaliação Interna
Quando o militar é avaliado no âmbito da Organização Militar a que pertence. É necessário
realizar a importação dos militares à disposição no gerenciamento de pessoal no SGD, para que o
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mesmo possa constar na relação de militares de sua OM e na sua árvore de avaliação.
2) Externo - Avaliação Externa
Quando o militar é avaliado por superior hierárquico que não serve na Organização Militar a
que pertence. A avaliação do Cmt/ Ch / Dir de OM, nível unidade ou subunidade independente,
será realizada obrigatoriamente:
- Pelo respectivo chefe imediato, como Avaliação Externa com vínculo funcional direto;e
- Pelos demais avaliadores designados pelo chefe imediato, como Avaliação Externa com
vínculo funcional indireto.

c. Quanto ao tipo hierárquico:
1) Vertical - Avaliação Vertical
A Avaliação Vertical é o tipo de avaliação realizada por militar de grau hierárquico superior
ao do Avaliado ou de maior antiguidade.
O Avaliador vertical poderá ter vínculo funcional direto ou indireto com o Avaliado. Para o
avaliador com vínculo funcional direto será impositiva a avaliação de todas as competências básicas
e específicas previstas para o avaliado nos processos Formativo Interno Vertical (FIV) e Somativo
Interno Vertical (SIV).
O avaliador com vínculo funcional indireto poderá selecionar as competências básicas e
específicas a serem avaliadas nos processos FIV e SIV, conforme julgue que as tenha observado, não
havendo nenhuma obrigatoriedade.
2) Lateral - Avaliação lateral
Neste tipo de avaliação, o militar é avaliado por outro militar de mesmo posto ou
graduação, independente da antiguidade, que tenha condições de observar o seu desempenho.
A Avaliação Lateral será efetuada somente na avaliação interna e não entra na composição
do Perfil do Avaliado. No processo de avaliação lateral, cada militar deverá ser avaliado por no
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mínimo 02 (dois) e no máximo 04 (quatro) avaliadores.
3) Escolar - Avaliação Escolar
É o tipo de avaliação na qual o militar de carreira, na condição de aluno dos cursos militares,
é avaliado por instrutores e/ou alunos. Este tipo de avaliação será efetuado somente na avaliação
interna.

A avaliação escolar não tem fase formativa; possui apenas a fase somativa interna. O
processo de avaliação Somativo Interno Escolar entra na composição do Perfil do Avaliado. É
interessante destacar esta condição para os alunos no início do curso a fim de conscientizá-los das
consequências de uma avaliação feita com seriedade. Esta avaliação é peculiar, pois permite
simultaneamente a avaliação do instrutor para com os alunos e a avaliação entre os alunos.
Não haverá avaliação escolar para os alunos dos Cursos de Formação de Oficiais e de
Sargentos (AMAN, EsSA, EsSLog, EsSEx, etc). Os Estabelecimentos de Ensino, conforme orientação
de seus Cmt, poderão ter Homologador e Gestor específicos para cada curso.
4) Avaliação de Aspirante-a-Oficial
O Aspirante-a-Oficial será avaliado conforme previsto na Diretriz para o Estágio de
Aspirantes-a-Oficial Egressos da Academia Militar das Agulhas Negras Portaria nº 462-EME, de 31
OUT 16 (EB20-D-01.036). A avaliação do Aspirante-a-Oficial ocorrerá no primeiro semestre do ano
“A”, em um processo específico, Somativo Interno de Aspirante (SIA). A execução da avaliação no
processo Somativo Interno de Aspirante (SIA) deverá ocorrer até 30 ABRIL “A”. A homologação e o
envio para a D A Prom do processo Somativo Interno de Aspirante (SIA) deverá ocorrer até 10
MAIO “A”.
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9.5 COMPETÊNCIAS AVALIADAS
A Gestão do Desempenho é baseada na avaliação por competências dos militares,
representando o conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e experiência
evidenciado no desempenho de um cargo/função.
Competências Básicas
(Avaliação obrigatória)
- Camaradagem
- Dedicação
- Disciplina
- Iniciativa
- Integridade
- Resistência Física
- Responsabilidade
- Técnico-Profissional

9.6 APLICAÇÕES DAS AVALIAÇÕES REALIZADAS NO SGD
As avaliações válidas do militar serão consideradas para a elaboração do Perfil do Desempenho
do Avaliado (Perfil) e para composição do Grau de Conceito no Posto ou na Graduação (GCP/GCG),
conforme o período correspondente.
O Perfil do Desempenho do avaliado do ano A é gerado utilizando-se das médias das avaliações
dos últimos 05 (cinco) períodos de avaliação (A-1, A-2, A-3, A-4 e A-5).
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O Grau de Conceito no Posto ou na Graduação é a média de todas as avaliações do militar no
Posto/Graduação atual, multiplicada por fator específico, segundo a legislação de promoção.
É importante ressaltar que a avaliação do desempenho deve ser realizada de forma justa e
fundamentada, uma vez que impacta na carreira do militar de duas formas:
a. nos processos seletivos
As avaliações anuais compõem o Perfil, que é um dos indicadores utilizados em todos os
processos seletivos da Força, tais como missões no exterior, concessão de medalhas, cursos,
movimentações, entre outros.
b. nos Processos de Promoções
As avaliações anuais, em determinado posto ou graduação, compõem o Grau de Conceito no
Posto/Graduação que são utilizados nos processos de promoções.
9.7 SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO
a. Atribuindo pautas de “1 a 6” às competências
O Avaliador, ao realizar a avaliação, mensurará o desempenho do avaliado, atribuindo-lhe
uma pauta, de acordo com os seus descritores, e o sistema relacionará, automaticamente, o
desempenho a um grau, conforme a tabela:

b. Registrando o Desempenho Global (DG).
O DG retrata a percepção geral que o avaliador tem do avaliado e cada DG possui um fator
multiplicador que afeta o resultado final da avaliação. O avaliador, ao finalizar a avaliação das
competências, deverá registrar o Desempenho Global (DG), podendo classificá-lo em Superior (S),
Adequado (A) e Oportunidade de Melhoria (OM), conforme quadro abaixo:
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Apenas o Comandante/Homologador, no momento da homologação, poderá atribuir o
desempenho global (DG) “Alto Desempenho”.

c. Disponibilizando o Relatório da Avaliação Somativa (RAS)
Quando todas as Fichas da Avaliação Somativa forem encaminhadas para homologação, será
disponibilizado ao Avaliado o Resultado da Avaliação Somativa (RAS) individualizado.
O avaliado poderá registrar suas considerações ou ciente, em até 10 (dez) dias após a
disponibilização do Resultado da Avaliação Somativa (RAS) ou Formativa (RAF) individualizado, ou
em até 48 horas após tomar conhecimento dos referidos resultados de avaliação no SGD.

d. Homologando e atribuindo o DG de “Alto Desempenho”
No momento da homologação, o Comandante/Homologador poderá ratificar ou retificar o
Desempenho Global, atribuindo o “Alto Desempenho” (AD), caso julgue oportuno, aos avaliados
que se destacaram dentre seus pares, evidenciando, em alto nível, as competências nas quais
foram avaliados.

Apenas o Comandante/Homologador, no momento da homologação, poderá atribuir o
desempenho global (DG) “Alto Desempenho”. Somente os avaliados com Desempenho Global
Superior (por todos os seus avaliadores) poderão ser classificados como AD pelo Cmt. O Sistema
não permite que o homologador modifique avaliação realizada por outro avaliador.

Caderno de Orientação DGP

41

9.8 EXTRATO DO CALENDÁRIO DE AVALIAÇÃO
EXTRATO DO PROCESSO SIV - 2º SEMESTRE
(Encontra-se completo no Anexo “A”, da Port. 136-DGP, de 27JUN19, EB-IR-60.007)
ATIVIDADE

RESPONSÁVEL

DATA

OBS

Confecção da árvore de avaliação do
processo de avaliação somativa (SIV)
(possibilidade de clonar o FIV do ano
atual) e SEV de Oficiais e Praças - Início do
período da Avaliação Somativa

Gestor OM

15 JUN A

-

Realização da Entrevista de Aprimoramento
com o(s) Avaliado(s)

Avaliador / Avaliado

De 1º Jun a 15 SET A

-

Execução das Avaliações Somativas e envio
ao Homologador

Avaliador Vertical

Disponibilização/Conhecimento
do
Resultado da Avaliação Somativa (RAS)
individualizado no SGD

Avaliador e Avaliado

De 11 OUT A
a 10 NOV A

-

Registro de “considerações” e/ou “ciente”
no Resultado da Avaliação Somativa (RAS)

Avaliado

Até 10 (dez) dias
após a
disponibilização do
RAS individualizado

Resolução de pendências na Avaliação da
OM

Homologador

Até 5 DEZ A

-

Homologação das Avaliações Somativas

Homologador

Até 15 DEZ A

-

Envio dos processos SIV e SEV para a D A
Prom (no sistema)

Gestor OM

Até 22 DEZ “A”

-

Cmt/Ch/Dir OM,
Gestor e S1

Após o envio do
processo para a D
A Prom

-

Todos

22 DEZ A

-

DA Prom

31 MAR A+1

-

Até 31 DEZ A+1

-

Impressão, assinatura e arquivamento do
Relatório de Avaliação do Desempenho na
OM
Final do período de avaliação
Disponibilização do Perfil de Desempenho
(referente às avaliações do Ano A) oficiais e praças
Prazo para solicitação de análise das fichas
de avaliação do SGD do Ano A

Somente militar
avaliado pelo
Cmt/Ch/Dir OM ou
Homologador

-
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CAPÍTULO X
ANÁLISE DE FICHAS DE AVALIAÇÃO E ADEQUAÇÃO
10.1 INTRODUÇÃO
A Análise das Ficha de Avaliação e auditorias dos processos de avaliação que apresentarem
indícios de erros de avaliação ou de irregularidades é feita pela Comissão de Análise de Fichas de
Avaliação (CAFA).
A CAFA é subordinada diretamente ao Diretor de Avaliação e Promoções, sendo o órgão do
Sistema de Gestão do Desempenho responsável pela análise de processos e Fichas de Avaliação
(FA)
que apresentarem indícios de erros de avaliação ou de irregularidades, observadas as
prescrições contidas nas EB10-IG-02.007 e nas Instruções Reguladoras para o Sistema de
Gestão do Desempenho do Pessoal Militar do Exército (EB30-IR-60.007), aprovadas pela Portaria
nº 136-DGP, de 27 de junho de 2019.
A CAFA é nomeada periodicamente pelo Dir Avl Prom e constituída pelos seguintes integrantes:
- Chefe da Seção de Avaliação da D A Prom – Presidente;
- Chefe da Subseção de Análise da D A Prom – Membro; e
- até 3 (três) psicólogos da Seção de Avaliação da D A Prom – relatores.

10.2 FINALIDADE
Averiguar a existência de erros de avaliação ou de falhas na condução da avaliação e de seus
processos, com base na legislação vigente, emitindo parecer fundamentado sobre a matéria e
propondo ao Dir Avl Prom as medidas pertinentes para o aperfeiçoamento do SGD; e proceder,
quando necessário, a busca de informações sobre processos de avaliação e os militares em
estudo, a fim de complementar as informações constantes da documentação gerada a partir dos
registros disponíveis na Base de Dados Corporativa de Pessoal (BDCP).

10.3 ATRIBUIÇÕES DOS RELATORES DA CAFA
- levantar as informações consideradas necessárias para a realização de estudo
fundamentado sobre os processos de avaliação e as FA objeto da CAFA, por meio de consultas à
BDCP, assim como a avaliadores, avaliados e outros militares que possam contribuir para o
esclarecimento dos fatos relativos à avaliação ou a seus processos;
- analisar criteriosamente as informações de caráter quantitativo e/ou qualitativo disponíveis,
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à luz da legislação vigente e dos fundamentos teóricos e metodológicos relativos à avaliação do
desempenho; e
- confeccionar relatório, com base em estudo fundamentado sobre processo ou recurso que
deva ser apreciado pelos integrantes da CAFA.

10.4 RECURSOS DO AVALIADO
Somente o militar avaliado pelo Cmt/Ch/Dir OM e/ou Homologador poderá solicitar análise das
fichas de avaliação do SGD do Ano “A”, até 31 de dezembro do Ano “A + 1”, mediante
requerimento dirigido ao Ch DGP, encaminhado por meio do escalão de comando.

10.5 ADEQUAÇÃO DA AVALIAÇÃO
Há mecanismos automáticos no sistema que fazem a adequação da avaliação. Para mitigar
possíveis erros de avaliação, o sistema possui parâmetros, que levando em consideração a
experiência do avaliador e as respectivas avaliações realizadas, poderá ou não adequar o Grau de
uma avaliação específica.
O avaliador deve ter em mente que as avaliações detectadas pelo sistema como lenientes
passarão automaticamente por um reajuste depreciativo para adequá-las a um padrão normal. Ao
ser considerado leniente pelo sistema, o avaliador, em vez de favorecer seus avaliados, acaba por
prejudicá-los em função da adequação automática do SGD. O avaliador JUSTO tem maiores
chances de ter suas avaliações preservadas. O avaliador LENIENTE terá suas avaliações
depreciadas pela adequação.
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PARTE II
VALORIZAÇÃO DO MÉRITO

CAPÍTULO XI
REGISTRO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS
11.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O Registro de Informações Pessoais (RIP) é o documento onde são transcritas as informações
pessoais sobre militares de carreira e inativos, resultantes das apurações feitas por comissões ou
conselhos, e as de natureza investigativa, disciplinar ou judicial, todas publicadas em boletim
interno ou outro veículo de informação oficial.
O Registro de Informações Pessoais relativos aos militares de carreira e inativos, tem por
objetivos:
I - proporcionar à Administração de Pessoal do Exército informações sobre os militares de
carreira e inativos, em consonância com os preceitos legais vigentes;
II - aperfeiçoar e apoiar os diversos processos de promoção, de seleção de pessoal, de
acompanhamento do desempenho profissional e do exame da observância dos preceitos da ética
militar dos militares de carreira e inativos, no que for pertinente a cada universo;
III - sistematizar a apuração e o registro, em documento apropriado, de informações pessoais
relevantes dos militares de carreira e inativos;
IV - definir atribuições dos órgãos responsáveis por informações pessoais dos militares de
carreira e inativos; e
V - centralizar as informações sobre o pessoal militar de carreira e inativo no mais alto Órgão da
Administração de Pessoal.
Encontra-se em atualização as Normas para Registro de Informações Pessoais Relativas aos
Militares de Carreira e Inativos no âmbito do Exército Brasileiro (EB10-N-02.004).

11.2 EXECUÇÃO DAS RIP
O exame da observância dos preceitos da ética militar ou da capacidade profissional do militar
deve basear-se em investigações e na análise de informações escritas fornecidas por autoridade
militar ou por civil de reconhecida idoneidade, contendo assinatura, nome e outros dados que
permitam a exata identificação do informante.
A apuração será inicialmente realizada pela Organização Militar (OM) que receber a informação

Caderno de Orientação DGP

45

ou pelo comando enquadrante.
As informações pessoais que deverão constar no RIP são representadas abaixo:

As
puniç
ões
disci
plina
res
(exce
to
adve
rtênc
ia

e

impe
dimento disciplinar) constarão no RIP, seus cancelamentos e o número e a data dos boletins
relativos às anulações de punição;
Por sua vez os fatos geradores de justiça no RIP incluem: sentenças judiciais, absolutórias e
condenações respectivas; reabilitações judiciais; indiciamento em Inquérito Policial Militar (IPM),
em Inquérito Policial (IP), em Instrução Provisória de Deserção (IPD) e Inquérito Civil; instauração
de Conselho de Disciplina ou de Conselho de Justificação, incluindo possíveis desdobramentos no
Superior Tribunal Militar (STM); prisão preventiva ou em flagrante delito; instauração de Processo
Administrativo, Tomada de Contas Especial, Tomada de Contas, condenações e inscrição em dívida
com a Fazenda Nacional, por alcance; entre outros.
Poderá conter na RIP a situação de militar não disponível para movimentações; e de militar não
apresentado ou com aproveitamento insuficiente em curso/estágio para o qual tenha sido
selecionado, conforme apreciação do órgão movimentador em ligação com a OM encarregada do
curso/estágio, exceto por motivo justificável; e
Cabe ressaltar que no RIP poderá ter outras informações que interessem ao Sistema de Pessoal,
aos processos seletivos, aos processos de promoção e ao acompanhamento do desempenho
profissional, bem como do exame da observância dos preceitos da ética militar dos militares de
carreira e inativos.
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Militar ingressou com requerimento fora do prazo. O Cmt pode
arquivar? NÃO! Deverá encaminhar o requerimento da mesma
forma. O detalhe é que, no campo “4. PARECER”, deve ser
registrado que “não foram observadas as exigências legais”. A
apreciação da tempestividade caberá ao Ch DGP.

11.3 ATRIBUIÇÕES
O Departamento-Geral do Pessoal para cumprir o previsto na legislação do RIP realiza
periodicamente a Comissão de Avaliação (C Avl) e o Conselho de Revisão (C Rev).
O Centro de Inteligência do Exército encaminha ao DGP os dados, informações e registros que
produzir ou receber acerca dos militares de carreira e inativos, que se relacionem às sentenças
judiciais e às punições disciplinares publicadas em Boletim Interno; e utiliza os registros sob a
guarda do DGP para atender às necessidades do Sistema de Inteligência do Exército.
A Diretoria de Controle de Efetivos e Movimentações (DCEM) estabelece os procedimentos
técnicos para análise dos casos de não disponibilidade para movimentação, de aproveitamento
insuficiente ou de não apresentação em cursos/estágios, todos publicados em boletim.
O Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx) encaminha ao DGP os dados, informações e
registros que produzir ou receber acerca dos militares de carreira e inativos, que se relacionem à
instauração de Processo Administrativo, Tomada de Contas Especial, Tomada de Contas,
condenações e inscrição em dívida com a Fazenda Nacional, por alcance.
Às demais OM incumbe:
I - apurar por meio de processo administrativo (sindicância), se for o caso, e publicar em
boletim todas as informações relacionadas às presentes Normas; e
II - encaminhar ao órgão de avaliação e de promoção as cópias das folhas do boletim contendo
a publicação das informações objeto das presentes Normas.
11.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As informações constarão nos RIP são de uso privativo do Exército, resguardadas as condições
de acesso e sigilo
Os casos omissos ou conflitantes, não solucionados no âmbito dos órgãos envolvidos, devem
ser submetidos à apreciação do Comandante do Exército, como última instância.
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Todo o militar poderá solicitar vistas ao seu RIP, mediante requerimento dirigido ao
Chefe do DGP e encaminhado por meio do escalão de comando, conforme previsto nas
Instruções Gerais para a Correspondência do Exército (EB10-IG-01.001).

CAPÍTULO XII
SISTEMA DE VALORIZAÇÃO DO MÉRITO
O Sistema de Valorização do Mérito (SVM) segue as prescrições contidas nas Instruções Gerais
para o Sistema de Valorização do Mérito dos Militares do Exército (IG 30-10), aprovadas pela
Portaria do Comandante do Exército nº 994, de 18 de dezembro de 2008.
A valorização do mérito dos militares é realizada por meio da seleção dos componentes da
profissão militar prevalentes para a Política de Pessoal, considerando as especificidades de cada
processo seletivo ou de promoção.

Os componentes da profissão militar a serem considerados pela Diretoria de Avaliação e
Promoções (D A Prom) para compor as listas de valorização do mérito nos diversos processos
seletivos e de promoções poderão ser estabelecidos pelos seguintes órgãos e comissões:
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- Gabinete do Comandante do Exército (Gab Cmt Ex);
- Departamento-Geral do Pessoal (DGP);
- Comissões de Promoção de Oficiais ou de Subtenentes e Sargentos/QAO; e
- Secretaria-Geral do Exército (SGEx).

Os componentes da profissão militar, prevalentes para a valorização do mérito nos
processos seletivos ou de promoções, serão alterados pelos órgãos responsáveis, conforme sejam
atualizadas as diretrizes da Política de Pessoal e as necessidades da Instituição.

12.1 GENERALIDADES
A FVM pontuada é disponibilizada ao militar diariamente.
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O interessado visualiza os pontos dos componentes da profissão militar que podem ser
considerados para efeito de valorização do mérito. Quando o militar estiver incluído nos limites
quantitativos de antiguidade para as promoções, a pontuação apresentada na FVM, específica
para aquele processo, é a que será utilizada para a organização do Quadro de Acesso.
As FVM pontuadas diariamente estarão sempre atualizadas, desde que os eventos estejam
corretamente homologados na Base de Dados Corporativa de Pessoal (BDCP). Portanto, é de
extrema relevância verificar o correto e oportuno lançamento de dados na sua Ficha Cadastro (Fi
Cdtr), realizado por meio do Sistema de Cadastramento de Pessoal do Exército (SiCaPEx). É da Fi
Cdtr de cada militar de onde são importados os eventos valorizados pelo SVM.
O SVM somente poderá considerar as informações que estiverem corretamente homologadas
na BDCP.
Atenção especial deve ser dada ao “Quadro de Movimentações” da Fi Cdtr. O SVM leva em
consideração o preenchimento correto de todos os campos. Apenas o penúltimo e o último
registro da coluna “Término” poderão estar sem preenchimento. A falta de datas ou o
preenchimento incorreto de algum registro ocasionarão incorreções na FVM. As correções do
Quadro de Movimentações devem ser requeridas diariamente à Diretoria de Controle de Efetivos
e Movimentações (DCEM).
A avaliação (perfil de desempenho) gerada pelo Sistema de Gestão do Desempenho (SGD) não
é um componente da valorização do mérito.
Para os processos de promoções, a data de encerramento das alterações e a data limite para
atualização da base de dados seguem:
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a. as Instruções Gerais para Promoção de Oficiais da Ativa do Exército (EB10-IG02.001),
aprovadas pela Port Cmt Ex nº 1.521, de 19 DEZ 14 e alteradas pela Port Cmt Ex nº 1.017 de 3 AGO
15;
b. as Instruções Gerais para Ingresso e Promoções no Quadro Auxiliar de Oficiais da Ativa, 1ª
Edição, 2014 (EB10-IG-02.005), aprovadas pela Port Cmt Ex nº 1.496, de 11 DEZ 14, alteradas pela
Port Cmt Ex nº 1.019, de 3 AGO 15; e
c. as Instruções Gerais para Promoção de Graduados (EB10-IG-02.006), aprovadas pela Port
Cmt Ex nº 1.505, de 15 DEZ 14 e alteradas pela Port Cmt Ex nº 1.020, de 3 AGO 15.

12.2 COMPONENTES DA PROFISSÃO MILITAR
Os componentes da profissão militar poderão ser considerados ou não, a critério dos órgãos
responsáveis, conforme a finalidade e as características dos processos seletivos ou de promoções.
I - medalhas e condecorações nacionais;
II - elogios de citação de mérito;
III - cursos realizados;
IV - habilitação em idiomas;
V - trabalhos úteis;
VI - atividades essenciais;
VII - tempo de serviço em situações diversas;
VIII - tempo de instrutor ou auxiliar de instrutor;
IX - concursos de habilitação de músicos;
X – comportamento militar; e
XI - deméritos.

12.3 TSSD COMPROVÁVEIS POR COMISSÃO DA OM
Os procedimentos para a comprovação, o reconhecimento e o cadastramento, na Base de
Dados Corporativa de Pessoal (BDCP), dos Tempo de Serviço em Situações Diversas (TSSD),
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exclusivamente daqueles previstos nas Normas para a Comprovação, o Reconhecimento e o
Cadastramento do Tempo de Serviço em Situações Diversas (EB30-N-60.033), são os que geram
maior inconsistências no SVM.
Isto posto, o interessado, a seção de pessoal e o Cmt/Ch/Dir da OM devem seguir os modelos
na página eletrônica da D A Prom e obrigatoriamente as seguintes etapas previstas nas EB30-N60.003:
I - solicitação do interessado, mediante Documento Interno do Exército (DIEx) dirigido ao
Cmt/Ch/Dir de sua OM, especificando o período e o tipo de TSSD que pleiteia reconhecimento e
anexando a documentação comprobatória necessária, segundo as condições previstas no art. 14
destas Normas;
II - publicação do recebimento do DIEx;
III - designação em BI de comissão para comprovação do TSSD;
IV - publicação do relatório da comissão e do despacho do Cmt OM; e
V - arquivamento do processo na Seção de Pessoal da OM, contendo:
a) DIEx do interessado, juntamente com a respectiva documentação comprobatória;
b) cópia da publicação do recebimento do DIEx;
c) relatório original da comissão, comprovando ou não o TSSD;
d) cópia da publicação em BI do relatório da comissão;
e) despacho do Cmt OM original, reconhecendo ou não o TSSD; e
f) cópia da publicação em BI do despacho do Cmt OM.
A D A Prom audita os dados cadastrados pelas OM relativas a TSSD, dessa forma toda a
documentação constante do processo deverá permanecer disponível para as auditorias a serem
realizadas pelo escalão superior, conforme previsto nas Instruções Reguladoras para
Cadastramento e Auditoria dos Dados Individuais e Registros Funcionais do Pessoal Vinculado ao
Exército (IR 30-87), aprovadas pela Portaria nº 147-DGP, de 23 de setembro de 2011 e no art. 23
das EB30-N60.033.
12.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O SVM somente poderá considerar os eventos que tenham sido oportunamente homologados
na BDCP, desde que ocorridos e publicados até a data de encerramento das alterações para os
devidos processos.
A D A Prom realiza auditorias nas FVM dos militares incluídos nos universos dos diversos
processos de promoção, com o objetivo de confirmar a pontuação apresentada na respectiva
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FVM. Para isso, são analisados os eventos constantes do extrato da Fi Cdtr. Paralelamente, uma
comissão designada em boletim interno da sua OM também realiza auditoria em sua FVM, por
ocasião de sua inclusão no universo, referente a processo de promoção.

As pontuações constantes na FVM são comparadas com os registros, já homologados na BDCP,
visualizados no extrato da Fi Cdtr do militar. Durante o processo de cadastramento, o SiCaPEx
grava automaticamente e em local específico os grupos data-hora do cadastro, da aprovação e da
homologação do evento. Este fato possibilita auditorias detalhadas e precisas, quando da análise
das solicitações de revisões de pontuações das FVM.
A responsabilidade da conferência da FVM é do militar e, solidariamente, do seu Cmt
OM, de acordo com o art. 26, inciso I, itens “a”, “b” e “c”, das Instruções Reguladoras para
Cadastramento e Auditoria dos Dados Individuais e Registros Funcionais do Pessoal Vinculado
ao Exército (IR 30-87), aprovadas pela Portaria nº 147-DGP, de 23 SET 11.
A atualização dos componentes da profissão militar e das pontuações a eles atribuídas em cada
processo de promoção não produzirá efeito retroativo para qualquer fim de carreira.
As FVM, as Listas de Valorização do Mérito e as demais informações disponibilizadas pelo SVM
têm caráter pessoal e de acesso restrito.
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CAPÍTULO XIII
MÉRITO MILITAR

13.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O Mérito Militar (MM) tem a finalidade de ordenar militares de determinado universo
submetido a um processo seletivo da Força.
O MM será calculado de cada militar participante do universo considerado, sendo composto
por 3 (três) componentes, proporcionalmente distribuídos:
I - Rendimento Escolar (RE): 33,3% do MM;
II - Perfil Individual (PI): 33,3% do MM; e
III - Valorização do Mérito (VM): 33,3% do MM.

A soma dos três componentes, após multiplicados pelos respectivos pesos, será dividida por 18
(dezoito) ou por 12 (doze).

13.2 RENDIMENTO ESCOLAR (RE)
O rendimento escolar será composto pelo:
I - grau final do curso de formação;
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II - grau final do curso de aperfeiçoamento; e
III - grau final ou média correspondente à faixa de menção, a ser estabelecida de acordo com a
legislação específica, do Curso de Altos Estudos Militares (Comando e Estado-Maior, Comando e
Estado-Maior para Oficiais Médicos, Chefia e Estado-Maior para Oficiais Intendentes, Direção para
Engenheiros Militares ou equivalentes).

Para os oficiais (exceto do Quadro Auxiliar de Oficiais), o componente rendimento escolar será
composto pela soma dos graus finais dos cursos militares abaixo citados, extraídos da Ficha
Individual (Fi Indv) cadastrada na BDCP, multiplicados pelos seguintes pesos:
1. curso de formação: peso 1,7 (um vírgula sete);
2. curso de aperfeiçoamento: peso 1,9 (um vírgula nove); e
3. curso de altos estudos militares: peso 2,4 (dois vírgula quatro).
Para os oficiais do Quadro Auxiliar de Oficiais e graduados o componente rendimento escolar
será composto pela soma dos graus finais dos cursos militares abaixo citados, extraídos da Fi Indv
cadastrada na BDCP, multiplicados pelos seguintes pesos:
1. curso de formação: peso 1,3 (um vírgula três); e
2. curso de aperfeiçoamento: peso 2,7 (dois vírgula sete).

13.3 PERFIL INDIVIDUAL (PI)
O Perfil Individual será obtido conforme a legislação específica em vigor, atualmente
denominada Sistema de Gestão do Desempenho (SGD).
O componente perfil individual, extraído do SGD, multiplicado pelo peso 6,0 (seis vírgula zero)
para os Oficiais de carreira (exceto os QAO) e pelo peso 4,0 (quatro vírgula zero) para os Oficias do
QAO e graduados de carreira.
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Atualmente o Perfil do Ano A será gerado, utilizando-se a média das avalições do Ano A-1, A-2,
A-3, A-4 e A-5, perfazendo 5 (cinco) períodos de avaliação. A partir de 2022 o Perfil será calculado
englobando até os 10 (dez) períodos de avaliação, conforme legislação específica do SGD.

13.4 VALORIZAÇÃO DO MÉRITO (VM)
A valorização do mérito corresponderá ao valor totalizado da Ficha de Valorização do Mérito
(FVM), consolidada.
O componente valorização do mérito, extraído da FVM:
1. terá sua amplitude corrigida para a base 10, conforme os graus máximos e mínimos do
universo em questão:
a. o maior grau de VM deverá corresponder à média do maior valor de Rend Es com o maior
valor do PI;
b. o menor grau de VM corresponderá à média do menor valor de Rend Es com o menor PI; e
c.

os

valores

intermediários

manterão

o

seu

ordenamento

original,

ajustados

proporcionalmente em relação aos valores calculados de acordo com as letras a. e b. anteriores.

Após a correção das amplitudes, a VM ajustada será multiplicada pelo peso 6,0 (seis vírgula
zero) para os Oficiais de carreira (exceto os QAO) e pelo peso 4,0 (quatro vírgula zero) para os
Oficias do QAO e graduados de carreira.

13.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compete à Diretoria de Avaliação e Promoções (D A Prom) elaborar o mérito militar que será
materializado em mapas de indicadores e as listas de ordenamento que apoiam os processos de
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seleção no âmbito do Exército Brasileiro.
Os órgãos encarregados de processos seletivos (Gabinete do Comandante do Exército,
Secretaria-Geral do Exército e Departamento-Geral do Pessoal/Diretoria de Controle de Efetivos e
Movimentações) poderão solicitar à D A Prom a elaboração de mapas de indicadores e as listas de
ordenamento, compostos pelo mérito militar do universo de militares abrangidos nos processos,
sendo ferramentas de apoio à decisão.
Os participantes dos processos pertinentes serão relacionados nos mapas de indicadores de
acordo com as Linhas de Ensino Militar constantes das respectivas Instruções Reguladoras para o
Sistema de Valorização do Mérito dos Militares de Carreira do Exército, ordenados de acordo com
o valor decrescente do Mérito Militar de cada candidato.

PARTE III
PROMOÇÕES DE OFICIAS DE CARREIRA, EXCETO QAO

CAPÍTULO XIV
QUADRO DE ACESSO POR MERECIMENTO

14.1 A SISTEMÁTICA DE PROMOÇÕES DOS OFICIAIS DE CARREIRA
a. Quando poderei concorrer às promoções ao posto imediato? Existe uma previsão? Caso
positivo, como posso ter acesso a essa previsão?
Sim, existe, e são denominadas: Diretriz para as Promoções de Oficiais de Carreira das Armas,
do Quadro de Material Bélico, do Serviço de Intendência e do Quadro de Engenheiros Militares
(EB20-D-01.082), Diretriz para as Promoções de Oficiais de Carreira do Quadro de Oficiais
Médicos (EB20-D-01.083) e Diretriz para as Promoções de Oficiais de Carreira do Quadro
Complementar de Oficiais, do Quadro de Oficiais Dentistas, do Quadro de Oficiais
Farmacêuticos e Quadro de Capelães Militares (EB20-D-01.058). Essas Diretrizes foram
aprovadas, por intermédio das Port nº 283, de 18 DEZ 20, 284 e 285-EME, de 28 DEZ 20, cujos
extratos encontram-se no Anexo.
Este Processo possibilita:
- controlar o tempo médio de permanência e os interstícios por postos, permitindo os
ajustes pontuais que se fizerem necessários; e
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- regular o fluxo de promoções, obtendo efetivos compatíveis com as necessidades do
Exército. (Art. 1° das Port nº 283, de 18 DEZ 20, 284 e 285-EME, de 28 DEZ 20).

b. Quem fixa a sistemática de promoções dos oficiais de carreira?
Incumbe ao Sr Ch EME estabelecer as medidas para manter a regularidade do fluxo de
promoções. (Art. 3°, inciso I, do Regulamento do EME, aprovado pela Port Cmt Ex n° 514, de
29 de junho de 2010)

c. Cada turma é promovida em quantas “levas”?
- Promoções até o posto de capitão, inclusive:
As promoções d e cad a t u r m a , at é o p o st o d e cap itão , serão realizadas pelo critério de
antiguidade, em apenas uma “leva”, obedecendo-se ao previsto nos Anexos constantes das
Diretrizes para as Promoções de Oficiais de Carreira (exceto do Quadro Auxiliar de Oficiais),
aprovadas pelas Port nº 283, de 18 DEZ 20, 284 e 285-EME, de 28 DEZ 20.
- Promoções aos postos de major e tenente-coronel:
Conforme previsto nos art. 9º das Diretrizes para as Promoções de Oficiais de Carreira (exceto
do Quadro Auxiliar de Oficiais), as promoções aos postos de major e tenente-coronel de uma
determinada turma serão realizadas em quatro etapas consecutivas, evitando-se que parcela de
uma turma seja ultrapassada por oficiais da turma subsequente, obedecendo-se, em princípio, aos
seguintes percentuais:
Prom ao
Posto de
Ten Cel(1)

1ª Etapa
25 %

Maj(1)

25 %

Etapas
2 ª Etapa
3 ª Etapa
30 %
30 %
30 %

30 %

4 ª Etapa
Remanescentes
Remanescentes

(1) exceto para as turmas de 2005 e 2006, do QCO, conforme o anexo a esta Diretriz.
- Promoções ao posto de coronel das Armas, do Quadro de Material Bélico, do Serviço de
Intendência, do Quadro de Engenheiros Militares e do Quadro de Oficiais Médicos:
Conforme previsto no art. 8º das Diretrizes para as Promoções de Oficiais de Carreira (exceto
do Quadro Auxiliar de Oficiais), as promoções ao posto de coronel de uma determinada turma
serão realizadas em três etapas consecutivas, obedecendo-se, em princípio, aos seguintes
percentuais:
Ano

Turma

1ª Etapa

2ª Etapa

Etapas
3ª Etapa
4ª Etapa

5ª Etapa
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2021
2022
2023
2024

97
98
99
00

35%
35%
35%
35%

25%
25%
25%
25%

25%
25%
25%
25%

10%
10%
5%
5%
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Remanescentes
Remanescentes
Remanescentes
Remanescentes

Promoções ao posto de coronel do Quadro Complementar de Oficiais, do Quadro de
Oficiais Dentistas e do Quadro de Oficiais Farmacêuticos:
Conforme previsto no art. 8º e 9º da Diretriz para as Promoções de Oficiais de Carreira do
Quadro Complementar de Oficiais, do Quadro de Oficiais Dentistas, do Quadro de Oficiais
Farmacêuticos e Quadro de Capelães Militares, as promoções ao posto de coronel de uma
determinada turma serão realizadas em três etapas consecutivas, somente pelo critério de
merecimento, obedecendo-se, em princípio, aos seguintes percentuais:

Promoção ao posto de
Cel l(1)

1ª Etapa
20%

Etapas
2ª Etapa
15%

3ª Etapa
15%

(1) exceto para as turmas de 2005 e 2006, do QCO, conforme o anexo a esta Diretriz.

Nas promoções ao posto de coronel haverá ultrapassagens por oficiais de turmas mais
modernas. Os militares remanescentes (não promovidos com sua da turma) concorrerão às
promoções com as turmas subsequentes. [Art. 8º e 9º das Diretrizes para as Promoções de Oficiais
de Carreira (exceto do Quadro Auxiliar de Oficiais)]
Observações:
- Para os Oficiais de Carreira das Armas, do Quadro de Material Bélico, do Serviço de
Intendência, do Quadro de Engenheiros Militares e do Quadro de Oficiais Médicos as frações
que resultarem da aplicação das proporções estabelecidas acima serão arredondadas para o
inteiro superior mais próximo [art. 10 das Diretrizes para as Promoções de Oficiais de Carreira
(exceto do Quadro Auxiliar de Oficiais)], não devendo ser ultrapassado o efetivo da turma de
formação, nem o quantitativo de vagas anual previsto.
- Para os Oficiais de Carreira do Quadro Complementar de Oficiais, do Quadro de Oficiais
Dentistas, do Quadro de Oficiais Farmacêuticos e Quadro de Capelães Militares as frações
que resultarem da aplicação dos percentuais estabelecidos neste artigo serão arredondadas para
o inteiro superior mais próximo, não devendo ultrapassar o efetivo da turma, nem o quantitativo
de vagas anual previsto (§ 1º do art. 9º da Diretriz para as Promoções de Oficiais de Carreira do
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Quadro Complementar de Oficiais, do Quadro de Oficiais Dentistas, do Quadro de Oficiais
Farmacêuticos e Quadro de Capelães Militares)
- As promoções aos postos de oficial superior serão realizadas por merecimento e antiguidade,
tendo por base as vagas apuradas, obedecendo-se às proporcionalidades definidas no art. 37 do
RLPOAFA.
- A ascensão ao posto de coronel dos oficiais dentistas, farmacêuticos, do Quadro
Complementar e capelães ocorre exclusivamente pelo critério de merecimento, conforme
estipulado no § 1º do art. 11 da LPOAFA e § 5º do art. 22 do RLPOAFA.
- A regra de “levas” não se aplica aos capelães. Estes militares serão promovidos de acordo
com a abertura de vagas nos postos imediatamente acima, desde que possuam interstício e não
seja ultrapassado o efetivo máximo de capelães previsto na Lei nº 6.923, de 29 de junho de 1981
(§ 2º art. 5º da Diretriz para as Promoções de Oficiais de Carreira do Quadro Complementar de
Oficiais, do Quadro de Oficiais Dentistas, do Quadro de Oficiais Farmacêuticos e Quadro de
Capelães Militares).
- Os percentuais estabelecidos para cada “leva” serão aplicados no universo da nova turma,
sem considerar os remanescentes das turmas anteriores. [§ 1º do art. 10 das Diretrizes para as
Promoções de Oficiais de Carreira (exceto do Quadro Auxiliar de Oficiais)].
d. Militares da turma posterior à minha foram promovidos ao posto de Maj/ Ten Cel antes
do que eu. Na minha opinião, as Port nº 283, de 18 DEZ 20, 284 e 285-EME, de 28 DEZ 20, que
regulam a sistemática de promoções, em seus art.8º, não permitem isto.
As Port nº 283, de 18 DEZ 20, 284 e 285-EME, de 28 DEZ 20, em seus art. 8º prevêm que “Art.
8º As promoções aos postos de Major e Tenente-Coronel de uma determinada Turma serão feitas
em 4 (quatro) etapas consecutivas, evitando que parcela de uma turma seja ultrapassada por
oficiais da turma subsequente.”. Assim, ao final da 4ª etapa de uma turma, nas promoções aos
postos de major e tenente-coronel, todos os militares abrangidos pelos limites, que atendam aos
requisitos exigidos, devem ter sido promovidos. Como o senhor foi ultrapassado por militares
de turma subsequente, seguramente, à época das promoções da última etapa de sua turma,
não satisfazia a algum requisito ou incidia em alguma situação impeditiva para as promoções.

e. Sou Ten Cel Inf, posso deixar de ser promovido a coronel junto com a minha turma?
Sim, pois conforme previsto no art. 8º das Diretrizes para as Promoções de Oficiais de
Carreira (exceto do Quadro Auxiliar de Oficiais), as promoções ao posto de coronel de uma
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determinada turma serão realizadas em quatro etapas consecutivas, abrangendo, 95% da turma
para os oficiais das Armas, do Quadro de Material Bélico, do Serviço de Intendência, do Quadro
de Engenheiros Militares e do Quadro de Oficiais Médicos, e em três etapas consecutivas,
abrangendo, em princípio, 50% da turma para os oficiais do Quadro Complementar de Oficiais, do
Quadro de Oficiais Dentistas e do Quadro de Oficiais Farmacêuticos. Assim, haverá
ultrapassagens por oficiais de turmas mais modernas, pois os militares remanescentes (não
promovidos com a sua turma) concorrerão às promoções com as turmas subsequentes.

14.2 DEFINIÇÃO DA TURMA DE FORMAÇÃO E A POSSIBILIDADE DE UM OFICIAL DEIXAR DE
PERTENCER À TURMA NA QUAL SE FORMOU
a. O que é turma de formação?
Os cadetes declarados aspirantes a oficial e os alunos nomeados oficiais no ato de conclusão
dos respectivos cursos de formação constituem, na ordem de merecimento intelectual, obtido em
suas Armas, Quadros ou Serviços, uma turma de formação de oficiais. (Art. 2º do RLPOAFA)
b. Formei-me no ano A. Lendo a definição acima, concluo que serei sempre da turma de
formação do ano A.
Não necessariamente. O Sr poderá deixar sua turma de formação se perder tempo de serviço
ou for ultrapassado hierarquicamente por militar de outra turma. (§§ 1º, 2º e 4º do art. 2º
RLPOAFA)
c. Que militar marca o fim da minha turma de formação?
O militar que, na turma de formação respectiva, for o último classificado, assinala o fim da
turma. (§ 1º do art. 2º do RLPOAFA)
d. O militar que foi o último classificado ao término do meu curso de formação marcará
sempre o fim da minha turma de formação?
Não necessariamente, pois, o deslocamento do último componente de uma turma de
formação, por melhoria ou perda de sua posição hierárquica, decorrente de causas legais,
acarretará, para o militar que o anteceda imediatamente na turma, a ocupação do fim da
mesma. (§ 3º do art. 2º do RLPOAFA)
e. Gozei licença para tratar de interesse particular (LTIP). Continuo na minha turma de
formação?
Ao gozar LTIP, o senhor perdeu tempo de serviço. Essa perda de tempo de serviço será
consignada no Almanaque do Exército e registrada em sua folha de alterações. Em
consequência, o senhor será deslocado na escala hierárquica, passando a fazer parte da turma
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que lhe couber pelo deslocamento havido. Este raciocínio é válido para todos os militares
que tenham perdido tempo de serviço, independente do motivo. (§ 4º do art. 2º do RLPOAFA)
f. Quais são os casos que podem levar o militar a perder tempo de serviço e mudar de turma
de formação?
Conforme previsto no § 4º do art. 137 do Estatuto dos Militares, não é computável para
efeito algum, salvo para fins de indicação para a quota compulsória, o tempo:
- que ultrapassar de 1 (um) ano, contínuo ou não, em licença para tratamento de saúde de
pessoa da família;
- passado em licença para tratar de interesse particular ou para acompanhar cônjuge ou
companheiro(a);
- passado como desertor;
- decorrido em cumprimento de pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou
função, por sentença transitada em julgado; e
- decorrido em cumprimento de pena restritiva da liberdade, por sentença transitada em
julgado, desde que não tenha sido concedida suspensão condicional de pena, quando, então, o
tempo correspondente ao período da pena será computado apenas para fins de indicação para a
quota compulsória e o que dele exceder, para todos os efeitos, caso as condições estipuladas na
sentença não o impeçam.
g. Quando perco tempo de serviço, por que sou reposicionado no Almanaque e me torno
mais moderno, se a minha data de promoção ao posto atual continua a mesma?
Esta é uma dúvida bastante comum. O art. 17 do Estatuto dos Militares prevê que a
“precedência entre militares da ativa do mesmo grau hierárquico, ou correspondente, é
assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, salvo nos casos de precedência funcional
estabelecida em lei”. O seu § 1º estabelece que “a antiguidade em cada posto ou graduação é
contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou
incorporação, salvo quando estiver taxativamente fixada outra data”. Ou seja, a contagem se
inicia na data da promoção e é computada, desde que o militar esteja em efetivo serviço durante
todo o tempo dessa contagem, pois o § 4º do mesmo artigo capitula que “em igualdade de posto
ou de graduação, a precedência entre os militares de carreira na ativa e os da reserva remunerada
ou não, que estejam convocados, é definida pelo tempo de efetivo serviço no posto ou
graduação”. Assim, como o Sr perdeu tempo de serviço, o seu tempo de efetivo serviço no posto
é menor do que o dos demais que não o perderam, o que o torna mais moderno que estes.
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h. Como posso saber qual será a minha turma de formação, quando perco tempo de serviço?
É simples. Ao ser reposicionado, basta verificar qual é o militar que se encontra
imediatamente à sua frente no Almanaque. Se ele não assinala o fim de uma turma, o senhor
passou a pertencer à turma desse militar. Caso ele assinale o fim de uma turma, o senhor passou
a integrar a turma imediatamente posterior à desse militar. Vamos expor os dois casos, a título de
ilustração, supondo que o senhor seja, originalmente, da turma A:
1) O militar imediatamente à sua frente é da turma A + 2, mas ele não é o último da turma A + 2:
o senhor passará a pertencer à turma de formação A + 2
2) O militar imediatamente à sua frente é da turma A + 2, e ele é o último da turma A + 2: o
senhor passará a pertencer à turma de formação A + 3 (§§ 1º e 4º do art. 2º do RLPOAFA)
Atenção: verifique se o militar imediatamente à sua frente ainda pertence à sua turma de
formação original. O raciocínio expresso acima refere-se à turma atual do militar
imediatamente à sua frente.
i. Eu só deixo a minha turma de formação, se perder tempo de serviço?
Não. Caso o senhor seja ultrapassado hierarquicamente por militar de outra turma
passará a pertencer à turma do ultrapassante mais moderno ou à turma imediatamente
posterior à do ultrapassante mais moderno, quando este assinalar o fim da turma. Vamos expor
dois exemplos, a título de ilustração, supondo que o senhor seja, originalmente, da turma A:
1) O militar mais moderno que foi promovido antes do senhor é da turma A + 2, mas ele não é
o último da turma A +2: o senhor passará a pertencer à turma de formação A + 2
2) O militar mais moderno que foi promovido antes do senhor é da turma A + 2, e ele é o
último da turma A +2: o senhor passará a pertencer à turma de formação A + 3 (§§ 1º e 4º do art.
2º do RLPOAFA)
Atenção: verifique se o militar mais moderno que o ultrapassou ainda pertence à sua turma
de formação original. O raciocínio expresso acima refere-se à turma atual do militar ultrapassante
mais moderno.

14.3 FASES DO PROCESSO DE PROMOÇÕES E A LEGISLAÇÃO PERTINENTE
a. Resumidamente, quais são as fases do processo de promoções?
Em síntese, as fases do processo de promoções são as seguintes:
- fixação dos limites quantitativos de antiguidade para as promoções;
- organização dos quadros de acesso por merecimento e antiguidade;
- aprovação e publicação dos QA em boletim de acesso restrito do Exército;
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- fixação e publicação, em boletim do Exército, do número de vagas para as promoções; e
- publicação das portarias de promoções.
b. Tenho alguma responsabilidade no processo de promoção?
Sim, os militares abrangidos pelos limites estabelecidos nas respectivas portarias de limites
são responsáveis pelo fiel cumprimento do estabelecido na legislação vigente, bem como pelas
informações prestadas diretamente à DA Prom, cabendo ao oficial acompanhar o preparo
correto e a remessa oportuna de sua documentação, tomando, na esfera de suas atribuições,
todas as providências cabíveis. (§ 1º do art. 4º das EB10-IG-02.001)
c. Qual é a legislação que rege as promoções dos oficiais de carreira? Onde posso encontrála?
A legislação que trata das promoções dos oficiais de carreira está disponível no sítio eletrônico
da DA Prom na Internet. Esta legislação é formada pelos seguintes documentos:
- Lei nº 5.821, de 1º de novembro de 1972 - Lei de Promoções de Oficiais da Ativa das
Forças Armadas (LPOAFA);
- Lei nº 6.391, de 9 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o pessoal do Ministério do Exército;
- Estatuto dos Militares, aprovado pela Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980;
- Lei nº 6.923, de 29 de junho de 1981, que dispõe sobre o Serviço de Assistência Religiosa
nas Forças Armadas;
- Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, Alterou a Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980
(Estatuto dos Militares) e a Lei nº 5.821, de 10 de novembro de 1972;
- Regulamento, para o Exército, da Lei de Promoções de Oficiais da Ativa das Forças
Armadas (RLPOAFA), aprovado pelo Decreto nº 3.998, de 5 de outubro de 2001, alterado pelos
Decretos nº 9.129, de 17 de agosto de 2017, e nº 9.886, de 27 de junho de 2019;
- Portaria do Comandante do Exército nº 1.751, de 20 de dezembro de 2017, que fixa os
interstícios para fins de ingresso em quadro de acesso;
- Portaria do Comandante do Exército n° 135, de 19 de março de 2007, que aprova os
parâmetros da aptidão física, para fins de promoção, no âmbito do Exército;
- Instruções Gerais para Cadastramento e Auditoria dos Dados do Pessoal Vinculado ao
Exército (IG 30-33), aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército nº 581, de 12 de
setembro de 2011;
- Normas para Remessa e Obtenção de Informações Relativas ao Controle e à Atualização dos
Dados Cadastrais do Pessoal Militar (EB10-N-02.005), aprovadas pela Portaria do Comandante do

Caderno de Orientação DGP

64

Exército nº 440, de 19 de maio de 2014;
- Portaria do Comandante do Exército n° 1.700, de 81 de dezembro de 2017, que delega
competência para a prática de atos administrativos;
- Instruções Gerais para Promoção de Oficiais da Ativa do Exército (EB 10-IG-02.001),
aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército nº 1.521, de 19 de dezembro de 2014;
- Normas para Registro de Informações Pessoais Relativas aos Militares de Carreira e
Inativos (EB10-N-02.004), aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército nº 1.654, de 11
de novembro de 2015;
- Normas para a Gestão das Carreiras dos Militares do Exército, aprovadas pela Portaria nº 110EME, de 9 de novembro de 2000;
- Diretriz para as Promoções de Oficiais de Carreira das Armas, do Quadro de Material Bélico,
do Serviço de Intendência e do Quadro de Engenheiros Militares (EB20-D-01.082), Diretriz para as
Promoções de Oficiais de Carreira do Quadro de Oficiais Médicos (EB20-D-01.083) e Diretriz
para as Promoções de Oficiais de Carreira do Quadro Complementar de Oficiais, do Quadro de
Oficiais Dentistas, do Quadro de Oficiais Farmacêuticos e Quadro de Capelães Militares
(EB20-D-01.058), aprovadas pelas Portarias nº 283, de 18 DEZ 20, 284 e 285-EME, de 28 DEZ 20;
- Instruções Reguladoras para o Sistema de Valorização do Mérito dos Oficiais de Carreira das
Armas, do Quadro de Material Bélico e do Serviço de Intendência (EB30-IR-60.004), Instruções
Reguladoras para o Sistema de Valorização do Mérito dos Oficiais de Carreira do Quadro de
Engenheiros Militares, Quadro Complementar de Oficiais, Serviço de Saúde e Serviço de
Assistência Religiosa do Exército (EB30-IR-60.005) e Instruções Reguladoras para o Sistema de
Valorização do Mérito dos Oficiais do Quadro Auxiliar de Oficiais e Graduados de Carreira
(EB30-IR-60.006), aprovadas pelas Port nº 095, 096 e 097-DGP, de 22 MAIO 17; e
- Portaria nº 192-DGP, de 1º de outubro de 2015, que delega competência para a prática de
atos administrativos no âmbito do DGP.

14.4 FIXAÇÃO DOS LIMITES QUANTITATIVOS DE ANTIGUIDADE PARA AS PROMOÇÕES
a. O que são limites quantitativos de antiguidade para as promoções?
Os limites quantitativos de antiguidade para as promoções, fixados por meio de portaria,
destinam-se a estabelecer as faixas de oficiais que irão concorrer à constituição dos quadros
de acesso. (Parágrafo único do art. 33 da LPOAFA)
b. O que significa estar incluído nos limites quantitativos de antiguidade para as promoções
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ao posto imediato?
Significa que, caso o Sr satisfaça às condições de acesso, será relacionado pela CPO para
estudo destinado à inclusão em quadro de acesso. (Art. 33 da LPOAFA)
c. Quando serei incluído nos limites quantitativos de antiguidade para as promoções ao
posto imediato?
O Sr será incluído, conforme previsto na sistemática aprovada pelo Sr Ch EME.
d. Há militares da minha turma de formação que estão incluídos nos limites quantitativos de
antiguidade para as promoções. Não fui incluído. Como devo proceder?
Inicialmente, o Sr deve consultar a Portaria onde foram publicados os limites, a fim de
confirmar se realmente deveria ter sido incluído. Verifique, também, se já foi ultrapassado
por militares mais modernos ou incorreu em alguma situação que implica perda do tempo de
serviço, o que provoca reposicionamento no Almanaque, tais como LTSPF por mais de um ano,
LTIP, LAC condenação judicial, afastamento da Força etc. Caso o Sr não constate motivo que o
impeça de constar nos limites, solicite que a sua OM informe, com urgência, à DA Prom.
e. O fato de estar incluído nos limites de antiguidade para as promoções implica o meu
ingresso em quadro de acesso?
Não. Para o ingresso em QA, é necessário que o Sr satisfaça às condições previstas no art. 15
da LPOAFA e não incida em nenhuma das situações previstas nos art. 35 a 38 e inciso XIV do art.
58, tudo da mesma lei.
f. Quem fixa os limites de antiguidade para as promoções dos oficiais de carreira?
Cabe ao Presidente da CPO fixar os limites quantitativos de antiguidade para organização dos
QA para as promoções dos oficiais de carreira, de acordo com a política de pessoal estabelecida
pelo EME. (Inciso XI do art. 58 do RLPOAFA)
g. Onde são publicados os limites de antiguidade para as promoções dos oficiais de carreira?
Em boletim do Exército (BE). [Observação (3) do Anexo B das EB10-IG-02.001]
h. Quando são publicados os limites de antiguidade para as promoções dos oficiais de
carreira?
Conforme previsto no Anexo B das EB 10-IG-02.001, os limites são publicados nas
seguintes
Promoções de 30 ABR do Ano A

Publicação até 1° NOV do Ano A - 1

Promoções de 31 AGO do Ano A

Publicação até 1° MAR do Ano A

Promoções de 25 DEZ do Ano A

Publicação até 1° JUL do Ano A
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14.5 AÇÕES IMEDIATAS A SEREM TOMADAS PELO OFICIAL INCLUÍDO NOS LIMITES PARA AS
PROMOÇÕES
a. Fui incluído nos limites, que cuidados devo ter?
Inicialmente, consulte os boletins internos da sua OM, para verificar quem é o oficial chefe
da comissão de exame de dados individuais, encarregada de confeccionar o relatório do
exame de dados individuais dos militares incluídos nos limites quantitativos de antiguidade para a
promoção.
Verifique se consta ordem, em BI, para a sua inspeção de saúde, caso não a tenha realizado
anteriormente ou, se realizada, sua validade expire antes da data das promoções.
Informe à comissão de exame de dados individuais, mediante documento interno do Exército
(DIEx), observados os prazos previstos pela OM, as alterações existentes em seus registros,
mesmo negativamente, anexando os documentos necessários à sua correção, bem como:
- declaração de próprio punho, que não responde a processo criminal na justiça comum,
federal ou militar;
- cópia de sua ficha de valorização do mérito (FVM) consolidada para as promoções,
disponibilizada, normalmente, no primeiro dia útil após a data de encerramento das alterações,
no sítio eletrônico do Departamento-Geral do Pessoal (DGP) na EBNet, campo Informações de
Pessoal; e
- cópias do extrato da ficha cadastro e da ficha disciplinar. (Art. 4º, § 1º, das EB10-IG-02.001)
Acesse o sítio eletrônico do DGP na EBNet, campo Informações de Pessoal, e tome as
providências relativas ao relatório de impedimentos para promoção (RIProm). Levante e busque
corrigir as pendências, que porventura existam.
Acompanhe todo o processo.
Caso tenha dúvidas, faça uso da ouvidoria do DGP (http://faleconosco.dgp.eb.mil.br).
Fique atento a outros dados e procedimentos constantes da portaria que estabeleceu os
limites quantitativos de antiguidade.
b. Somente para não restar dúvida, que documentos tenho que entregar à Comissão de
Exame de Dados Individuais?
O Sr deve entregar à Comissão designada em BI, mediante documento interno do Exército
(DIEx), cópias dos seguintes documentos:
- Ficha de Valorização do Mérito consolidada para as promoções, disponibilizada,
normalmente, no primeiro dia útil após a data de encerramento das alterações, no sítio
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eletrônico do Departamento- Geral do Pessoal (DGP) na Internet, campo Informações de Pessoal;
- Ficha Cadastro;
- Ficha Disciplinar; e
- Declaração de próprio punho que não responde a processo criminal na Justiça Comum,
Federal ou Militar.
Quanto às Fichas de Valorização do Mérito e Disciplinar, o Sr deverá informar as alterações
existentes, mesmo negativamente, anexando, àquelas fichas, os documentos necessários à
correção das alterações encontradas, observados os prazos exigidos. (Art. 4º, § 1º, das EB10-IG02.001)
c. Estou abrangido pelos limites de antiguidade para as promoções. Contudo, fui
movimentado e desligado da minha OM, logo após (ou antes) a emissão da portaria que
fixou os limites. A quem caberá as ações administrativas necessárias?
Em caso de movimentação de militar incluído nos limites quantitativos de antiguidade para
as promoções, a OM na qual o militar se encontrar na situação de efetivo pronto, após a entrada
em vigor da portaria que fixou os limites, será a responsável pelas providências necessárias.

14.6 RELATÓRIO DE IMPEDIMENTOS PARA PROMOÇÃO (RIPROM)
a. O que é relatório de impedimentos para promoção (RIProm)?
O RIProm, documento fundamental para o processo de promoções, lista os requisitos
essenciais a que devem satisfazer os militares para ingresso em QA, bem como as situações
impeditivas. Este documento é disponibilizado no sítio eletrônico do DGP na EBNet, campo
“Informações do Pessoal”, a partir de data fixada na portaria que fixa os limites e estabelece os
procedimentos para a remessa da documentação necessária ao estudo e à organização dos
quadros de acesso. Cabe destacar que os dados disponíveis no RIProm são provenientes da ficha
do militar no SiCaPEx, que deverá estar atualizada.
b. Com relação ao RIProm, quais são as providências que devo tomar?
A partir da data de disponibilização do RIProm, acesse o sítio eletrônico do DGP na
EBNet, campo “Informações do Pessoal”, e tome as seguintes providências:
- gere o RIProm e imprima-o, em formato de arquivo PDF (Portable Document Format);
- confira todas as informações constantes do RIProm, verificando a conformidade dos seus
dados;
- assine o RIProm, atestando a conformidade ou inconformidade dos dados e encaminhe-o,
por meio de DIEx, à Seção de Pessoal da OM;
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- havendo inconformidade nas informações do RIProm, indique a(s) alteração(ões) e anexe
ao DIEx os documentos comprobatórios, que justifiquem a(s) correção(ões); e
- corrigidas as inconformidades, emita novo RIProm, o qual, após conferido e assinado, deve
ser encaminhado, novamente, à Seção de Pessoal da OM.
Fique atento a outros procedimentos que possam constar da portaria que estabeleceu os
limites quantitativos de antiguidade.

14.7 REQUISITOS ESSENCIAIS A SEREM SATISFEITOS PARA CONSTAR EM QA
a. Quais são os requisitos essenciais a serem satisfeitos, para ingresso em QA?
O oficial, para ingresso em QA, deve satisfazer aos seguintes requisitos essenciais:
- interstício;
- aptidão física;
- aqueles peculiares a cada posto dos diferentes corpos, quadros, armas e serviços, listados no
art. 8º do RLPOAFA;
- conceito profissional; e
- conceito moral. (Art. 15 da LPOAFA)
O aspirante-a-oficial deve satisfazer aos requisitos citados no art. 42 do RLPOAFA.
Constitui requisito para ingresso em QAM, o oficial ser considerado com mérito suficiente
pela CPO. (Art. 16 do RLPOAFA)
b. Já cumpri o interstício, posso ser promovido?
Cumprir o interstício é satisfazer apenas um dos requisitos exigidos para a promoção.
Qualquer militar, para concorrer às promoções, deve estar incluído nos limites quantitativos de
antiguidade e, para ser promovido, deve constar em QA e ser abrangido pelo número de vagas
fixado.
c. Sou capitão e, por motivos particulares, não realizei o curso de aperfeiçoamento de
oficiais (CAO). Posso ser promovido a major?
Infelizmente, não. No seu caso, a conclusão, com aproveitamento, do CAO é requisito
obrigatório para o desempenho dos cargos próprios de oficial superior. (Art. 9º, inciso II, do
RLPOAFA)
d. Que significa ter aptidão física para a promoção?
A aptidão física do militar é a capacidade indispensável para o desempenho das funções que
lhe competirem, verificada, previamente, mediante inspeção de saúde e Teste de Avaliação
Física (TAF). (Art. 7º do RLPOAFA)
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Os parâmetros da aptidão física, para fins de promoção, estão definidos na Port Cmt Ex n° 135,
de 19 de março de 2007, sendo caracterizados, em síntese, pelo seguinte:
- ata de inspeção de saúde, para fins de promoção, com parecer “apto para o serviço do
Exército” ou “apto para o Serviço do Exército, com recomendações”; e
- conceituação do desempenho físico individual “Regular” (R) ou superior, para aqueles
com idade inferior a cinquenta anos, ou “Suficiente” (S), para aqueles com idade igual ou superior
a cinquenta anos, obtida em, no mínimo, um teste de avaliação física (TAF) realizado nos dezoito
meses que antecederem a data de promoção.
e. Fui julgado, em inspeção de saúde, incapaz temporariamente para o serviço do Exército.
Isto impede o meu ingresso em QA?
Não, pois a incapacidade física temporária, verificada em inspeção de saúde, não impede o
ingresso em QA, nem a consequente promoção ao posto imediato. (Art. 3° da Port Cmt Ex n°
135, de 19 MAR 07)
f. Fui julgado, em inspeção de saúde, incapaz definitivamente para o serviço do Exército.
Posso ingressar em QA?
Não, o militar com incapacidade física definitiva, verificada em inspeção de saúde, não
será incluído em QA para promoção, nem promovido ao posto imediato. (Parágrafo único do
art. 3° da Port Cmt Ex n° 135, de 19 MAR 07)
g. Constei como impedido no QAA e QAM para as promoções em curso, por não
realização de TAF. Realizei agora um TAF e obtive menção “R”. Posso ser desimpedido?
Sim. Para os militares incluídos nos limites para organização dos QA, o cumprimento dos
requisitos essenciais ou a extinção de qualquer uma das situações impeditivas para o ingresso
em QA, previstos na LPOAFA e no RLPOAFA, ocorridos até o dia anterior ao da promoção em
processamento, poderão resultar, após análise, na inclusão do militar em QA.
h. Não realizei o último TAF. Posso ingressar em QA?
Sim, desde que o Sr tenha conceituação do desempenho físico individual “Regular” ou
superior (idade inferior a cinquenta anos), ou “Suficiente” (idade igual ou superior a cinquenta
anos), obtida em, no mínimo, um TAF realizado nos dezoito meses que antecederem a data de
promoção. (Art. 2°, inciso II, da Port Cmt Ex n° 135, de 19 MAR 07)
i. O militar que não possuir nenhum TAF com menção mínima “R”, no período de dezoito
meses precedente à data de promoção, pode ser promovido?
Não. A Port Cmt Ex nº 135, de 19 de março de 2007, prevê como condição essencial para

Caderno de Orientação DGP

70

a promoção do militar, a realização de um TAF válido (menção mínima “R”) nos dezoito
meses que antecederem a data da promoção.
j. Faço TAF alternativo. Posso ingressar em QA?
Sim, desde que o Sr tenha conceituação do desempenho físico individual “Regular” ou
superior, para aqueles com idade inferior a cinquenta anos, ou “Suficiente”, para aqueles
com idade igual ou superior a cinquenta anos, obtida em, no mínimo, um TAF realizado nos
dezoito meses que antecederem a data de promoção. (Art. 2°, inciso II, da Port Cmt Ex n° 135, de
19 MAR 07)

14.8 SITUAÇÕES QUE PODEM IMPEDIR A INCLUSÃO EM QUADRO DE ACESSO
a. Quais são as situações que impedem o ingresso em QA?
O oficial será excluído de quadro de acesso já organizado ou dele não poderá constar, quando:
- deixar de satisfazer às condições estabelecidas na alínea “a” do art. 15 da LPOAFA;
- for considerado não habilitado para o acesso, em caráter provisório, a juízo do Almirantado,
do Alto Comando ou da Comissão de Promoções, por, presumivelmente, ser incapaz de atender a
quaisquer dos requisitos estabelecidos nas alíneas “b” e “c” do caput do art. 15 da LPOAFA;
- for preso cautelarmente, enquanto a prisão não for revogada;
- for réu em ação penal por crime doloso, enquanto a sentença final não houver transitado em
julgado;
- estiver submetido a conselho de justificação, instaurado ex officio;
- for condenado, enquanto durar o cumprimento da pena, inclusive no caso de suspensão
condicional da pena (sursis), não se computando o tempo acrescido à pena original, para fins de
sua suspensão condicional;
- estiver em gozo de licença para tratar de interesse particular;
- for condenado à pena de suspensão do exercício do posto, cargo ou função prevista no
Código Penal Militar, durante o prazo dessa suspensão;
- for considerado prisioneiro de guerra, desaparecido, extraviado ou desertor;
- for incluído indevidamente;
- for promovido;
- falecer;
- passar à inatividade; (art. 35 da LPOAFA)
- for indiciado em IPM ou for suspenso de exercer as atividades específicas de sua Arma,
Quadro ou Serviço; ou (inciso XIV e XV do art.58 do RLPOAFA)
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Além das situações acima, o oficial não poderá constar de QAM, quando agregar ou
estiver agregado:
- por motivo de gozo de licença para tratamento de saúde de pessoa da família por prazo
superior a seis meses contínuos;
- em virtude de encontrar-se no exercício de cargos públicos civil temporário, não eletivo,
inclusive da Administração indireta; ou
- por ter passado à disposição de Ministério Civil, de órgãos do Governo Federal, de
Governo Estadual, de Território ou do Distrito Federal, para exercer função de natureza civil. (Art.
36 da LPOAFA) Também constitui requisito para ingresso em QAM, o oficial ser considerado com
mérito suficiente pela CPO. (Art. 16 do RLPOAFA)
b. Vou atingir a idade limite para a permanência em serviço ativo, até a data das
promoções. Posso ser promovido?
Não, pois o oficial não pode constar de qualquer QA, quando, até o dia da promoção
correspondente, vier a atingir a idade limite para permanência em serviço ativo, pois isto
implica a transferência ex officio para a reserva remunerada. (Art. 22, § 7º, do RLPOAFA)
c. Constei como impedido em QA, mas não tenho nenhuma situação impeditiva. O que
devo
Os impedimentos são consequência das informações constantes do seu relatório de
impedimentos para promoção (RIProm). Procure, com urgência, a Seção de Pessoal de sua
OM, pois cabe a esta providenciar a correção das inconsistências na BDCP, por meio do
SiCaPEx, ou junto aos responsáveis previstos no Aviso nº 01/2016/DTI, de 14 de junho de 2016,
disponível no sítio eletrônico do DGP na Internet. No caso de as alterações não serem sanadas
pela OM ou órgãos responsáveis, seu RIProm deve ser enviado, com urgência, para a DA Prom,
com as incorreções identificadas e a documentação comprobatória necessária. Recorda-se,
novamente, que é responsabilidade do militar manter seus dados individuais atualizados no
SiCaPEx.
d. Estou impedido de ingressar em QA. Posso ser promovido?
Não, para ser promovido, é imprescindível que o militar esteja incluído em QA. (Art. 14
da LPOAFA)

14.9 O QUE SÃO QUADROS DE ACESSO E PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO
a. O que é promoção por antiguidade?
Promoção por antiguidade é aquela que se baseia na precedência hierárquica de um oficial
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sobre os demais de igual posto, dentro da mesma Arma, Quadro ou Serviço. (Art. 5º da LPOAFA)
b. O que é promoção por merecimento?
Promoção por merecimento é aquela que se baseia no conjunto de qualidades e atributos
que distinguem e realçam o valor do oficial entre seus pares, avaliados no decurso da carreira e
no desempenho de cargos e comissões exercidos, em particular no posto que ocupa ao ser
cogitado para a promoção. (Art. 6º da LPOAFA)
c. O que é quadro de acesso por antiguidade?
Quadro de acesso por antiguidade é a relação dos oficiais habilitados ao acesso colocados
em ordem decrescente da antiguidade. (Art. 31, § 1º, da LPOAFA)
d. O que é quadro de acesso por merecimento?
Quadro de acesso por merecimento é a relação dos oficiais habilitados ao acesso e
resultante da apreciação do mérito e das qualidades exigidas para a promoção. (Art. 31, § 2º, da
LPOAFA)

14.10 ORGANIZAÇÃO DOS QUADROS DE ACESSO E OS DOCUMENTOS BÁSICOS PARA ESTA
ORGANIZAÇÃO
a. Sou da Arma de Infantaria. Concorro às promoções com militares de outras armas?
Não, pois os QAA e QAM são relações de oficiais de cada Arma, Quadro ou Serviço, organizados
por postos. (Art. 31 da LPOAFA e art. 22, inciso I, do RLPOAFA)
b. Como é calculada a pontuação do oficial em quadro de acesso por merecimento (QAM)?
Conforme estipulado no § 4º do art. 5º das EB 10-IG-02.001, a pontuação do oficial em quadro
de acesso por merecimento corresponde à soma algébrica do total de pontos da ficha de
valorização do mérito, dos pontos da avaliação do desempenho no posto e dos pontos atribuídos
pela CPO.
c. O QA anterior tem influência sobre o próximo?
Não, cada QA é independente.
d. Quais são os documentos básicos utilizados pela CPO, para a organização dos QA?
Os documentos básicos, regulados em normas específicas, para a seleção dos oficiais a
serem apreciados para ingresso nos QA são os seguintes:
- Relatório Gerencial de Promoções, produzido por intermédio dos Relatórios de
Impedimentos para Promoção (RIProm);
- Ficha Cadastro;
- Ficha de Valorização do Mérito (FVM);
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- Ficha Disciplinar;
- Perfil do Avaliado;
- Ficha de Informação para a Promoção por Merecimento (FI Prom); e
- Registros de Informações Pessoais (RIP). (Art. 3º, § 1º, das EB10-IG-02.001)

14.11 COMO SÃO CALCULADOS DOS PONTOS DA VALORIZAÇÃO DO MÉRITO AOS OFICIAIS
INCLUÍDOS NOS QAM
a. Como é calculado o total de pontos da ficha de valorização do mérito para as promoções?
É o somatório dos pontos dos componentes da profissão militar, tais como TAF, TAT,
cursos, habilitações e outros amparados pela legislação pertinente. A Ficha de Valorização do
Mérito consolidada (inicial) para as promoções é disponibilizada, normalmente, no primeiro dia
útil após a data de encerramento das alterações, no sítio eletrônico do Departamento-Geral
do Pessoal (DGP) na EBNet, campo Informações de Pessoal.
b. Até que data os eventos podem ser considerados para o total de pontos da ficha de
valorização do mérito?
O Sistema de Valorização do Mérito (SVM) somente poderá considerar os eventos que
tenham sido oportunamente publicados, até a data de encerramento das alterações para os
devidos processos, e homologados na BDCP, até a data limite de atualização da base de dados,
prevista no Anexo B às EB10- IG-02.001. (Art. 5º, § 1º, das EB10-IG-02.001)
c. Tenho eventos publicados depois do encerramento das alterações para as promoções em
curso. Podem ser considerados para as promoções?
Não, pois como previsto no art. 5º, § 1º, das EB10-IG-02.001, somente podem ser considerados
os eventos que tenham sido oportunamente publicados, até a data de encerramento das
alterações para os devidos processos, e homologados na BDCP, até a data limite de atualização
da base de dados, prevista no Anexo B àquelas IG.
d. Fui agraciado com uma medalha valorizada pelo SVM, após o encerramento das alterações
das promoções em curso. Pode ser considerada para o total de pontos da valorização do mérito?
Não, pois como previsto no art. 5º, § 1º, das EB10-IG-02.001, somente podem ser considerados
os eventos que tenham sido oportunamente publicados, até a data de encerramento das
alterações para os devidos processos, e homologados na BDCP, até a data limite de atualização
da base de dados, prevista no Anexo B àquelas IG.
e. Sirvo há muitos anos na mesma Guarnição. Isto irá impedir a minha promoção?
Não, apenas o oficial nessa situação poderá ter um total de pontos na sua ficha de valorização
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do mérito, no campo “Vivência Profissional”, menor do que outro que tenha servido em vários
comandos militares de área.
f. Tenho componentes da profissão militar considerados pelo SVM (TAT, TAF, cursos,
medalhas), publicados antes do encerramento das alterações, porém não inseridos na minha
Ficha Cadastro, pois não consegui cadastrá-los. Os pontos respectivos serão computados
para a promoção em curso? Qual deve ser o procedimento para que sejam concedidos os
pontos a que faço jus?
Caso o Sr não consiga cadastrá-los, antes da data de homologação na BDCP, estes
componentes não serão computados. Para que sejam considerados, o Sr deve informar à
Comissão de Exame de dados Individuais, nomeada em BI da sua OM, mediante documento
interno do Exército (DIEx), as alterações existentes, anexando os documentos necessários à
correção, observados os prazos previstos.

14.12 COMO É FEITO O CÔMPUTO DOS PONTOS DO CONCEITO AOS OFICIAIS INCLUÍDOS NOS
QAM
a. Como são calculados os pontos da avaliação do desempenho nos diversos postos?
Conforme o art. 5º, § 2º, das EB10-IG-02.001, os pontos referentes à avaliação do desempenho
no posto correspondem à média dos valores de todas as fichas de avaliação emitidas no
posto atual e processadas pela DA Prom, multiplicada pelos seguintes fatores:
- promoção ao posto de coronel:
Armas, Sv Int e QMB

QEM, QCO, Sv Sau e QCM

6,30

4,20

- promoção ao posto de tenente-coronel:
Armas, Sv Int e QMB

QEM, QCO, Sv Sau e QCM

5,40

4,10

- promoção ao posto de major:
Armas, Sv Int e QMB

QEM, QCO, Sv Sau e QCM

4,20

3,40

b. Os pontos da avaliação do desempenho no posto equivalem à média do perfil,
disponibilizado anualmente?
Não, o perfil corresponde à média das avaliações dos últimos cinco anos. Os pontos
referentes à avaliação do desempenho no posto correspondem à média dos valores de todas

Caderno de Orientação DGP

75

as fichas de avaliação emitidas no posto atual e processadas pela DA Prom, multiplicada pelos
fatores listados no art. 5º, § 2º, das EB10-IG-02.001.
c. Tive fichas de avaliação desconsideradas. Isto será levado em consideração para as
promoções?
Sim, desde que emitidas no posto atual e com a desconsideração publicada até a data de
encerramento das alterações para as promoções em curso. (Anexo B às EB10-IG-02.001)
d. Tenho um bom conceito e nunca fui punido, mas não fui promovido por merecimento. O
que houve?
Tal fato não é incomum. Conforme estipulado no § 4º do art. 5º das EB 10-IG-02.001, a
pontuação do oficial em quadro de acesso por merecimento corresponde à soma algébrica do
total de pontos da ficha de valorização do mérito, dos pontos da avaliação do desempenho no
posto atual e dos pontos atribuídos pela CPO. Se o Sr não logrou ser promovido por merecimento,
pode-se afirmar que os militares posicionados à sua frente no QAM, e que foram promovidos,
apresentaram os aspectos supracitados em patamares mais elevados.

14.13 COMO A CPO ATRIBUI A PONTUAÇÃO AOS OFICIAIS INCLUÍDOS NOS QAM
a. Como são calculados os pontos apurados pela CPO?
Conforme o art. 23 do RLPOAFA, a CPO apreciará e julgará cada oficial abrangido pelos limites
quantitativos de antiguidade para a organização dos QA, baseada nos seguintes fatores:
- perfil do avaliado;
- rendimento escolar;
- reconhecimento de méritos pelos pares e superiores;
- valorização do mérito;
- conceitos obtidos no desempenho de cargos e comissões, especialmente aqueles que se
referem ao posto em que se encontra, bem como os revelados em comando, chefia ou direção de
OM;
- aspectos relevantes da vida profissional, consignados na Ficha Individual;
- capacidade de chefia e liderança;
- potencialidade para o desempenho de cargos mais elevados;
- deméritos ou fatos demeritórios consignados no RIP, regulado em normas aprovadas pelo
Comandante do Exército; e
- outras informações disponíveis, a critério da CPO.
Assim, após o trabalho intelectual dos membros daquele colegiado, dos julgamentos e das
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apreciações efetuadas pela referida Comissão, em torno dos indicadores disponíveis da carreira
do oficial, e segundo o estabelecido no art. 5º, § 3º, das EB10-IG-02.001, o total de pontos
atribuídos pela CPO pode variar nas seguintes escalas:
- promoção ao posto de coronel:
Armas, Sv Int e QMB

QEM, QCO e Sv Sau

QCM

0 a 61

0 a 49

0 a 28

Armas, Sv Int e QMB

QEM, QCO e Sv Sau

QCM

0 a 49

0 a 44

0 a 28

Armas, Sv Int e QMB

QEM, QCO e Sv Sau

QCM

0 a 37

0 a 32

0 a 25

- promoção ao posto de tenente-coronel:

- promoção ao posto de major:

b. Participei de QAM anteriores e verifiquei que minha pontuação, bem como a de outros
companheiros, variou de um QAM para outro. Por que isto ocorre, se não houve alterações
substanciais nos meus eventos pessoais ou desempenho profissional?
Como é afirmado que não ocorreram alterações substanciais nos eventos pessoais ou
desempenho profissional, o mais provável é que o total de pontos apurados pela CPO tenha
variado. Isto é bastante normal, pois o total de pontos atribuído pela CPO decorre da análise dos
fatores citados no art. 23 do RLPOAFA, em relação ao universo em que o militar está
concorrendo. Ou seja, cada vez que o universo de militares concorrentes é alterado, o total de
pontos apurado pela CPO pode sofrer alterações.

14.14 APROVAÇÃO, DIVULGAÇÃO E RETIFICAÇÕES DOS QA
a. Quem aprova os QA?
Incumbe ao Sr Comandante do Exército aprovar os QA. (§1º do art. 22 do RLPOAFA)
b. Onde são divulgados os QA?
Em boletim de acesso restrito do Exército. (§2º do art. 22 do RLPOAFA)
c. Quando são divulgados os QA?
Conforme previsto no Anexo B das EB10-IG-02.001, os QA são divulgados nas seguintes datas:

Promoções de 30 ABR

Promoções de 31 AGO

Promoções de 25 DEZ
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Até 2 DEZ

d. Antes das promoções, são publicados QA retificadores?
Sim, pois ocorrem muitas alterações de situação (impedimentos e desimpedimentos), que
exigem nova publicação dos QA. Esta publicação ocorre, normalmente, às vésperas das
promoções, a fim de abarcar o máximo possível de alterações, evitando-se prejuízos aos militares
concorrentes, pois o cumprimento dos requisitos essenciais ou a extinção de qualquer uma das
situações impeditivas para o ingresso em QA são computáveis até o dia anterior ao da promoção
em processamento.

14.15 FIXAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA AS PROMOÇÕES E A DIVISÃO DAS VAGAS POR
ANTIGUIDADE E MERECIMENTO
a. Quem fixa o número de vagas?
O Presidente da CPO fixa o número de vagas para as promoções, por Arma, Quadro e Serviço,
de acordo com a sistemática de promoções estabelecida pelo EME. [Observação “(7)” do
Anexo B das EB10-IG-02.001]
b. Onde são publicadas as vagas?
As vagas são publicadas em boletim do Exército (BE). [Observação “(7)” do Anexo B das EB10IG-02.001]
c. Quando são publicadas as vagas?
Conforme previsto no Anexo B das EB10-IG-02.001, as vagas são divulgadas nas seguintes
datas:
Promoções de 30 ABR

Promoções de 31 AGO

Promoções de 25 DEZ

Até 10 ABR

Até 11 AGO

Até 5 DEZ

d. O número de vagas pode ser retificado?
Normalmente, sim, pois ocorrem muitas alterações de situação que têm reflexos no
número de militares a ser promovido (impedimentos, desimpedimentos, agregações, reversões
etc). Assim, a fim de se atender ao fluxo de promoções estabelecido pelo EME, há retificações
do número de vagas para as promoções. A publicação destas retificações ocorre, normalmente,
às vésperas das promoções, a fim de abarcar o máximo possível de alterações ocorridas.
e. Como são divididas as vagas de promoção por merecimento e antiguidade? Existe uma
proporção?
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Sim, existe uma proporção para o estabelecimento das vagas por merecimento e por
antiguidade aos postos de oficial superior (as promoções aos postos de oficiais subalternos e
intermediários ocorrem apenas pelo critério de antiguidade, de acordo com o art. 11 da LPOAFA).
Devem ser obedecidas as seguintes proporções, durante o ano (art. 37 do RLPOAFA):
- promoções a coronel: até cinco vagas por merecimento para uma por antiguidade;
- promoções a tenente-coronel: até três vagas por merecimento para uma por antiguidade; e
- promoções a major: até duas vagas por merecimento para uma por antiguidade.
f. Ressalta-se que esta proporção deve ser obedecida no ano, e não por turma, Arma,
Quadro, Serviço ou data de promoção.
Recorda-se que os tenentes-coronéis dentistas, farmacêuticos, do Quadro Complementar e
capelães militares ascendem ao posto de coronel somente pelo critério de merecimento,
conforme previsto no § 1º do art. 11 da LPOAFA e § 5º do art. 22 do RLPOAFA.
Destaca-se, também, que a situação de militares promovidos por merecimento, em vaga de
antiguidade, é computada, para a proporção anual, como preenchimento de vaga por
antiguidade. (Art. 48 do RLPOAFA)
g. Sou major de Infantaria e sei que há uma determinada proporção a ser obedecida, durante
o ano, para as promoções por merecimento e antiguidade. Contei todos os majores de
Infantaria promovidos a tenente-coronel, durante o ano passado, e cheguei à conclusão que a
proporção não foi obedecida na minha Arma. Isto foi correto?
Com certeza foi correto, pois a proporção deve ser obedecida no ano, englobando todos os
majores promovidos, independente de Arma, Quadro ou Serviço. Ou seja, somam-se os
majores de todas as Armas, Quadros e Serviços promovidos a tenente-coronel, durante o ano
(inclusive os promovidos em ressarcimento de preterição), e a proporção é verificada com base
neste total. Raciocínio semelhante é aplicado aos capitães e tenentes-coronéis. Recorda-se que
os tenentes-coronéis dentistas, farmacêuticos, do Quadro Complementar e capelães militares
ascendem ao posto de coronel somente pelo critério de merecimento, conforme previsto no § 1º
do art. 11 da LPOAFA e § 5º do art. 22 do RLPOAFA. (Art. 37 do RLPOAFA)
h. Sou tenente-coronel dentista e soube que posso ser promovido a coronel somente por
merecimento. Isto é verdadeiro?
É verdadeiro. A ascensão ao posto de coronel dos oficiais dentistas, farmacêuticos, do
Quadro Complementar e capelães militares ocorre somente pelo critério de merecimento,
conforme previsto no § 1º do art. 11 da LPOAFA e § 5º do art. 22 do RLPOAFA.
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i. Fui promovido por merecimento, em vaga de antiguidade. Por que isto ocorreu? Significa
que tenho algum demérito, em relação aos que foram promovidos em vaga de merecimento?
Não há nenhum demérito, pelo contrário. O art. 48 do RLPOAFA estabelece que “poderá
ser promovido por merecimento em vaga de antiguidade, o oficial que esteja incluído
simultaneamente nos QAM e QAA, desde que seja integrante da proposta de promoções por
merecimento”. Ou seja, o ato de promover um oficial por merecimento, em vaga de antiguidade,
conhecido como “promoção por meriguidade”, pode ocorrer, desde que o militar esteja incluído
em QAM (não necessariamente dentro do número de vagas) e abrangido, simultaneamente, pelo
número de vagas estabelecido para as promoções por antiguidade.
O espírito desse procedimento é privilegiar as promoções por merecimento.

14.16 QUANDO E COMO OCORREM AS PROMOÇÕES
a. O que é promoção?
A promoção é um ato administrativo e tem como finalidade básica o preenchimento,
seletivo, das vagas pertinentes ao grau hierárquico superior, com base nos efetivos fixados
em lei. (Art. 2º da LPOAFA)
b. Quando são realizadas as promoções?
As promoções por merecimento e antiguidade são realizadas, anualmente, nos dias 30 de
abril, 31 de agosto e 25 de dezembro. (Art. 21, alínea “b”, da LPOAFA)
c. Que autoridade é responsável pelas promoções?
Conforme previsto no Decreto n° 8.798, de 4 de julho de 2016, incumbe ao Comandante
do Exército realizar as promoções aos postos de oficiais superiores; post mortem de oficiais
superiores, intermediários e subalternos; nomeação ao primeiro posto de oficiais dos diversos
corpos, quadros, armas e serviços; e nomeação de capelães militares.
Contudo, por meio da Portaria do Comandante do Exército nº 1.700, de 8 de dezembro de
2017, foi delegada competência ao Chefe do Departamento-Geral do Pessoal para realizar as
promoções aos postos de oficial subalterno e intermediário nas armas, quadros e serviços, bem
como a nomeação para o posto inicial da carreira dos oficiais do Serviço de Saúde, Serviço de
Assistência Religiosa, Quadro de Engenheiros Militares e Quadro Complementar de Oficiais (art.
1°, inciso V, alínea “v”).
d. Onde são publicadas as promoções?
As promoções são publicadas em Diário Oficial da União (DOU) e boletim do Exército (BE).
e. Estou incluído em QA. Serei promovido?
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O Sr será promovido se, até o dia anterior ao das promoções, continuar satisfazendo a todos
os requisitos essenciais, não incidir em nenhuma situação impeditiva e for abrangido pelo
número de vagas fixado para as promoções.

14.17 O QUE SÃO RECURSOS
a. Soube que tenho direito a recursos. Que recursos são estes?
É assegurado ao militar o direito de interpor recurso, devidamente motivado, especificando
sua solicitação, quanto à composição dos QA, direito de promoção ou inclusão em quota
compulsória. Os recorrentes devem juntar aos requerimentos de recurso todos os documentos
que possam elucidar ou facilitar a compreensão de suas alegações, assim como apresentarão, de
forma clara, as razões e os argumentos que motivaram seu pleito. Na ausência de documentos
elucidadores ou razões e argumentos, o requerimento poderá ser indeferido. (Art. 17 da LPOAFA
e art. 15 das EB10-IG-02.001)
b. A que autoridade eu devo dirigir o recurso?
O recurso referente a composição de QA ou direito de promoção será dirigido ao Comandante
do Exército, sob a forma de requerimento, conforme previsto nas Instruções Gerais para a
Correspondência do Exército (EB10-IG-01.001). (Art. 55 do RLPOAFA)
Atenção:
- antes de encaminhar recurso referente a composição de QA ou direito de promoção, o
oficial que se julgar prejudicado deverá requerer, obrigatoriamente, no prazo de 15 (quinze)
dias da ciência do QAM, recontagem de pontos ao Presidente da CPO; e (§ 1º do art. 55 do
RLPOAFA)
- após a publicação da decisão do Presidente da CPO, sobre a respectiva recontagem de pontos,
no interno da organização militar em que serve o oficial, este terá 15 (quinze) dias para
encaminhar o recurso referente a composição de QA ou direito de promoção. (§ 2º do art. 55 do
RLPOAFA)
O recurso referente à inclusão na quota compulsória será dirigido ao Comandante do Exército
e encaminhado diretamente ao Presidente da CPO, a quem o oficial indicado para integrar a
quota dará ciência imediata do recurso (art. 56 do RLPOAFA). O oficial terá o prazo de 15 (quinze)
dias para a apresentação de seu recurso, a contar do recebimento da notificação do ato que julga
prejudicá-lo ou do conhecimento, na OM em que serve, da publicação oficial a respeito (§ 1° do
art. 17 da LPOAFA).
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c. Que é recontagem de pontos?
Recontagem de pontos é um recurso que o militar incluído em QA tem direito de
interpor, ao Presidente da CPO (§ 1º do art. 55 do RLPOAFA), devidamente motivado, quando
julga que os pontos a ele atribuídos em QAM possam estar incorretos. Segue as regras
especificadas acima.
d. Há um prazo máximo para a apresentação de recurso?
Sim, nos casos de recursos referentes a composição de QA ou direito de promoção, o oficial
que se julgar prejudicado deverá requerer, anterior e obrigatoriamente, no prazo de 15 (quinze)
dias da ciência do QAM, recontagem de pontos ao Presidente da CPO (§ 1º do art. 55 do
RLPOAFA). Após a publicação da decisão do Presidente da CPO, sobre a respectiva recontagem
de pontos, no boletim interno da organização militar em que serve o oficial, este terá 15 (quinze)
dias para encaminhar o recurso referente a composição de QA ou direito de promoção (§ 2º do
art. 55 do RLPOAFA).
No caso de inclusão na quota compulsória, o oficial terá o prazo de 15 (quinze) dias para a
apresentação de seu recurso, a contar do recebimento da notificação do ato que julga prejudicá-lo
ou do conhecimento, na OM em que serve, da publicação oficial a respeito (§ 1° do art. 17 da
LPOAFA).
e. O que é inclusão em quota compulsória?
Ser incluído em quota compulsória significa que o militar será transferido para a reserva
remunerada, ex officio, conforme previsto no art. 98, inciso V, do Estatuto dos Militares (E-1). A
quota compulsória destina-se a assegurar a renovação, o equilíbrio, a regularidade de acesso e a
adequação dos efetivos da Força (art. 99 do E-1). Seus detalhes estão descritos nos art. 100 a 103
do E-1.
f. Quem julga os recursos?
As autoridades que julgam os recursos são as mesmas que têm competência para promover.
Cabe ao Sr Comandante do Exército julgar os recursos apresentados por oficiais superiores
sobre composição de QA e promoção em ressarcimento de preterição, conforme previsto no
Decreto n° 8.798, de 4 de julho de 2016.
Por delegação do Comandante do Exército, incumbe ao Chefe do Departamento-Geral do
Pessoal julgar os recursos apresentados por oficial subalterno e intermediário, concernentes a
composição de QA e promoção em ressarcimento de preterição.
Os recursos de recontagem de pontos em QAM são analisados pelo Presidente da CPO. (§§ 1º e
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2º do art. 55 do RLPOAFA)
O recurso referente à inclusão na quota compulsória é despachado pelo Comandante do
Exército. (Art. 56 do RLPOAFA)
g. O que é promoção em ressarcimento de preterição?
Promoção em ressarcimento de preterição é aquela realizada, após ser reconhecido, ao
militar preterido, o direito à promoção que lhe caberia. (Art. 18 da LPOAFA)
h. Como posso ser promovido em ressarcimento de preterição?
Conforme previsto no art. 18 da LPOAFA, o oficial será ressarcido da preterição, desde que
seja reconhecido o seu direito à promoção, quando:
- tiver solução favorável a recurso interposto;
- cessar sua situação de prisioneiro de guerra, desaparecido ou extraviado;
- for absolvido ou impronunciado no processo a que estiver respondendo;
- for justificado em Conselho de Justificação; ou
- tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo.

14.18 COMPOSIÇÃO DA CPO E ANALISE TODOS OS OFICIAIS INCLUÍDOS NOS LIMITES PARA AS
PROMOÇÕES
a. Qual é a composição da CPO?
A Comissão de Promoções de Oficiais (CPO) tem a seguinte constituição:
- Presidente: Chefe do Estado-Maior do Exército;
- Vice-Presidente: Vice-Chefe do Departamento-Geral do Pessoal
- Secretário: Diretor de Avaliação e Promoções; e
- membros: 15 (quinze) oficiais generais. (Art. 57 do RLPOAFA)
b. Os trabalhos da CPO são ostensivos?
Não, os trabalhos da CPO têm caráter sigiloso. (Parágrafo único do art. 26 da LPOAFA)
c. Todos os oficiais incluídos nos limites de antiguidade para as promoções são analisados
pela CPO?
Sim, a CPO analisa todos os militares incluídos nos limites de antiguidade. Os oficiais que
se encontrarem impedidos de ingressar em QA, por qualquer motivo, serão analisados
normalmente pelos relatores, como se não estivessem impedidos; terão sua pontuação
calculada e serão posicionados no respectivo universo. [art. 13 do Processo de Promoções de
Oficiais de Carreira (exceto do Quadro Auxiliar de
18 DEZ 20, 284 e 285-EME, de 28 DEZ 20]

Oficiais), aprovado pela Portarias nº 283, de
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ANEXO
PREVISÃO DAS PROMOÇÕES DE OFICIAIS POR TURMA
OFICIAIS DAS ARMAS, DO QMB E DO Sv INT

ANO
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
...

ABR
96
97
98
99
00
01
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
23
24

CEL
AGO
02
16
....

DEZ
03
17
-

ABR
00
01
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

INÍCIO DAS PROMOÇÕES AO POSTO DE
TC
MAJ
CAP
AGO DEZ ABR AGO DEZ ABR AGO
06
07
02
08
03
09
16
10
17
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
16
22
17
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
....
...
....

DEZ
14
15
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

1º Ten
DEZ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
....

2º Ten
AGO
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
....
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OFICIAIS DO QEM

ANO
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
...

ABR
96
97
98
99
00
01
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
23
24

CEL
AGO
02
16
...

DEZ
03
17
-

INÍCIO DAS PROMOÇÕES AO POSTO DE
TC
MAJ
ABR AGO DEZ ABR AGO DEZ
00
06
01
07
02
08
03
09
10
04
11
05
12
06
13
07
14
08
15
09
16
10
17
11
12
18
13
19
14
20
15
21
16
22
17
23
24
18
25
19
26
20
27
21
28
22
29
23
30
24
31
25
32
26
33
27
34
28
35
...
...

ABR
16
-

CAP
AGO
17
...

DEZ
14
15
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
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ANEXO
PREVISÃO DAS PROMOÇÕES DE OFICIAIS POR TURMA
QUADRO DE OFICIAIS MÉDICOS
ANO
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
...

ABR
98
03
04
09
10
15
18
19
20
21

CEL
AGO
99
00
05
06
11
12
16

...

DEZ
01
02
07
08
13
14
17
-

-

INÍCIO DAS PROMOÇÕES AO POSTO DE
TC
MAJ
ABR AGO DEZ ABR AGO DEZ
00
06
01
07
02
08
03
09
04
10
05
11
06
12
07
13
08
14
09
15
10
16
11
17
12
13
18
14
19
20
15
21
16
22
17
23
24
18
25
19
26
20
27
21
28
22
29
23
30
24
31
25
32
26
33
...
...

ABR
15
18
-

CAP
AGO
16
19
...

DEZ
14
17
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
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ANEXO
PREVISÃO DAS PROMOÇÕES DE OFICIAIS POR TURMA
QUADRO COMPLEMENTAR DE OFICIAIS

ANO
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
...

ABR
95
96
99
00
01
02
07
08

CEL
AGO
97
03
06(5)
...

DEZ
94(1)
98
04
05(4)
-

INÍCIO DAS PROMOÇÕES AO POSTO DE
TC
MAJ
ABR AGO DEZ ABR AGO DEZ
TURMA
98(1)
05(2)
99
06(3)
00
07
01
08
02
09
03
10
04
11
12
05(2)
13
06(3)
07
08
14
09
15
10
16
11
12
17
13
18
...
...

ABR
15
-

CAP
AGO
13
16
...

Observação:
(1) Remanescentes.
(2) Turma de 2005: promoção em 3 etapas – Dez (A), Abr (A+1) e Ago (A+1): 25%, 30% e
remanescentes.
(3) Turma de 2006: promoção em 3 etapas – Ago (A), Dez (A) e Abr (A+1): 25%, 30% e
remanescentes.
(4) Turma de 2005: promoção a Cel em 2 etapas – Dez (A) e Abr (A+1): 25% e 25%.
(5) Turma de 2006: promoção a Cel em 2 etapas – Ago (A) e Dez (A+1): 25% e 25%.

DEZ
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Caderno de Orientação DGP

87

QUADRO DE OFICIAIS DENTISTAS E QUADRO DE OFICIAIS FARMACÊUTICOS

ANO
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
...

ABR
97
98
00
01
02
03
05
06
07
08

CEL
AGO
...

DEZ
99
04
-

INÍCIO DAS PROMOÇÕES AO POSTO DE
TC
MAJ
ABR AGO DEZ ABR AGO DEZ
TURMA
05
99(1)
00
06
01
07
02
08
03
09
04
10
11
05
12
06
13
07
08
14
09
15
10
16
11
12
17
13
18
...
...

ABR
15
-

CAP
AGO
13
16
...

DEZ
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

CAPÍTULO XV
QUADRO DE ACESSO POR ESCOLHA
15.1 FASES DO PROCESSO DE PROMOÇÕES E A LEGISLAÇÃO PERTINENTE
a. Resumidamente, quais são as fases do processo de promoções?
Em síntese, as fases do processo de promoções são as seguintes:
- fixação do universo inicial dos limites quantitativos de antiguidade para as promoções;
- fixação dos limites quantitativos de antiguidade para as promoções;
- organização dos quadros de acesso por escolha;
- aprovação e publicação dos QAE, em ordem decrescente de antiguidade, em boletim de
acesso restrito do Exército;
- organização das listas de escolha (LE);
- aprovação e publicação das listas de escolha em Boletim Especial do Exército;
- fixação e publicação, em boletim do Exército, do número de vagas abertas para as promoções;
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e
- publicação, em Diário Oficial da União (DOU), do Decreto Presidencial de promoções. (Art.
35 do RLPOAFA)
b. Tenho alguma responsabilidade no processo de promoções?

Sim, os militares abrangidos pelos limites estabelecidos nas respectivas portarias de limites
são responsáveis pelo fiel cumprimento do estabelecido na legislação vigente, bem como pelas
informações prestadas diretamente à DA Prom, cabendo ao oficial acompanhar o preparo
correto e a remessa oportuna de sua documentação, tomando, na esfera de suas atribuições,
todas as providências cabíveis (§ 1º do art. 4º das EB10-IG-02.001).
c. Qual é a legislação que rege as promoções dos oficiais de carreira? Onde posso encontrá-

la?
A legislação que trata das promoções dos oficiais de carreira está disponível no sítio eletrônico
da D A Prom na Internet. Esta legislação é formada pelos seguintes documentos:
- Lei nº 5.821, de 1º de novembro de 1972 - Lei de Promoções de Oficiais da Ativa das
Forças Armadas (LPOAFA);
- Lei nº 6.391, de 9 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o pessoal do Ministério do Exército;
- Estatuto dos Militares, aprovado pela Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980;
- Regulamento, para o Exército, da Lei de Promoções de Oficiais da Ativa das Forças
Armadas (RLPOAFA), aprovado pelo Decreto nº 3.998, de 5 de outubro de 2001;
- Portaria do Comandante do Exército nº 659, de 14 de novembro de 2002, que fixa os
interstícios para fins de ingresso em quadro de acesso;
- Portaria do Comandante do Exército n° 135, de 19 de março de 2007, que aprova os
parâmetros da aptidão física, para fins de promoção, no âmbito do Exército;
- Instruções Gerais para Cadastramento e Auditoria dos Dados do Pessoal Vinculado ao
Exército (IG 30-33), aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército nº 581, de 12 de
setembro de 2011;
- Normas para Remessa e Obtenção de Informações Relativas ao Controle e à Atualização dos
Dados Cadastrais do Pessoal Militar (EB10-N-02.005), aprovadas pela Portaria do Comandante do
Exército nº 440, de 19 de maio de 2014;
- Portaria do Comandante do Exército n°1.495, de 11 de dezembro de 2014, que delega
competência para a prática de atos administrativos;
- Instruções Gerais para Promoção de Oficiais da Ativa do Exército (EB 10-IG-02.001), aprovadas
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pela Portaria do Comandante do Exército nº 1.521, de 19 de dezembro de 2014;
- Normas para Registro de Informações Pessoais Relativas aos Militares de Carreira e
Inativos
(EB10-N-02.004), aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército nº 1.654, de 11 de
novembro de 2015;
- Normas para a Gestão das Carreiras dos Militares do Exército, aprovadas pela Portaria nº
110- EME, de 9 de novembro de 2000;
- Processo de Promoções de Oficiais de Carreira (exceto do Quadro Auxiliar de Oficiais),
aprovado pela Portaria nº 257-EME, de 14 de outubro de 2015;
- Instruções Reguladoras para o Sistema de Valorização do Mérito dos Militares de Carreira
do
Exército (EB30-IR-60.001), aprovadas pela Portaria nº 240-DGP, de 23 de novembro de 2013; e
- Portaria nº 192-DGP, de 1º de outubro de 2015, que delega competência para a prática de
atos administrativos no âmbito do DGP.

15.2 FIXAÇÃO DO UNIVERSO INICIAL E FIXAÇÃO DOS LIMITES QUANTITATIVOS DE ANTIGUIDADE
PARA AS PROMOÇÕES
a. O que é universo inicial dos limites quantitativos de antiguidade para as promoções?
O universo inicial é divulgado de seis a sete meses antes da data de promoções. Por
exemplo: para as promoções em 31 MAR, o universo inicial é divulgado até 30 SET do ano
anterior. Serve como um alerta para a antecipação de algumas medidas administrativas
necessárias, a fim de permitir que os coronéis incluídos nesse universo e suas OM possam
conferir e retificar/ratificar os documentos que serão analisados para as promoções (ficha
cadastro, ficha disciplinar e ficha de valorização do mérito).
Esta fixação resume-se ao envio de mensagem a cada um dos coronéis incluídos no
universo inicial, disponível no sítio eletrônico do DGP na Internet, campo “Informações do
Pessoal”. (Anexo A das EB10-IG-02.001)
b. O que são limites quantitativos de antiguidade para as promoções?

Os limites quantitativos de antiguidade para as promoções, fixados por meio de portaria,
destinam-se a estabelecer as faixas de oficiais que irão concorrer à constituição dos quadros de
acesso. (Parágrafo único do art. 33 da LPOAFA)
c. Como são fixados os limites quantitativos de antiguidade para as promoções?

Seguindo-se o calendário previsto nas Instruções Gerais para Promoção de Oficiais da Ativa
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do Exército (EB10-IG-02.001), a fixação dos limites inicia-se a partir da Lista Única de coronéis,
composta por todos os coronéis da ativa do Exército, ordenados por antiguidade. Dessa Lista,
são extraídos os limites quantitativos de antiguidade para as promoções, da seguinte forma:
-1/5 dos coronéis combatentes e do QMB;
-1/3 dos coronéis do Sv Int;
-1/2 dos coronéis do QEM; e
-1/3 dos coronéis do Sv Sau (Med). (Art. 4º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c”, do RLPOAFA)
Esses limites são divulgados por meio de Portaria do Presidente da CPO, publicada em boletim
do Exército.
d. O que significa estar incluído nos limites quantitativos de antiguidade para as promoções

ao primeiro posto de oficial-general?
Significa que, caso o Sr satisfaça às condições de acesso, será relacionado pela CPO para
estudo destinado à inclusão em quadro de acesso. (Art. 33 da LPOAFA)
e. Há militares da minha turma de formação que estão incluídos nos limites quantitativos de

antiguidade para as promoções. Não fui incluído. Como devo proceder?
Inicialmente, o Sr deve consultar a Portaria onde foram publicados os limites, a fim de
confirmar se realmente deveria ter sido incluído. Verifique, também, se já foi ultrapassado por
militares mais modernos ou incorreu em alguma situação que implica perda do tempo de
serviço, o que provoca reposicionamento no Almanaque, tais como LTSPF por mais de um ano,
LTIP, LAC, condenação judicial, afastamento da Força etc. Caso o Sr não constate motivo que o
impeça de constar nos limites, solicite que a sua OM informe, com urgência, à DA Prom.
f. O fato de estar incluído nos limites de antiguidade para as promoções implica o meu

ingresso em quadro de acesso?
Não. Para o ingresso em QA, é necessário que o Sr satisfaça às condições previstas no art. 15
da LPOAFA e não incida em nenhuma das situações previstas nos art. 35 a 38 e inciso XIV do art.
58, tudo da mesma lei.
g. Quem fixa os limites de antiguidade para as promoções ao primeiro posto de oficial-

general?
Cabe ao Presidente da CPO fixar os limites quantitativos de antiguidade, visando à
organização dos QA para as promoções dos oficiais de carreira, de acordo com a política de
pessoal estabelecida pelo EME. (Inciso XI do art. 58 do RLPOAFA)
h. Onde são publicados os limites de antiguidade para as promoções dos oficiais de carreira?
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Em boletim especial do Exército (BEE). [Observação (3) do Anexo A das EB10-IG-02.001]
i. Quando são publicados os limites de antiguidade para as promoções ao primeiro

posto de oficial-general?
Conforme previsto no Anexo A das EB 10-IG-02.001, os limites são publicados nas
seguintes datas:

Promoções em 31 MAR do Ano A

Publicação até 15 NOV do Ano A - 1

Promoções em 31 JUL do Ano A

Publicação até 15 MAR do Ano A

Promoções em 25 NOV do Ano A

Publicação até 15 JUL do Ano A

15.3 AÇÕES IMEDIATAS DO OFICIAL INCLUÍDO NOS LIMITES PARA AS PROMOÇÕES.
a. Fui incluído nos limites, que cuidados devo ter?
Inicialmente, consulte os boletins internos da sua OM, para verificar quem é o oficial chefe
da comissão de exame de dados individuais, encarregada de confeccionar o relatório do
exame de dados individuais dos militares incluídos nos limites quantitativos de antiguidade para
as promoções.
Verifique se consta ordem, em BI, para a sua inspeção de saúde, caso não a tenha realizado
anteriormente ou, se realizada, sua validade expire antes da data das promoções.
Informe à comissão de exame de dados individuais, mediante documento interno do Exército
(DIEx), observados os prazos previstos pela OM, as alterações existentes em seus registros,
mesmo negativamente, anexando os documentos necessários à sua correção, bem como:
- declaração de próprio punho, que não responde a processo criminal na justiça comum, federal
ou militar;
- cópia de sua ficha de valorização do mérito (FVM) consolidada para as promoções,
disponibilizada, normalmente, no primeiro dia útil após a data de encerramento das alterações, no
sítio eletrônico do Departamento-Geral do Pessoal (DGP) na EBNet, campo Informações de
Pessoal; e cópias do extrato da ficha cadastro e da ficha disciplinar. (Art. 4º, § 1º, das EB10-IG02.001) Acesse o sítio eletrônico do DGP n a EBNet, campo Informações de Pessoal, e tome as
providências relativas ao relatório de impedimentos para promoção (RIProm) listadas no item
“4.” a seguir. Levante e busque corrigir as pendências, que porventura existam.
Envie para o endereço eletrônico da Diretoria de Avaliação de Promoções (DA Prom) –
s1qae@daprom.eb.mil.br, até o prazo estipulado na portaria de limites, 1 (uma) via da Ficha de
Dados Funcionais de Coronel Incluído nos Limites, digitalizada (formato de arquivo de
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processamento de texto “.doc” ou compatível), cujo modelo digital está disponível para download
no sítio eletrônico da DA Prom na rede mundial de computadores (internet).
Não deixe de acompanhar todo o processo.
Caso tenha dúvidas, faça uso da ouvidoria do DGP (http://ouvidoria.dgp.eb.mil.br).
Fique atento a outros dados e procedimentos constantes da portaria que estabeleceu os limites
quantitativos de antiguidade.
b. Somente para não restar dúvida, que documentos tenho que entregar à Comissão de

Exame de Dados Individuais?
Além de declaração de próprio punho, que não responde a processo criminal na justiça
comum, federal ou militar, o Sr deve entregar à Comissão designada em BI, mediante
documento interno do Exército (DIEx), cópias dos seguintes documentos:
- Ficha de Valorização do Mérito consolidada para as promoções, disponibilizada,
normalmente, no primeiro dia útil após a data de encerramento das alterações, no sítio
eletrônico do Departamento- Geral do Pessoal (DGP) na Internet, campo Informações de Pessoal;
- Ficha Cadastro; e
- Ficha Disciplinar;
Quanto às Fichas de Valorização do Mérito e Disciplinar, o Sr deverá informar as alterações
existentes, mesmo negativamente, anexando, àquelas fichas, os documentos necessários à
correção das alterações encontradas, observados os prazos exigidos. (Art. 4º, § 1º, das EB10-IG02.001)
c. Estou abrangido pelos limites de antiguidade para as promoções. Contudo, fui

movimentado e desligado da minha OM, logo após (ou antes) à emissão da portaria que
fixou os limites. A quem caberá as ações administrativas necessárias?
Em caso de movimentação de militar incluído nos limites quantitativos de antiguidade para
as promoções, a OM na qual o militar se encontrar na situação de efetivo pronto, após a entrada
em vigor da portaria que fixou os limites, será a responsável pelas providências necessárias.
d. Minha turma de formação não está mais como prioridade para as promoções, preciso

realizar todos os procedimentos previstos na portaria de limites?
Não. De acordo com o previsto, normalmente, nas portarias de limites, estão dispensados
de providenciar a documentação ou realizar os procedimentos previstos, os coronéis abrangidos
pelos limites de antiguidade, que não forem integrantes das turmas de formação prioritárias para
as promoções. Porém, é obrigatória a publicação deste ato de dispensa em BI da OM de
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vinculação do militar.
e. Estou impedido de ingressar em QAE, por não possuir os cursos que habilitam o oficial ao

acesso ao posto de general de brigada (art. 9º do RLPOAFA) e por não ter exercido funções
específicas exigidas para o desempenho dos altos cargos de comando, chefia ou direção (art. 13
do RLPOAFA), preciso realizar todos os procedimentos previstos na portaria de limites?
Não. De acordo com o previsto, normalmente, nas portarias de limites, estão dispensados
de providenciar a documentação ou realizar os procedimentos previstos os coronéis abrangidos
pelos limites de antiguidade, que não atenderem ao prescrito nos art. 8º, 9º e 13 do RLPOAFA,
pois não podem figurar em QAE. Porém, é obrigatória a publicação deste ato de dispensa em BI da
OM de vinculação do militar.

15.4 RELATÓRIO DE IMPEDIMENTOS PARA PROMOÇÃO (RIPROM)
a. O que é relatório de impedimentos para promoção (RIProm)?
O RIProm, documento fundamental para o processo de promoções, lista os requisitos
essenciais a que devem satisfazer os militares para ingresso em QA, bem como as situações
impeditivas. Este documento é disponibilizado no sítio eletrônico do DGP na EBNet, campo
“Informações do Pessoal”, a partir de data fixada na portaria que fixa os limites e estabelece os
procedimentos para a remessa da documentação necessária ao estudo e à organização dos
quadros de acesso. Cabe destacar que os dados disponíveis no RIProm são provenientes da ficha
do militar no SiCaPEx, que deverá estar atualizada.
b. Com relação ao RIProm, quais são as providências que devo tomar?
A partir da data de disponibilização do RIProm, acesse o sítio eletrônico do DGP na
EBNet, campo “Informações do Pessoal”, e tome as seguintes providências:
- gere o RIProm e imprima-o, em formato de arquivo PDF (Portable Document Format);
- confira todas as informações constantes do RIProm, verificando a conformidade dos seus
dados;
- assine o RIProm, atestando a conformidade ou inconformidade dos dados e encaminhe-o, por
meio de DIEx, à Seção de Pessoal da OM;
- havendo inconformidade nas informações do RIProm, indique a(s) alteração(ões) e anexe
ao DIEx os documentos comprobatórios, que justifiquem a(s) correção(ões); e
- corrigidas as inconformidades, emita novo RIProm, o qual, após conferido e assinado, deve ser
encaminhado, novamente, à Seção de Pessoal da OM.
Fique atento a outros procedimentos que possam constar da portaria que estabeleceu os
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limites quantitativos de antiguidade.

15.5 REQUISITOS ESSENCIAIS PARA CONSTAR EM QAE.
a. Quais são os requisitos essenciais a serem satisfeitos, para ingresso em QAE?
O coronel, para ingresso em QAE, deve satisfazer aos seguintes requisitos essenciais:
a) Condição de acesso:
1) interstício;
2) aptidão física; e
3) as peculiares ao posto de coronel;
b) Conceito profissional; e
c) Conceito moral. (Art. 15 da LPOAFA)
b. Quais são os interstícios para as promoções ao posto de general de brigada?

Os interstícios para as promoções ao posto de general de brigada são:
- coronéis combatentes, do QMB, Sv Int, QEM e Médicos: 38 meses (art. 1º, inciso I, alínea
“c”, da Port Cmt Ex nº 1.751, de 20 de dezembro de 2017)
c. O que significa ter aptidão física para a promoção?

A aptidão física do militar é a capacidade indispensável para o desempenho das funções que
lhe competirem, verificada, previamente, mediante inspeção de saúde e Teste de Avaliação
Física (TAF). (Art. 7º do RLPOAFA)
Os parâmetros da aptidão física, para fins de promoção, estão definidos na Port Cmt Ex n° 135,
de 19 de março de 2007, sendo caracterizados, em síntese, pelo seguinte:
- ata de inspeção de saúde, para fins de promoção, com parecer “apto para o serviço do
Exército” ou “apto para o Serviço do Exército, com recomendações”; e
- conceituação do desempenho físico individual “Regular” (R) ou superior, para aqueles
com idade inferior a cinquenta anos, ou “Suficiente” (S), para aqueles com idade igual ou superior
a cinquenta anos, obtida em, no mínimo, um teste de avaliação física (TAF) realizado nos
dezoito meses que antecederem a data de promoção.
d. Fui julgado, em inspeção de saúde, incapaz temporariamente para o serviço do Exército.

Isto impede o meu ingresso em QA?
Não, pois a incapacidade física temporária, verificada em inspeção de saúde, não impede o
ingresso em QA, nem a consequente promoção ao posto imediato. (Art. 3° da Port Cmt Ex n°
135, de 19 de março de 2007)
e. Fui julgado, em inspeção de saúde, incapaz definitivamente para o serviço do Exército.
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Posso ingressar em QA?
Não, o militar com incapacidade física definitiva, verificada em inspeção de saúde, não
será incluído em QA para promoção, nem promovido ao posto imediato. (Parágrafo único do
art. 3° da Port Cmt Ex n° 135, de 19 de março de 2007)
15.5.1 Constei como impedido no QAE para as promoções em curso, por não realização de TAF.
Realizei agora um TAF e obtive menção “R”. Posso ser desimpedido?
Sim. Para os militares incluídos nos limites para organização dos QA, o cumprimento dos
requisitos essenciais ou a extinção de qualquer uma das situações impeditivas para o ingresso em
QA, previstos na LPOAFA e no RLPOAFA, ocorridos até o dia anterior ao da promoção em
processamento, poderão resultar, após análise, na inclusão do militar em QA.
a. Não realizei o último TAF. Posso ingressar em QA?

Sim, desde que o Sr tenha conceituação do desempenho físico individual “Regular” ou
superior (idade inferior a cinquenta anos), ou “Suficiente” (idade igual ou superior a cinquenta
anos), obtida em, no mínimo, um TAF realizado nos dezoito meses que antecederem a data de
promoção. (Art. 2°, inciso II, da Port Cmt Ex n° 135, de 19 de março de 2007)
b. O militar que não possuir nenhum TAF com menção mínima “R”, no período de dezoito

meses precedente à data de promoção, pode ser promovido?
Não. A Port Cmt Ex nº 135, de 19 de março de 2007, prevê como condição essencial para
a promoção do militar, a realização de um TAF válido (menção mínima “R”) nos dezoito
meses que antecederem a data da promoção.
c. Faço TAF alternativo. Posso ingressar em QA?

Sim, desde que o Sr tenha conceituação do desempenho físico individual “Regular” ou
superior, para aqueles com idade inferior a cinquenta anos, ou “Suficiente”, para aqueles com
idade igual ou superior a cinquenta anos, obtida em, no mínimo, um TAF realizado nos dezoito
meses que antecederem a data de promoção. (Art. 2°, inciso II, da Port Cmt Ex n° 135, de 19 de
março de 2007)
d. Quais são as condições de acesso peculiares a que deve satisfazer o coronel para as

promoções ao posto de general de brigada?
As condições de acesso peculiares a que deve satisfazer o coronel para as promoções ao
posto de general de brigada são: cursos, serviço arregimentado e exercício de funções
específicas. (Art. 8º do RLPOAFA)
- Cursos (art. 9º do RLPOAFA)
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1) Curso de Altos Estudos Militares (CAEM), habilitando:
a) os oriundos das Armas e do QMB ao acesso até o posto de General de Exército; e
b) os oriundos do Sv Int, Sv Sau (Med) e do QEM ao acesso até o posto de General de
Divisão.
2) Curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército (CPEAEx), habilitando ao
acesso até o posto de General de Divisão, para os oficiais não possuidores do CAEM.
- Exercício de funções específicas (inclui serviço arregimentado, conforme art. 13 do RLPOAFA)
1) coronéis combatentes e do QMB, possuidores do CAEM
- exercício de função arregimentada como tenente-coronel ou coronel, por vinte e quatro
meses, consecutivos ou não, sendo pelo menos doze meses no comando de Corpo de Tropa ou de
estabelecimento militar de ensino com autonomia ou semi-autonomia administrativa; e
- exercício de função prevista no Quadro de Estado-Maior da Ativa (QEMA), como tenentecoronel ou coronel, durante vinte e quatro meses, consecutivos ou não.
2) coronéis do Sv Int e Med, possuidores do CAEM
- comando, chefia ou direção de órgão com autonomia ou semiautonomia administrativa,
como Of Sp, durante pelo menos 24 meses, consecutivos ou não; e
- exercício de função prevista no Quadro de Estado-Maior da Ativa (QEMA), como oficial
superior, durante vinte e quatro meses, consecutivos ou não.
3) coronéis do QEM, possuidores do CAEM
- comando, chefia ou direção de órgão com autonomia ou semiautonomia administrativa,
como TC ou Cel, durante pelo menos 24 meses, consecutivos ou não; e
- exercício de função privativa de sua especialidade, como oficial superior, durante vinte e
quatro meses, consecutivos ou não;
4) Coronéis sem o CAEM, mas possuidores do CPEAEx
- exercício de função de chefia ou direção de órgão com autonomia ou semi- autonomia
administrativa, como coronel, durante pelo menos 12 meses, consecutivos ou não; e
- exercício de função de assessoria de alto nível de administração, como coronel,
durante doze meses, consecutivos ou não.

15.6 SITUAÇÕES QUE PODEM IMPEDIR A INCLUSÃO EM QUADRO DE ACESSO POR ESCOLHA.
a. Quais são as situações que impedem o ingresso em QA?
O coronel será excluído de quadro de acesso já organizado ou dele não poderá constar,
quando:
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- deixar de satisfazer às condições estabelecidas na alínea “a” do art. 15 da LPOAFA;
- for considerado não habilitado para o acesso, em caráter provisório, a juízo do Alto Comando
do Exército ou da CPO, por, presumivelmente, ser incapaz de atender a qualquer dos requisitos
estabelecidos nas alíneas “b” e “c” do art. 15 da LPOAFA;
- for preso, preventivamente, em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada;
- for denunciado em processo crime, enquanto a sentença final não houver transitado em
julgado;
- estiver submetido a conselho de justificação, instaurado ex officio;
- for preso, preventivamente, em virtude de inquérito policial militar instaurado;
- for condenado, enquanto durar o cumprimento da pena, inclusive no caso de suspensão
condicional da pena (sursis), não se computando o tempo acrescido à pena original, para fins de
sua suspensão condicional;
- estiver em gozo de licença para tratar de interesse particular;
- for condenado à pena de suspensão do exercício do posto, cargo ou função prevista no
Código Penal Militar, durante o prazo dessa suspensão;
- estiver em dívida com a Fazenda Nacional, por alcance;
- for considerado prisioneiro de guerra, desaparecido, extraviado ou desertor;
- for incluído indevidamente;
- for promovido;
- falecer;
- passar à inatividade; ou (art. 35 da LPOAFA)
- for indiciado em IPM. (Inciso XIV do art. 58 do RLPOAFA)
Além das situações acima, o coronel não poderá constar de QAE, quando agregar ou estiver
agregado:
- por motivo de gozo de licença para tratamento de saúde de pessoa da família por prazo
superior a seis meses contínuos;
- em virtude de encontrar-se no exercício de cargos públicos civil temporário, não eletivo,
inclusive da Administração indireta; ou
- por ter passado à disposição de Ministério Civil, de órgãos do Governo Federal, de Governo
Estadual, de Território ou do Distrito Federal, para exercer função de natureza civil. (Art. 36 da
LPOAFA).
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b. Vou atingir a idade limite para a permanência em serviço ativo, até a data das

promoções. Posso ser promovido?
Não, pois o coronel não pode constar de qualquer QA, quando, até o dia da promoção
correspondente, vier a atingir a idade limite para permanência em serviço ativo, pois isto
implica a transferência ex officio para a reserva remunerada. (Art. 22, § 7º, do RLPOAFA)
c. Constei como impedido em QA, mas não tenho nenhuma situação impeditiva. O que

devo fazer?
Os impedimentos são consequência das informações constantes do seu relatório de
impedimentos para promoção (RIProm). Procure, com urgência, a Seção de Pessoal de sua OM,
pois cabe a esta providenciar a correção das inconsistências na BDCP, por meio do SiCaPEx, ou
junto aos responsáveis previstos no Aviso nº 01/2016/DTI, de 14 de junho de 2016, disponível no
sítio eletrônico do DGP na Internet. No caso de as alterações não serem sanadas pela OM ou
órgãos responsáveis, seu RIProm deve ser enviado, com urgência, para a DA Prom, com as
incorreções identificadas e a documentação comprobatória necessária. Recorda-se, novamente,
que é responsabilidade do militar manter seus dados individuais atualizados no SiCaPEx.
d. Estou impedido de ingressar em QA. Posso ser promovido?

Não, para ser promovido, é imprescindível que o militar esteja incluído em QA. (Art. 14
da LPOAFA)

15.7 O QUE SÃO QUADROS DE ACESSO POR ESCOLHA?
a. O que é quadro de acesso por escolha?
Quadro de acesso por escolha é a relação dos oficiais habilitados ao acesso e que
concorrem a constituição das Listas de Escolha. (Art. 31, § 3º, da LPOAFA)
b. O que é promoção por escolha?

Promoção por escolha é aquela que defere ao Presidente da República, com base na lei, a
escolha do oficial, dentre os mais credenciados para o desempenho de altos cargos de comando,
chefia ou direção. (Art. 7º da LPOAFA)

15.8 COMO SÃO ORGANIZADOS OS QUADROS DE ACESSO POR ESCOLHA? QUAIS SÃO OS
DOCUMENTOS BÁSICOS E OS FATORES UTILIZADOS PELA CPO PARA ESTA ORGANIZAÇÃO?
a. Em síntese, como são os trabalhos para a organização dos QAE?
Cada Arma, Quadro ou Serviço compõe um QAE específico, que será analisado por um oficialgeneral relator da CPO. Esse relator proporá um posicionamento, que será retificado ou ratificado
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por uma subcomissão da CPO, composta por cinco ou seis oficiais-generais. Posteriormente, a
CPO, composta por dezoito oficiais-generais, se reúne em sessão plenária, sob a presidência do
Chefe do Estado-Maior do Exército, quando é definido o posicionamento de cada um dos
coronéis nos diversos QAE.
Os QAE são levados para despacho decisório com o Comandante do Exército. Conforme
preconizado pelo Decreto nº 9.408, de 13 de junho de 2018, que altera o Decreto nº 3.998, de
5 de outubro de 2001 (RLPOAFA), em seu artigo 33, para as promoções aos posto de General de
Brigada, a CPO organizará e apresentará ao Alto Comando do Exército a lista de Coronéis em
ordem de merecimento, que relacionará, por Armas, Quadros e Serviços, em ordem decrescente
de mérito, os Coronéis dos respectivos QAE.
b. Sou da Arma de Infantaria. Concorro às promoções com militares de outras Armas?
Sim. No caso do universo dos coronéis combatentes (Inf, Cav, Art, Com e QMB), as vagas
abertas para as promoções são preenchidas, de acordo com a diretriz do Comandante do
Exército, por qualquer um dos seus integrantes. Assim, um coronel de infantaria pode concorrer a
uma vaga com coronéis de outras Armas e Quadro de Material Bélico. Entretanto, cada Arma e o
QMB compõem um QAE específico. Já os coronéis de intendência, engenheiros militares e
médicos concorrem apenas com os militares de seu Quadro/Serviço. (Art. 22, incisos II e III, do
RLPOAFA)
c. O QA anterior tem influência sobre o próximo?
Não, cada QA é independente.
d. Quais são os documentos básicos utilizados pela CPO, para a organização dos QA?
Os documentos básicos, regulados em normas específicas, para a seleção dos oficiais a
serem apreciados para ingresso nos QA são os seguintes:
- Relatório Gerencial de Promoções, produzido por intermédio dos Relatórios de
Impedimentos para Promoção (RIProm);
- Ficha Cadastro;
- Ficha de Valorização do Mérito (FVM);
- Ficha Disciplinar;
- Perfil do Avaliado; e
- Registros de Informações Pessoais (RIP). (Art. 3º, § 1º, das EB10-IG-02.001)
e. Quais são os fatores considerados pela CPO para o julgamento dos méritos dos
coronéis nos QAE? Como isto é feito?
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Conforme o art. 23 do RLPOAFA, a CPO apreciará e julgará cada oficial abrangido pelos limites
quantitativos de antiguidade para a organização dos QAE, baseada nos seguintes fatores:
- perfil do avaliado;
- rendimento escolar;
- reconhecimento de méritos pelos pares e superiores, particularmente pela votação on line,
quando os oficiais-generais e os coronéis incluídos nos limites podem emitir votos positivos,
sendo que os oficiais-generais podem, também, emitir votos negativos ou restritivos aos
coronéis, justificando-os, por escrito, para a análise pela CPO;
- valorização do mérito;
- conceitos obtidos no desempenho de cargos e comissões, especialmente aqueles que se
referem ao posto em que se encontra, bem como os revelados em comando, chefia ou direção de
OM;
- aspectos relevantes da vida profissional, consignados na Ficha Individual;
- capacidade de chefia e liderança;
- potencialidade para o desempenho de cargos mais elevados;
- deméritos ou fatos demeritórios consignados no RIP, regulado em normas aprovadas pelo
Comandante do Exército; e
- outras informações disponíveis, a critério da CPO.
Todos esses fatores comporão um Mapa de Indicadores, para cada Arma, Quadro e
Serviço, que auxiliará o trabalho da CPO, na apreciação dos coronéis incluídos nos limites. No
Anexo, está disponibilizado um exemplo de Mapa de Indicadores.
f. Para a organização dos QAE, a CPO analisa todos os oficiais incluídos nos limites de
antiguidade para as promoções?
Não, a CPO analisa apenas os militares pertencentes às turmas que poderão concorrer às
promoções, conforme diretriz do Presidente da Comissão.
g. Os trabalhos da CPO são ostensivos?
Não, os trabalhos da CPO têm caráter sigiloso. (Parágrafo único do art. 26 da LPOAFA)
h. Qual é a composição da CPO?
A Comissão de Promoções de Oficiais (CPO) tem a seguinte constituição:
- Presidente: Chefe do Estado-Maior do Exército;
- Vice-Presidente: Vice-Chefe do Departamento-Geral do Pessoal
- Secretário: Diretor de Avaliação e Promoções; e
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- membros: 15 (quinze) oficiais generais. (Art. 57 do RLPOAFA)

15.9 COMO SÃO CALCULADOS OS PONTOS DA VALORIZAÇÃO DO MÉRITO?
a. Como é calculado o total de pontos da ficha de valorização do mérito para as promoções?
É o somatório dos pontos dos componentes da profissão militar, tais como TAF, TAT,
cursos, habilitações e outros amparados pela legislação pertinente. A Ficha de Valorização do
Mérito consolidada (inicial) para as promoções é disponibilizada, normalmente, no primeiro dia
útil após a data de encerramento das alterações, no sítio eletrônico do Departamento-Geral do
Pessoal (DGP) na EBNet, campo Informações de Pessoal.
b. Até que data os eventos podem ser considerados para o total de pontos da ficha de

valorização do mérito?
O Sistema de Valorização do Mérito (SVM) somente poderá considerar os eventos que
tenham sido oportunamente publicados, até a data de encerramento das alterações para os
devidos processos, e homologados na BDCP, até a data limite de atualização da base de dados,
prevista no Anexo A às EB10 - IG-02.001. (Art. 5º, § 1º, das EB10-IG-02.001).
c. Tenho eventos publicados depois do encerramento das alterações para as promoções em

curso. Podem ser considerados para as promoções?
Não, pois como previsto no art. 5º, § 1º, das EB10-IG-02.001, somente podem ser considerados
os eventos que tenham sido oportunamente publicados, até a data de encerramento das
alterações para os devidos processos, e homologados na BDCP, até a data limite de atualização
da base de dados, prevista no Anexo A àquelas IG.
d. Fui agraciado com uma medalha valorizada pelo SVM, após o encerramento das alterações

das promoções em curso. Pode ser considerada para o total de pontos da valorização do mérito?
Não, pois como previsto no art. 5º, § 1º, das EB10-IG-02.001, somente podem ser considerados
os eventos que tenham sido oportunamente publicados, até a data de encerramento das
alterações para os devidos processos, e homologados na BDCP, até a data limite de atualização
da base de dados, prevista no Anexo A àquelas IG.
e. Tenho componentes da profissão militar considerados pelo SVM (TAT, TAF, cursos,

medalhas), publicados antes do encerramento das alterações, porém não inseridos na minha
Ficha Cadastro, pois não consegui cadastrá-los. Os pontos respectivos serão computados para
a promoção em curso? Qual deve ser o procedimento para que sejam concedidos os pontos a
que faço jus?
Caso o Sr não consiga cadastrá-los, antes da data de homologação na BDCP, estes
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componentes não serão computados. Para que sejam considerados, o Sr deve informar à
Comissão de Exame de dados Individuais, nomeada em BI da sua OM, mediante documento
interno do Exército (DIEx), as alterações existentes, anexando os documentos necessários à
correção, observados os prazos previstos.

15.10 COMO É FEITO O CÁLCULO DO GRAU DE CONCEITO NO POSTO?
a. Como são calculados os pontos da avaliação do desempenho no posto de coronel?
Os pontos referentes à avaliação do desempenho no posto de coronel correspondem à média
dos valores de todas as fichas de avaliação emitidas no posto atual e processadas pela DA Prom.
b. Os pontos da avaliação do desempenho no posto equivalem à média do perfil,

disponibilizado anualmente?
Não, o perfil corresponde à média das avaliações dos últimos cinco anos. Os pontos
referentes à avaliação do desempenho no posto correspondem à média dos valores de todas as
fichas de avaliação emitidas no posto atual e processadas pela DA Prom.
c. Tive fichas de avaliação desconsideradas. Isto será levado em consideração para as

promoções?
Sim, desde que emitidas no posto atual e com a desconsideração publicada até a data de
encerramento das alterações para as promoções em curso. (Anexo A às EB10-IG-02.001)

15.11 COMO É FEITA A APROVAÇÃO, DIVULGAÇÃO DOS QAE E A ANÁLISE DOS MESMOS PELO
ALTO COMANDO DO EXÉRCITO?
a. Quem aprova os QAE?
Incumbe ao Sr Comandante do Exército aprovar os QAE. (§1º do art. 22 do RLPOAFA)
b. Onde são divulgados os QAE?

Em boletim de acesso restrito do Exército. (§ 2º do art. 22 do RLPOAFA)
c. Quando são divulgados os QAE?

Conforme previsto no Anexo A das EB10-IG-02.001, os QAE são divulgados nas seguintes datas:

Promoções em 31 MAR

Promoções em 31 JUL

Promoções em 25 NOV

Até 21 FEV

Até 21 JUN

Até 15 OUT

d. Todos os oficiais incluídos nos QAE são analisados pelo Alto Comando do Exército?

Sim. Para as promoções ao posto de General de Brigada, a CPO levará à consideração do
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Alto Comando do Exército os Coronéis incluídos no QAE. (Art. 49 do RLPOAFA)

15.12 O QUE SÃO LISTAS DE ESCOLHA (LE)? COMO SÃO ORGANIZADAS E QUAIS SUAS
CONSEQUÊNCIAS PARA OS INTEGRANTES DOS QAE?
a. Que são Listas de Escolha?
Listas de Escolha são relações de oficiais de cada Corpo, Quadro, ou Serviço, organizadas
por postos, constituídas pelos oficiais selecionados pelo Alto Comando de cada Força Armada,
levando em consideração as qualidades requeridas para o exercício dos altos cargos de comando,
chefia ou direção privativos de oficial-general, e destinadas a serem apresentadas ao
Presidente da República, para a promoção aos postos de oficial-general. (Art. 32 da LPOAFA)
b. Quem elabora as Listas de Escolha?

O Alto Comando do Exército elabora as Listas de Escolha. (Art. 34, alínea “a”, item II, da
LPOAFA; e inciso X do art. 35 do RLPOAFA)
c. Como são organizadas as Listas de Escolha?

As Listas de Escolha são organizadas:
- pelo ACE, selecionando, dos Quadros de Acesso por Escolha, cinco oficiais para a primeira
vaga e mais dois para cada vaga subsequente; e (art. 34, alínea “a”, item II, da LPOAFA)
- em ordem decrescente, de acordo com a votação realizada no Alto Comando do Exército. (§
1º do art. 34 da LPOAFA)
Ou seja, nas listas de escolha são relacionados os coronéis propostos para a promoção ao
posto imediato e organizadas de acordo com o número de vagas previsto para as promoções,
utilizando-se a seguinte equação:
LE = 5 + [2 x (n -1)], onde LE é o total de coronéis que comporão a Lista de Escolha e n é o
número de vagas previsto para as promoções.
Obs: os coronéis agregados, que estiverem aptos a integrar a lista de escolha, não são
numerados, assim, não são computados para o total acima.
O número de oficiais a compor as Listas de Escolha pode ser menor do que o estabelecido,
quando os respectivos Quadros de Acesso por Escolha tiverem efetivo inferior ao mínimo
necessário para a elaboração das citadas listas. (§ 2º do art. 34 da LPOAFA)
d. Sou coronel da Arma de infantaria e não constei da última lista de escolha, tendo sido

incluído um oficial mais moderno de minha Arma. Quais são as consequências?
Caso, pela primeira vez, um coronel não conste da lista de escolha e nela seja inserido
um coronel mais moderno (da mesma Arma/Q/Sv), configura-se a primeira preterição,
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corriqueiramente conhecida como “cruz”. Caso seja preterido uma segunda vez, em outra lista de
escolha, consecutiva ou não (segunda “cruz”), será transferido, ex-officio, para a reserva
remunerada. (Art. 39, alínea “b”, da LPOAFA)
Se um coronel constar da lista de escolha e outro mais moderno for promovido (da
mesma Arma/Q/Sv ou não), não se configura a preterição (“cruz”).
O fato de um coronel constar de lista de escolha não significa que será promovido. A promoção
depende do número de vagas e da escolha do Presidente da República.
Da mesma forma, o fato de não constar da lista de escolha não significa que o coronel
foi preterido: o que deve ser analisado é se um coronel mais moderno, da sua Arma/Q/Sv, foi
incluído ou não na lista de escolha. O que configura a preterição de um coronel é a sua não
inclusão em lista de escolha, tendo sido incluído um coronel mais moderno, da mesma
Arma/Q/Sv, quer este último tenha sido promovido ou não.
Exemplo de um QAE, com vistas às promoções em 31 de março de um determinado ano:
- quatro vagas para as promoções a Gen Bda. Definição pelo ACE: 2 vagas para a Infantaria, 1
vaga para a Cavalaria e 1 vaga para a Artilharia.
- LE: N = 5 + [2 x (n -1)] → 5 + [2 x (4 - 1)] → 11 nomes das Armas e QMB a serem
incluídos na lista de escolha, mais os agregados aptos.
1) Lista de Escolha:
1 - João (Inf)
2 - José (Cav)
3 - Manoel (Art)
4 - Silva (Inf)
5 - Joaquim (Inf)
6 - Luiz (Inf)
7 - Soares (Art)
8 - Henrique (Art)
9 - Braga (Inf)
10 - Filho (Inf)
Agg Alcântara (Cav)
Agg Muniz (Cav)
Agg Fernando (Art)
11 - Xavier (Cav)
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Consequências para os coronéis no exemplo apresentado:
a) nas Armas em que há coronéis incluídos na lista de escolha (Inf, Cav e Art): a LE será
comparada à lista de antiguidade de cada Arma, para se verificarem os reflexos.
b) nas Armas em que não há coronéis incluídos na lista de escolha (Eng e Com) e no QMB
não há nenhum reflexo, ou seja, não haverá nenhuma preterição (“cruz”).
c) coronel incluído nos limites (inclusive QSG e impedidos no QAE) e que não consta da LE: será
preterido se um coronel mais moderno de sua Arma, Quadro ou Sv estiver na LE, caso
contrário, nada acontece com o militar.

2) No exemplo exposto → situação da Cavalaria

a) Organização da LE:
Antiguidade
1 – Malaquias (Tu 85)

QAE Cav

Lista de Escolha

Reflexos

1 – José

José (2)

1 – Malaquias

++

2 – Silvino (Tu 85)

2 – Xavier

Alcântara (Agg)

2 – Silvino

+

3 – Zaqueu (Tu 85)

4 – Timóteo

Muniz (Agg)

3 – Zaqueu

+

4 – Alcântara (Tu 86)

5 – Abdias

Xavier (11)

4 – Alcântara LE (Agg)

5 – Muniz (Tu 86)

6 – Carlos

---

5 – Muniz LE (Agg)

6 – Castro (Tu 86)

7 – Malaquias

---

6 – Castro (QSG - impedido) +

7 – José (Tu 87)

8 – Silvino

---

7 – José Prom

8 – Xavier (Tu 87)

9 – Zaqueu

---

8 – Xavier LE

9 – Jaime (Tu 87)

10 – Alcântara

---

9 – Jaime (QSG - impedido)

10 – Timóteo (Tu 87)

11 – Muniz

---

10 – Timóteo

11 – Abdias (Tu 87)

Impedidos:

---

11 – Abdias

12 – Carlos (Tu 87)

Jaime

---

12 – Carlos

Castro

---

+ (já preterido uma vez)

---

---

b) Situação dos militares
- Promovido: José.
- Preteridos pela primeira vez: Silvino, Zaqueu e Castro, pois Xavier constou da LE e
é mais moderno que eles.
- Alcântara e Muniz, apesar de mais antigos que José (Prom) e Xavier, não foram
preteridos, pois constaram da LE, na situação de agregados.
- Jaime, Timóteo, Abdias e Carlos não constaram da LE, mas não foram preteridos,
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pois nenhum coronel mais moderno do que eles constou da LE.
- Castro, apesar de impedido, foi preterido pela primeira vez, por ser mais antigo do
que Xavier, que constou da LE.
- Malaquias, como já havia sido preterido uma vez, em QAE anterior, sofreu a
segunda preterição.
c) Documentos expedidos
- Como foram preteridos pela primeira vez, os comandantes dos Coronéis Silvino,
Zaqueu e Castro receberão um DIEx do Secretário da CPO (Dir Avl Prom), informando que esses
oficiais deixaram de integrar, pela 1ª vez, lista de escolha para as promoções ao posto de general
de brigada.
- Como foi preteridos pela segunda vez, o comandante do Coronel Malaquias receberá
um DIEx do Secretário da CPO (Dir Avl Prom), informando que esse oficial deixou de integrar, pela
2ª vez, lista de escolha para as promoções ao posto de general de brigada, o que acarretará a sua
transferência, ex officio, para a reserva remunerada, nos termos do Estatuto dos Militares.
d) Consequências para o Coronel Malaquias (recordar que o exemplo em estudo
trata das promoções em 31 de março de um determinado ano)
- 31 MAR: ocorre a publicação do ato de sua transferência para a reserva remunerada,
ex officio, mediante Portaria do Diretor da DCIPAS, por delegação de competência do Ch DGP;
- 1° ABR: inicia-se o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para o desligamento do
serviço ativo e da OM em que o militar está vinculado, conforme previsto no § 1° do art. 95 do
Estatuto dos Militares;
- 15 MAIO: último dia do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para o desligamento da
OM de vinculação;
- 16 MAIO: inicia-se o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação de PNR
(caso ocupado pelo militar); e
- 14 JUL: último dia do prazo de 60 dias para a desocupação de PNR (caso ocupado
pelo militar).
e. A quem são apresentadas as Listas de Escolha?
As Listas de Escolha são apresentadas ao Presidente da República, por intermédio do Ministro
de Estado da Defesa. (§ 1º do art. 34 da LPOAFA; e inciso X do art. 35 do RLPOAFA)
f. Onde são divulgadas as Listas de Escolha?
Em boletim Especial do Exército. (Anexo A das EB10-IG-02.001)
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g. Quando são divulgadas as Listas de Escolha?
Imediatamente após o término da reunião do ACE, relativa a promoções ao generalato.
(Inciso X do art. 35 do RLPOAFA)
h. Estou fora da força (agregado), posso ser incluído em lista de escolha? Vou ser preterido?
O Sr pode constar de lista de escolha, desde que o motivo da agregação não o tenha
impedido de constar do quadro de acesso. Os coronéis agregados, aptos a integrar lista de
escolha, quando nelas inseridos, não serão numerados, nem preteridos. Caso algum agregado seja
promovido, deverá reverter à Força, antes de sua promoção, se a função que esteja exercendo for
incompatível com o posto de oficial- general.
i. Estou agregado em Ministério Civil. Posso ser incluído em lista de escolha?
Caso o Sr esteja à disposição de Ministério Civil, em função de natureza civil (inciso XII do art.
82 da Lei nº 6.880/1980), não será incluído. Se estiver em função de natureza militar ou
considerada de natureza militar (inciso I do art. 81 da Lei nº 6.880/1980), será incluído.
j. Constei como impedido no QAE. Posso ser incluído em Lista de Escolha?
Não, pois para inclusão em Lista de Escolha, é imprescindível que o oficial conste do Quadro
de Acesso por Escolha. (Parágrafo único do art. 32 da LPOAFA)

15.13 APURAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS VAGAS PARA AS PROMOÇÕES.
a. Como são apuradas e divulgadas as vagas para as promoções?
Por intermédio de Portaria do Presidente da CPO e/ou divulgação em INFORMEx.
[Observação “(3)” do Anexo A das EB10-IG-02.001]
b. Onde são divulgadas as vagas?

As vagas são divulgadas em boletim especial do Exército (BEE) e/ou INFORMEx. [Observação
“(3)” do Anexo A das EB10-IG-02.001]
c. Quando são divulgadas as vagas?

Conforme previsto no Anexo A das EB10-IG-02.001, as vagas são divulgadas nas seguintes
datas:

Promoções em 31 MAR

Promoções em 31 JUL

Promoções em 25 NOV

Até 21MAR

Até 21 JUL

Até 15 NOV

15.14 QUANDO E COMO OCORREM AS PROMOÇÕES?
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a. O que é promoção?

A promoção é um ato administrativo e tem como finalidade básica o preenchimento,
seletivo, das vagas pertinentes ao grau hierárquico superior, com base nos efetivos fixados
em lei. (Art. 2º da LPOAFA)
b. Quando são realizadas as promoções por escolha?

As promoções por escolha são realizadas, anualmente, nos dias 31 de março, 31 de julho e 25
de novembro. (Art. 21, alínea “a”, da LPOAFA)
c. Que autoridade é responsável pelas promoções por escolha?

A promoção por escolha é feita pelo Presidente da República, dentre os integrantes da Lista
de Escolha que lhe for submetida. (Art. 24 da LPOAFA)
d. Onde são publicadas as promoções?

As promoções são publicadas em Diário Oficial da União (DOU) e boletim do Exército.

PARTE IV
PROMOÇÕES DE OFICIAIS QAO, TEMPORÁRIOS E GRADUADOS
CAPÍTULO XVI
PROMOÇÕES E INGRESSO NO QAO
16.1 INTRODUÇÃO
Este capítulo tem por
finalidade esclarecer o processo de
promoção no QAO e também o
ingresso do subtenente ao QAO,
possibilitando possibilita o controle do tempo médio de permanência e
dos interstícios nos postos e graduações, além de permitir os ajustes
pontuais que se fizerem necessários e a regulação do fluxo de
promoções, visando a obtenção de efetivos compatíveis com as
necessidades do Exército e a elaboração de planejamentos do fluxo de
carreira das turmas de formação.

Caderno de Orientação DGP

109

O Decreto nº 90.116, de 29 de agosto de 1984, determina a instauração de um processo
de promoção criterioso que, baseado na meritocracia, legalidade e justiça, valoriza o posto do
QAO, enaltece o promovido e garante ao Exército o estímulo à competência e à ética,
fortalecendo os nossos valores e preservando as nossas tradições.
A Diretoria de Avaliação e Promoções (D A Prom), por meio dessas orientações, se propõe
a esclarecer, com maior profundidade, os aspectos legais e técnicos utilizados pela Comissão de
Promoções do Quadro Auxiliar de Oficiais (CP-QAO) nos processos de promoções supracitados e,
em especial, a explicar o que ocorre, a partir do momento em que o militar é abrangido pelos
limites quantitativos de antiguidade para as promoções e para o ingresso no QAO.

É natural que, nessa fase, os militares interessados tenham dúvidas a respeito desses
processos de promoção. Com a finalidade de sanar essas dúvidas, a D A Prom elaborou este
documento informativo que, além de renovar conhecimentos e destacar pontos importantes, tem
o intuito de mostrar o quão criterioso é o processo, executado com responsabilidade, respeito a
todos os envolvidos, justiça, imparcialidade e amparo total na legislação.
Se restarem dúvidas, sugere-se procurar a Seção de Pessoal da OM. Caso, ainda assim,
persistam dúvidas, pode ser utilizado o “Fale Conosco” (http://faleconosco.dgp.eb.mil.br/) - canal
de contato disponibilizado pelo DGP.
Convém destacar que este documento tem objetivo meramente informativo, não se
sobrepondo à legislação vigente e nem servindo como amparo legal para quaisquer postulações.

16.2 AS PROMOÇÕES DE OFICIAIS DO QAO E AS PROMOÇÕES DE INGRESSO NO QAO
Atualmente, as promoções de oficiais do QAO ocorrem somente pelo critério de antiguidade.
Cabe ressaltar que a Lei nº 13.954, de 16 DEZ 19 alterou a Lei nº 5.821, de 10 NOV 1972, passou a
admitir também a promoção pelo critério de merecimento para os oficiais do QAO, com
regulamentação a ser implementada.
Já as promoções ao primeiro posto do QAO (subtenente a 2º Ten QAO) são realizadas somente
pelo critério de merecimento, externando qualidades e atributos que distinguem e realçam o

Caderno de Orientação DGP

110

valor do militar entre seus pares, avaliado no decurso da carreira e no desempenho de cargos e
funções, em particular no grau hierárquico atual.

16.3 FIXAÇÃO DOS LIMITES QUANTITATIVOS DE ANTIGUIDADE PARA AS PROMOÇÕES
Os limites quantitativos de antiguidade para a organização dos Quadros de Acesso por
Merecimento (QAM) para as promoções e para o ingresso no QAO são fixados pelo Ch DGP, de
acordo com a política de pessoal estabelecida pelo EME.
Esses limites são fixados por meio de portaria e destinam-se a estabelecer os universos de
subtenentes que irão concorrer à constituição dos QAM.
A previsão das turmas que concorrem ao ingresso e às promoções no QAO consta das
seguintes legislações:
- Portaria - EME/C Ex nº 383, de 7 MAIO 21, que aprovou a Diretriz para Ingresso e Promoções
no Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO) e para Promoções de Subtenentes e Sargentos de Carreira,
exceto os do Quadro Especial (EB20-D-01.053); e
- Portaria - EME/C Ex nº 384, de 7 MAIO 21, que aprovou a Diretriz para as Promoções de
Músicos de Carreira não formados na Escola de Instrução Especializada ou na Escola de Sargentos
de Logística (EB20-D-01.064).
Podem ocorrer casos em que militares de uma turma de formação específica estejam incluídos
nos limites quantitativos de antiguidade para as promoções e para o ingresso no QAO, enquanto
outros militares desta mesma turma não estejam incluídos nesses limites. Isso pode ocorrer pelos
seguintes motivos:
- quando um militar é ultrapassado por militares de turma posterior à sua, passando a integrar
a turma do ultrapassante mais moderno (incisos I e II do § 2º, do art. 3º, da Port – EME/C Ex nº
383, de 7 MAIO 21 – EB20-D-01.053); e
- quando ocorrem situações que implicam perda do tempo de serviço, tais como LTSPF por
mais de um ano, LTIP, condenação judicial e afastamento da Força, provocando reposicionamento
no Almanaque.
Caso o militar não constate motivo que o impeça de constar nos limites, o mesmo deve
solicitar que a sua OM entre em contato com a D A Prom urgentemente.

16.4 REQUISITOS PARA CONSTAR EM QUADRO DE ACESSO
Para ingresso no Quadro de Acesso (QA) é necessário que o oficial do QAO e o subtenente
satisfaçam aos seguintes requisitos:
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Condições de acesso:

- possuir certificado de conclusão do ensino médio, cadastrado no SiCaPEx e expedido por
estabelecimento de ensino oficialmente reconhecido (para o subtenente);
- ter concluído, com aproveitamento, o Curso de Habilitação ao QAO, exceto no caso de
militares promovidos à graduação de Subtenente até o ano de 2009 (para o subtenente);
- interstício;
- ter aptidão física, comprovada periodicamente, por meio da
verificação dos estados de saúde e físico (art. 4º e 10º do
Decreto nº 90.116, de 29 AGO 1984 - RIPQAO). A aptidão
física do militar é a capacidade indispensável para o
desempenho das funções que lhe competirem, verificada,
previamente, mediante inspeção de saúde e Teste de
Avaliação Física (TAF), conforme art. 17 da Portaria nº 1.496,
de 11 DEZ 14 - EB 10-IG-02.005. Os parâmetros da aptidão
física, para fins de promoção, estão definidos na Portaria do
Comandante do Exército nº 135, de 19 MAR 07, sendo caracterizados, em síntese, pela ata de
inspeção de saúde, para fins de promoção, com parecer “apto para o serviço do Exército” ou
“apto para o Serviço do Exército, com recomendações”; e conceituação do desempenho físico
individual “Regular” (R) ou superior, para aqueles com idade inferior a cinquenta anos, ou
“Suficiente” (S), para aqueles com idade igual ou superior a cinquenta anos, obtida em, no
mínimo, um TAF realizado nos dezoito meses que antecederem a data de promoção;
Conceito profissional e conceito moral. Os conceitos profissional e moral serão apreciados
pelos Órgãos de processamento das promoções, através do exame da documentação de
promoção e demais informações recebidas.
Cabe destacar que o oficial QAO e o subtenente não poderão constar de
qualquer QA quando:
- não possuírem conceito profissional em apreciação realizada pela CP-QAO;
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- for considerado não habilitado para o acesso, em caráter provisório, por não possuir, a juízo
da CP-QAO, conceito moral (sendo Oficial QAO submetido a Conselho de Justificação ex officio e o
subtenente a Conselho de Disciplina ex officio);
- for preso, preventivamente, em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada;
- for denunciado em processo-crime doloso (sub judice), enquanto a sentença final não houver
transitado em julgado, seja na Justiça Comum, Federal ou Militar;
- estiver submetido a Conselho de Justificação (para o Oficial QAO) ou a Conselho de Disciplina
(para o subtenente). Ambos instaurados ex officio;
- estiver preso, preventivamente, em virtude de Inquérito Policial Militar instaurado;
- for condenado e enquanto durar o cumprimento da pena, inclusive no caso de suspensão
condicional da pena, não se computando o tempo acrescido à pena original, para fins de
suspensão condicional;
- for licenciado para tratar de interesse particular;
- for condenado à pena de suspensão do exercício do posto ou cargo (oficial QAO) ou do
exercício da graduação, cargo ou função (subtenente), prevista no Código Penal Militar, durante o
prazo de suspensão;
- for considerado prisioneiro de guerra;
- for considerado desaparecido;
- for considerado extraviado;
- for considerado desertor; ou
- vier a atingir a idade limite de permanência na ativa, até a data da promoção, inclusive.
Ainda será excluído do QA o oficial ou o subtenente que incidir em uma das circunstâncias a
seguir:
- for incluído no QA indevidamente;
- for promovido;
- tiver falecido;
- passar à inatividade;
- agregar ou estiver agregado por motivo de gozo de licença para tratamento de saúde de
pessoa da família por prazo superior a seis meses contínuos;
- por ter solicitado transferência para a reserva;
- em virtude de encontrar-se no exercício de cargo público civil temporário, não eletivo,
inclusive da Administração Indireta (somente para o subtenente);
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- por ter passado à disposição de Ministério Civil, de Órgão do Governo Federal, de Governo
Estadual, de Território ou do Distrito Federal, para exercer função de natureza civil (somente para
o subtenente); ou
- por ter solicitado transferência para a reserva.

16.5 RESPONSABILIDADES NO PROCESSO DE PROMOÇÃO
16.5.1 Responsabilidades da OM do militar
- publicar ordem, em Boletim Interno (BI), encaminhando os militares abrangidos pelos limites
quantitativos de antiguidade para organização do QAM para realizar inspeção de saúde para fins
de Controle Periódico de Saúde ou Verificação de Capacidade Laborativa, caso não tenha sido
realizada anteriormente ou sua validade expire antes da data da promoção em questão;
- publicar o resultado da inspeção de saúde em Boletim de Acesso Restrito (BAR), cadastrá-lo e
homologá-lo na Base de Dados Corporativa de Pessoal (BDCP), via Sistema de Cadastramento de
Pessoal do Exército (SiCaPEx);
- designar, em BI, Comissão de Exame de Dados Individuais encarregada de confeccionar o
relatório do exame de dados individuais dos militares incluídos nos limites quantitativos de
antiguidade para as promoções e publicá-lo em BAR;
- verificar os aditamentos da D A Prom que tratam do descadastramento de eventos como
Tempo de Serviço em Situações Diversas (TSSD), medalhas, cursos, trabalhos úteis, etc, no link
http://daprom.dgp.eb.mil.br/index.php/institucional e, se for o caso, adotar as providências
determinadas na publicação em pauta;
- caso existam militares abrangidos pelos limites e que se encontrem agregados por mais de 3
(três) anos, por terem sido julgados Incapazes Definitivamente para o Serviço do Exército, remeter
à D A Prom, até a data fixada pela Portaria de Limites, o histórico sucinto da situação dos militares
após a situação de agregação e processo de reforma ex officio, de acordo com o nº 4 das
PRESCRIÇÕES DIVERSAS, da Portaria nº 169-DGP, de 17 de
agosto de 2015;
- orientar a Comissão de Exame de Dados Individuais a
confrontar a FVM, contendo os dados publicados com o
extrato da ficha cadastro do militar abrangido pelos limites
para as promoções, a fim de verificar eventual incorreção,
observado o previsto nas Instruções Reguladoras para o
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Sistema de Valorização do Mérito dos Oficiais do Quadro Auxiliar de Oficiais e Graduados de
Carreira (EB30-IR-60.006), aprovadas pela Portaria nº 097-DGP, de 22 de maio de 2017;
- providenciar, caso seja necessário, a alteração e/ou atualização na BDCP dos dados individuais
(inclusive fotografia) e registros funcionais dos militares incluídos nos limites quantitativos para as
promoções, via SiCaPEx, conforme previsto no anexo às Instruções Gerais para Ingresso e
Promoções no Quadro Auxiliar de Oficiais (EB 10-IG-02.005), aprovadas pela Portaria do
Comandante do Exército nº 1.496, de 11 de dezembro de 2014, atentando para a publicação em BI
da OM, antes do encerramento das alterações; o cadastramento e a homologação na BDCP, dos
eventos sob sua responsabilidade;
- informar as alterações encontradas pela Comissão de Exame de Dados Individuais aos órgãos
responsáveis pelos cadastramentos pertinentes, observado o previsto no Aviso nº 01/2016/DTI, de
14 de junho de 2016, disponível no sítio eletrônico do DGP na internet;
- dar entrada na D A Prom de cópia da solução de sindicância de todos os militares que
realizaram TAF alternativo, resultado de acidente em serviço, para análise pela Comissão de
Promoções do Quadro Auxiliar de Oficiais (CP-QAO); e
- determinar ao Chefe da Seção de Pessoal da OM que tome as seguintes providências relativas
aos RIProm: publicar em BAR do recebimento dos relatórios, destacando a existência ou não de
alteração; desde que sem alteração; arquivar na OM; providenciar, com urgência, a correção das
inconsistências na BDCP, por meio do SiCaPEx, ou junto aos responsáveis previstos no Aviso nº
01/2016/DTI, de 14 de junho de 2016, disponível no sítio eletrônico do DGP na Internet, a fim de
não causar prejuízos aos militares interessados; enviar os relatórios para a D A Prom, com as
incorreções identificadas e a documentação comprobatória necessária, sempre que as alterações
não forem sanadas pela OM ou órgãos responsáveis.
Ainda, informar à D A Prom, com urgência, via DIEx, radiograma ou outro meio físico ou
eletrônico, a eventual incidência de militares incluídos nos limites em situações que venham a
ocorrer, até o dia anterior às promoções em processamento, tais como:
- licenciamento a pedido ou ex officio (subtenente);
- pedido de transferência para a reserva remunerada;
- incapacidade física definitiva e/ou reforma;
- aplicação, cancelamento e/ou anulação de punição disciplinar;
- prisão preventiva ou em flagrante delito;
- submissão a Conselho de Disciplina (subtenente) ou Conselho de Justificação (oficial);

Caderno de Orientação DGP

115

- falecimento;
- entrada em Licença para Tratamento de Interesse Particular (LTIP), Licença para Acompanhar
Cônjuge ou Companheiro(a) (LAC) ou Tratamento de Saúde de Pessoa da Família (LTSPF);
- ingresso no comportamento “insuficiente” ou “mau”;
- passagem à situação de sub judice ou liberação da mesma, inclusive nos casos da justiça
comum, especificando se o militar é réu em ação penal por crime
doloso ou por crime culposo;
- situação de agregação ou reversão;
- condenação, absolvição ou reabilitação judicial transitada em
julgado;
- desaparecimento, extravio ou deserção; e
- outras passíveis de provocar reflexos no processamento das
promoções, à luz da legislação em vigor, particularmente do previsto
nos art. 4º, 10, 11, 12 e 26 do Regulamento para o Ingresso e a
Promoção no Quadro Auxiliar de Oficiais (RIPQAO), aprovado pelo
Decreto nº 90.116, de 29 de agosto de 1984, e no art. 29, inciso III, das EB 10-IG-02.005; e
- no caso de fatos geradores de justiça, toda a documentação comprobatória devidamente
autenticada, tais como objeto da lide, rito processual, número de processo, seção judiciária e
autor.
16.5.2 Responsabilidades do Encarregado do Setor de Pessoal da OM
O Encarregado de Pessoal da OM deverá:
- publicar ordem, em Boletim Interno (BI), encaminhando os militares abrangidos à inspeção de
saúde para fins de Controle Periódico de Saúde ou Verificação de Capacidade Laborativa, caso não
tenha sido realizada anteriormente ou, se realizada, sua validade expire antes do dia da
promoção; e
- verificar os Aditamentos da D A Prom que tratam do descadastramento de eventos como
Tempo de Serviço em Situações Diversas (TSSD), medalhas, cursos, trabalhos úteis, etc, no link
http://daprom.dgp.eb.mil.br/index.php/institucional.
16.5.3 Responsabilidades da Comissão de Exame de Dados Individuais
A missão da Comissão de Exame de Fichas Individuais é possibilitar a identificação e correção
de erros e/ou omissões constantes das Fichas Individuais e das Fichas de Valorização do Mérito
dos integrantes do QAM. Essa Comissão deverá ser composta por no mínimo 3 militares, sendo,
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pelo menos, 1 (um) Oficial, assessorados pelo Encarregado do Setor de Pessoal da OM.
O resultado desta auditoria será o Relatório do Exame de Dados Individuais, o qual deverá ser
publicado em Boletim de Acesso Restrito.
16.5.4 Responsabilidades dos militares abrangidos pelos limites quantitativos de antiguidade
para organização do QAM
Os militares abrangidos pelos limites quantitativos de antiguidade para organização do QAM
devem:
- consultar os BI da sua OM, para verificar quem é o chefe da Comissão de Exame de Dados
Individuais, encarregado de confeccionar o Relatório do Exame de Dados Individuais dos militares
incluídos nos limites quantitativos de antiguidade para organização do QAM;
- verificar se consta ordem em BI para a sua inspeção de saúde, caso não a tenha realizado
anteriormente ou, se realizada, sua validade expire antes da data da promoção;
- informar à Comissão de Exame de Dados Individuais, mediante Documento Interno do
Exército (DIEx), observados os prazos previstos pela OM, as alterações existentes em seus
registros, mesmo negativamente, anexando os documentos necessários à sua correção, bem
como: declaração de próprio punho de que não é réu em ação penal por crime doloso na Justiça
Comum, Federal ou Militar; cópia de sua Ficha de Valorização do Mérito (FVM) consolidada para
as promoções, disponibilizada, normalmente, no primeiro dia útil após a data de encerramento
das alterações, no sítio eletrônico do Departamento-Geral do Pessoal (DGP) na internet, campo
Informações de Pessoal (cópia da FVM somente para subtenentes); e cópias do extrato da Ficha
Cadastro e da Ficha Disciplinar;
- acessar o sítio eletrônico do DGP na internet, campo Informações de Pessoal, tomar as
providências relativas ao RIProm, e procurar corrigir as pendências, que porventura existam;
- comparar sua FVM consolidada (final), com o Relatório do Exame de Dados Individuais,
visando confirmar o trabalho realizado pela comissão encarregada (somente para os subtenentes);
e
- informar ao Comando da OM, via DIEx, caso haja desacordo entre a pontuação da FVM
consolidada (final) e a Ficha Cadastro e/ou com o trabalho realizado pela Comissão de Exame de
Dados Individuais, devendo anexar os documentos comprobatórios, para que sejam tomadas as
providências necessárias (somente para subtenentes); e
- acompanhar o preparo correto e a remessa oportuna de sua documentação, tomando, na
esfera de suas atribuições, todas as providências cabíveis.

Caderno de Orientação DGP

117

16.6 O RELATÓRIO DE IMPEDIMENTOS PARA PROMOÇÃO (RIPROM)
O RIProm, documento fundamental para o processo de promoções, lista os requisitos
essenciais a que devem satisfazer os militares para ingresso em QA, bem como as situações
impeditivas. Este documento é disponibilizado no sítio eletrônico do DGP na internet, campo
“Informações do Pessoal”, a partir de data fixada na portaria que estabelece os limites e os
procedimentos para a remessa da documentação necessária ao estudo e à organização dos QA
para o ingresso e as promoções no QAO.
A partir da data de disponibilização do RIProm, o militar abrangido pelos
limites quantitativos de antiguidade para organização do QAM deve
acessar o sítio eletrônico do DGP na internet, campo “Informações do
Pessoal”, e tomar as seguintes providências:
- gerar o RIProm e imprimi-lo, em formato de arquivo PDF (Portable
Document Format);
- conferir todas as informações constantes do RIProm, verificando a conformidade dos seus
dados;
- assinar o RIProm, atestando a conformidade ou inconformidade dos dados e encaminha-lo,
por meio de DIEx, para a Seção de Pessoal da OM;
- havendo inconformidade nas informações do RIProm, indicar as alterações e anexar ao DIEx
os documentos comprobatórios, que justifiquem as correções; e
- corrigidas as inconformidades, emita novo RIProm, o qual, após conferido e assinado, deve ser
encaminhado, novamente, à Seção de Pessoal da OM.

16.7 A FICHA DE INFORMAÇÕES PARA PROMOÇÃO (SOMENTE PARA OS SUBTENENTES)
A Ficha de Informações para Promoção (FI Prom) é

uma

ficha disponibilizada em endereço eletrônico na
internet, conforme previsto na portaria que fixa os
limites quantitativos de antiguidade para organização

dos

QA. É preenchida, online, no endereço eletrônico
http://fipromqao.daprom.dgp.eb.mil.br/,
os

subtenentes,

pelos

Cmt/Ch/Dir

somente
OM

dos

subtenentes incluídos nos limites. Contém dados
sobre os militares que concorrem às promoções e o

para
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parecer do Cmt/Ch/Dir OM.
O Cmt/Ch/Dir OM deve preencher a FI Prom de todos os subtenentes de sua OM incluídos nos
referidos limites. O preenchimento desta Ficha é obrigatório, conforme previsto no inciso V do art.
5, das Instruções Gerais para o Ingresso e Promoções no Quadro Auxiliar de Oficiais, 1ª Edição,
2014 - EB 10-IG-02.005, aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército nº 1.496, de 11 de
dezembro de 2014. Caso o Cmt/Ch/Dir OM não preencha alguma FI Prom no prazo estipulado, e
esta seja pertencente a militar remanescente no QAM, a D
A Prom considerará que o mesmo decidiu manter
inalterada a referida Ficha do QAM anterior por não haver
fato novo que justificasse necessária sua atualização.

1.8 A COMISSÃO DE PROMOÇÕES DE OFICIAIS DO
QUADRO AUXILIAR DE OFICIAIS (CP-QAO)
A CP-QAO, subordinada diretamente ao Chefe do
Departamento-Geral do Pessoal, por delegação do
Comandante do Exército, tem caráter permanente e é o
órgão de processamento das promoções responsável pela
organização dos Quadros de Acesso por Antiguidade (QAA),
por categoria, dos quadros de acesso por merecimento (QAM), por Qualificação Militar de
Subtenentes e Sargentos (QMS), observadas as prescrições contidas no Regulamento para o
Ingresso e a Promoção no Quadro Auxiliar de Oficiais (RIPQAO), aprovado pelo Decreto nº 90.116,
de 29 de agosto de 1984, e nas EB-10- IG-02.005.
A CP-QAO tem a seguinte constituição:
- Presidente: Diretor de Avaliação e Promoções;
- Membros: 1 (um) oficial superior do Estado-Maior do Exército e de cada um dos ODS sediados
em Brasília, indicados pelos respectivos Chefes, mediante solicitação do Presidente da CP-QAO; e
- Secretário: Chefe da 2ª Seção da Diretoria de Avaliação e Promoções (art. 23 do RIPQAO).
À CP-QAO compete:
- pontuar os militares de forma a considerar o universo em que estejam concorrendo para a
composição do QAM, observadas a legislação aplicável e as normas estabelecidas em ato do
Comandante do Exército;
- receber e interpretar as informações, os registros, os indicadores e os demais documentos
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relativos à avaliação dos valores profissional, moral, intelectual e físico dos oficiais do QAO e dos
subtenentes;
- proceder, quando necessário, a busca de informações sobre os oficiais do QAO e os
subtenentes em estudo, para complementar a documentação gerada a partir dos registros
disponíveis na Base de Dados Corporativa de Pessoal; e
- providenciar a publicação dos assuntos referentes às promoções que devam ser do
conhecimento dos oficiais do QAO e dos subtenentes.

16.9 O ORDENAMENTO DOS SUBTENENTES NO QAM
A pontuação do subtenente em QAM corresponde à soma algébrica do total de pontos:
- da Ficha de Valorização do Mérito;
- dos pontos da avaliação do desempenho na graduação de subtenente; e
- dos pontos apurados pela CP-QAO.

16.9.1 OS PONTOS DA FICHA DE VALORIZAÇÃO DO MÉRITO
Os pontos da FVM correspondem ao somatório dos pontos dos componentes da profissão
militar, tais como TAF, TAT, cursos, habilitações e outros amparados pela legislação pertinente. A
FVM inicial para as promoções é disponibilizada, normalmente, no primeiro dia útil após a data de
encerramento das alterações, no sítio eletrônico do Departamento-Geral do Pessoal (DGP) na
internet, campo “Informações de Pessoal”. Já a FVM final (consolidada), estará disponível a partir
de cinquenta dias corridos após a data de encerramento das alterações.
16.9.2 Os pontos da avaliação do desempenho na graduação de subtenente
Os pontos referentes à avaliação do desempenho na graduação de subtenente correspondem à
média dos valores de todas as fichas de avaliação emitidas na graduação de subtenente e
processadas pela D A Prom, multiplicada por 7,3 (sete vírgula três), conforme art. 6º, § 2º, da
Portaria nº 1.496, de 11 DEZ 14 - EB 10-IG-02.005. Não confundir com o Perfil, pois este
corresponde à média das avaliações dos últimos cinco anos.
16.9.3 Os pontos apurados pela CP-QAO
O total de pontos da CP-QAO pode variar de 0
a 49,00 pontos e é decorrente da análise dos
fatores citados a seguir, em relação ao universo
em que o militar está concorrendo:
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- informações constantes no RIP;
- rendimento escolar;
- aspectos relevantes da vida profissional do militar consignados na Ficha Cadastro;
- atributos constantes do perfil do avaliado e nas Fichas de Avaliação do Desempenho do
subtenente; e
- outros a cargo da CP-QAO (art. 6º, § 4º, da Portaria nº 1.496, de 11 DEZ 14 - EB 10-IG-02.005).
Os documentos básicos, regulados em normas específicas, para a seleção dos subtenentes a
serem apreciados pela CP-QAO para ingresso nos QA são os seguintes:
- Ficha Cadastro;
- Ficha de Valorização do Mérito (FVM);
- Ficha Disciplinar;
- Fichas de Avaliação do Desempenho e Perfil do Avaliado;
- Ficha de Informação para a Promoção por Merecimento (FI Prom);
- Registro de Informações Pessoais (RIP); e
- Relatório Gerencial de Promoções, produzido por intermédio dos RIProm, conforme art. 5º da
Portaria nº 1.496, de 11 DEZ 14 - EB 10-IG-02.005.

16.10 PUBLICAÇÃO DO QAM
Os QAM para ingresso no QAO são relações organizadas por QMS, com os subtenentes que
satisfaçam às condições para ingresso em QA previstas no RIPQAO, e de acordo com a ordem
decrescente de pontos apurados pela CP-QAO (art. 16, § 2º, da Portaria nº 1.496, de 11 DEZ 14 EB 10-IG-02.005).
Conforme previsto no Anexo - Calendário para o Processamento das Promoções – da Portaria
nº 1.496, de 11 DEZ 14 - EB 10-IG-02.005, os QAM são divulgados em Boletim de Acesso Restrito
do Exército (BARE), nas seguintes datas:
Promoções de 1º JUN

Promoções de 1º DEZ

Até 21 ABR

Até 21 OUT

Antes das promoções, são publicados QAM retificados, pois ocorrem muitas alterações de
situação (impedimentos e desimpedimentos) que exigem nova publicação dos QAM. Esta
publicação ocorre, normalmente, às vésperas das promoções, a fim de abarcar o máximo possível
de alterações, evitando-se prejuízos aos militares concorrentes, pois o cumprimento dos requisitos
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essenciais ou a extinção de qualquer uma das situações impeditivas para o ingresso em QA são
computáveis até o dia anterior ao da promoção em processamento.

16.11 CÁLCULO DE VAGAS
Para o cálculo de vagas para as promoções de ingresso no QAO (subtenente a 2º Ten QAO), de
acordo com a Portaria - EME/C Ex nº 383, de 7 MAIO 21 e com a Portaria - EME/C Ex nº 384, de 7
MAIO 21, o efetivo da turma prevista para as promoções, utilizado para os cálculos do número de
vagas, será aquele existente quando da fixação dos limites quantitativos de antiguidade para as
promoções da primeira etapa da turma, não computados os militares: julgados incapazes
definitivamente para o serviço do Exército; em processo de reforma; em gozo de licença que
acarreta perda de tempo de serviço; não possuidores de certificado de conclusão do ensino
médio; não concluintes do Curso de Habilitação ao QAO ou Curso de Habilitação/Especialização a
Mestre de Música; e os remanescentes, formados em turmas anteriores.
Embora o número de vagas para as promoções seja calculado com base no efetivo da turma
prevista (“turma da vez”), isso não implica exclusividade de promoções para os integrantes da
referida turma, podendo ser promovidos militares remanescentes de turmas anteriores, conforme
seus méritos.
A Portaria de Vagas é publicada em Boletim do Exército (BE). Conforme previsto no Calendário
para o Processamento das Promoções (Portaria nº 1.496, de 11 DEZ 14 - EB 10-IG-02.005), as
vagas são divulgadas nas seguintes datas:

Promoções de 1º JUN

Promoções de 1º DEZ

Até 18 MAIO

Até 18 NOV

16.12 PUBLICAÇÃO DAS PROMOÇÕES
A autoridade responsável por realizar as promoções é o Ch DGP, conforme o art. 20, inciso V,
da Portaria nº 1.496, de 11 DEZ 14 - EB 10-IG-02.005).
As promoções para o ingresso no QAO são realizadas, anualmente, nos dias 1º JUN e 1º
DEZ (art. 15 do Decreto nº 90.116, de 29 AGO 1984, que regulamenta o RIPQAO).
As promoções para o ingresso no QAO são publicadas em Diário Oficial da União
(DOU) e em Boletim do Exército (BE).

16.13 RECURSOS
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É assegurado ao militar o direito de interpor recurso, devidamente motivado, especificando sua
solicitação, quanto à composição dos QA, recontagem de pontos e promoção em ressarcimento
de preterição. Os recorrentes devem juntar aos requerimentos de recurso todos os documentos
que possam elucidar ou facilitar a compreensão de suas alegações.
O recurso interposto deve ser dirigido ao Chefe do DGP e enviado diretamente à D A Prom, sob
a forma de requerimento, conforme previsto nas Instruções Gerais para a Correspondência do
Exército (EB10-IG-01.001).
Os recursos referentes à composição de QA e recontagem de pontos devem dar entrada no
protocolo da OM do interessado até quinze dias corridos, contados a partir da data do BI que
transcreveu o ato que o militar julga prejudicá-lo e devidamente motivado.
A recontagem de pontos é um recurso ao qual o militar incluído em QA tem direito de interpor,
devidamente motivado, quando julga que os pontos a ele atribuídos em QAM possam estar
incorretos.
A promoção em ressarcimento de preterição é aquela realizada, após ser reconhecido, ao
militar preterido, o direito à promoção que lhe caberia. O subtenente será ressarcido da
preterição, desde que seja reconhecido o seu direito à promoção, quando:
- tiver solução favorável a recurso interposto;
- cessar sua situação de prisioneiro de guerra, desaparecido ou extraviado;
- for absolvido ou impronunciado no processo a que estiver respondendo;
- for considerado isento de culpa em Conselho de Disciplina; ou
- tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo.
Cabe ao Sr Ch DGP julgar os recursos apresentados sobre composições dos QA, recontagens de
pontos, promoção em ressarcimento de preterição e reconsideração de ato nos processos de
ressarcimento de preterição.

CAPÍTULO XVII
PROMOÇÕES DE OFICIAIS TEMPORÁRIOS

17.1 INTRODUÇÃO
Este capítulo tem por finalidade esclarecer os procedimentos que a OM deverá realizar no
caso de possuir algum Of Tmpr com o interstício previsto de acordo com Portaria nº 528-Cmt Ex,
de 29 de junho de 2010.
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O responsável pelo processo de promoção deve conhecer, com profundidade, os aspectos
legais e técnicos utilizados por esta Diretoria no processo de promoção e, em especial,
compreender o que ocorre a partir do momento em que o militar possui o interstício previsto
para ingressar em QA.
É natural que os militares procurem integrantes desta Diretoria para esclarecer dúvidas,
compreender o método e entender a sequência do processo de promoção do Of Tmpr.
Do exposto, elaboramos este capítulo como peça formativa e de renovação do conhecimento
a fim de alertar todos os envolvidos no processo de promoção na OM sobre aspectos
importantes que darão subsídios na condução acertada de todo o procedimento conforme a
legislação vigente. Observando-se os pontos elencados, evitar-se-á que militares sejam
prejudicados no processo de promoção por falta de ação por parte dos envolvidos no processo
na OM.
Por fim, o intuito é esclarecer aos responsáveis pelo processo de promoção as diversas etapas
do mesmo, a fim de que não seja surpreendido por consequências indesejáveis advindas da não
observância das normas vigentes, normas estas que abrangem um conjunto considerável de
medidas a serem tomadas pelo responsável.
Por último, convém destacar que este capítulo tem objetivo meramente formativo, não se
sobrepõem à legislação vigente e nem serve como amparo legal para quaisquer postulações
futuras.

17.2 INÍCIO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO DO OF TMPR
Sugere-se, ao responsável na OM pela promoção do Of Tmp, que mantenha atualizada uma
planilha de todos os Of Tmpr da OM. Nesta planilha deverá constar os dados pessoais, data da
última promoção e do último posto.
IMPORTANTE: A OM DEVERÁ MANTER UM CONTROLE SEVERO SOBRE OS DADOS
CADASTRADOS NO SICAPEX DO OF TMPR.
Uma vez realizada a promoção nas datas previstas (30 de abril, 31 de agosto e 25 de
dezembro), inicia-se um novo processo por meio da abertura do QA no Sistema de Apoio a
Promoção do Oficial Temporário (SAPOT).
É de suma importância que o responsável tenha em mão a legislação que trata das promoções
dos Of Tmpr. Esta legislação está disponível no sítio eletrônico da D A Prom na internet e está
descrita na Legislação de Referência neste Caderno.
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É importante esclarecer que o que define o QA é o conjunto de Of Tmpr que completam o
interstício, previstos na Portaria nº 528-Cmt Ex, de 29 de junho de 2010, para promoção ao posto
superior e não possuem impedimentos legais de participarem do processo de promoção. Cabe
lembrar que para as promoções ao posto de 2º Ten não há uniformidade nas datas de promoção,
haja vista que o Of Tmpr é declarado aspirante-a-oficial em datas distintas. Portanto, há que se
observar as peculiaridades de cada militar.
Para tal, a Região Militar (RM) e a Organização Militar (OM) devem seguir o que prescreve a
Portaria nº 086-DGP/D A PROM, de 14 de setembro de 2015 (EB 30-N-60.006), publicada no BE nº
39, de 25 de setembro de 2015.
Na portaria estão previstos todos os procedimentos a serem adotados pelas Unidades, no
sentido de que o preenchimento da Ficha Proposta de Promoção do Of Tmpr no SAPOT, ocorra
sem erros ou equívocos.

17.3 FASES DO PROCESSO DE PROMOÇÃO DO OF TMPR
Para a promoção do Of Tmpr não existem documentos formais a serem preenchidos e
enviados para D A Prom. O início do processo ocorre quando se seleciona o Of Tmpr em uma lista
existente no SAPOT que contém todos os Of Tmpr pertencentes à OM.
Primeiramente o Operador deverá acessar o SAPOT pelo menu “Sistemas” na lateral esquerda
do sítio da D A Prom. Após isso, escolher no menu “Universo” e “Cadastrar Militar” o Of Tmpr com
interstício para promoção apresentado na lista do SAPOT. Esta lista contém o Posto, Identidade,
Nome e data da última promoção, assim o
Operador tem condição de verificar quais
militares

terão

interstício

para

serem

promovidos.
O

encarregado

de

pessoal,

S/1

ou

Secretário deverá publicar, no BAR da OM, a
nomeação do Presidente da Comissão de
Averiguação de Dados Individuais, a ordem para inspeção de saúde (se for o caso) e a ordem para
que o militar com interstício para a promoção adote as medidas previstas na legislação vigente.
A OM deve enviar a proposta para RM/D A Prom até a data final prevista no Calendário de
Obrigações constante da Port n° 086.
A RM, após encerrado o prazo para OM enviar a proposta, tem a incumbência de gerar o QA,
publicar em BAR e informar a OM para que verifique no SAPOT se existe alteração. Caso exista
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alteração, a RM deve ser informada imediatamente.
A D A Prom tem a responsabilidade de gerar a portaria de promoção e publicar em BE e Diário
Oficial da União (DOU).
Durante todas as fases do processo de promoção a RM e a D A Prom exercem o papel de
auditores do processo, conferindo as propostas encaminhadas e prestando consultoria para a OM
conforme demandas surgidas.

17.4 ATRIBUIÇÃO DO MILITAR A SER PROMOVIDO
Descrevemos abaixo as ações que o Of Tmpr, previsto para ser promovido, deve executar para
que sua promoção ocorra sem alteração, são elas:
- Auditar sua Ficha Cadastro (FC) no sítio do DGP no campo Informações de Pessoal, atentando
para nome, QAS/QMS, datas de promoção, se não existe promoção em duplicata, convocações e
prorrogações, TAF, Inspeção de Saúde válida.
Enfim, todas as informações constantes da FI;
-

Encaminhar DIEx ao

Presidente da

Comissão de Averiguação de Dados Individuais,
informando se sua FI está com ou sem
alteração. No caso de haver alteração, os
documentos

comprobatórios

devem

ser

anexados ao DIEx;
- Acompanhar a publicação do Relatório da Comissão, os ajustes em sua FI assim como toda e
qualquer alteração encontrada, lembrando que estas alterações serão sanadas diretamente no
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SiCaPEx; e
- Acompanhar a publicação do QA no BAR da OM e transcrição para as suas alterações, assim
como a publicação da portaria de promoção no Boletim do Exército (BE) e Diário Oficial da União
(DOU).

17.5 SISTEMA DE APOIO À PROMOÇÃO DO OFICIAL TEMPORÁRIO (SAPOT)
IMPORTANTE: O ACESSO AO SAPOT SOMENTE PODERÁ OCORRER PELA EBNET.
O SAPOT foi projetado para dar agilidade e segurança no processo de promoção dos Of
Tmpr. Cabe ressaltar que todos os dados utilizados pelo SAPOT são provenientes do SiCaPEx e que
todo e qualquer impedimento ou “tarja vermelha” deverá ser sanada por intermédio de ação no
SiCaPEx (que não é o objetivo deste Caderno, uma vez que o SiCaPEx possui legislação própria e
manual de usuário).
Temos 3 (três) perfis que atuam no SAPOT, o Operador, o Validador (Encarregado de Pessoal) e
o Homologador. O perfil do Homologador deve ser solicitado ao DGP, todos os outros são
cadastrados diretamente no SiCaPEx pelo Homologador conforme a necessidade da OM.
Cada um dos perfis possui acessos distintos e são independentes um do outro. Uma
particularidade do SAPOT é que o trabalho do Validador somente poderá ser realizado se o
Operador enviar a proposta e o “Status” figurar como “Proposta aguardando validação”.
Vale ressaltar que uma das premissas de segurança do SAPOT é que somente os militares
pertences ao mesmo CODOM podem realizar operações no SAPOT, referentes aos oficiais a serem
promovidos naquela OM.
Um exemplo clássico que pode gerar inconsistência no sistema é quando um militar, da Cia
Cmdo, recebe a incumbência de iniciar o processo de promoção de um Of Tmpr pertencente ao
Cmdo de uma Região Militar. O militar da Cia Cmdo não conseguirá iniciar uma proposta de
promoção de um oficial pertencente ao Cmdo da RM, mesmo ele tendo o perfil de Operador no
SiCaPEx. Neste caso, o Cmdo da RM deverá designar no mínimo 2 militares para desempenharem,
distintamente, as funções de Operador e Validador do SiCaPEx, com a finalidade de iniciar o
processo de promoção do Of Tmpr. Cabe salientar que no caso dos Grandes Comandos todas as
funções terão de ser feitas por oficiais, não podendo do G Cmdo enquadrante lançar mão de um
militar pertencente à Cia Cmdo.
Partindo da premissa que o Operador realizou o login no SAPOT, é ele que inicia todo o
processo. Assim, o Operador deverá iniciar e enviar a proposta de promoção do oficial.
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Temos 4 (quatro) atores envolvidos no processo de promoção: o militar interessado, a OM, a
RM e a D A Prom. Cada qual terá uma participação fundamental para que o processo seja
concluído com sucesso.
As ações a serem executadas pelo militar interessado já foram abordadas no item 2.4 acima.
Passaremos agora aos esclarecimentos pormenorizados do funcionamento do SAPOT e das
ações a serem desencadeadas pelos outros atores do processo de promoção. Lembramos que
existe o menu “Ajuda” no SAPOT e este deverá ser consultado sempre que houver dúvidas no
procedimento e se após a consulta da “Ajuda”, ainda assim restar dúvidas a RM deverá ser
consultada e em último caso a D A Prom.
17.5.1 Procedimentos na OM
Primeiramente o Operador deverá acessar menu “Sistemas” e o “SAPOT” na lateral esquerda
do sítio da D A Prom. Após isso, acessar o menu “Universo” e logo em seguida o menu “Cadastrar
Militar”. Ao acessar o menu “Cadastrar Militar”, o responsável deverá selecionar o Of Tmpr com
interstício para promoção apresentado na lista do SAPOT. Esta lista contém o Posto, Identidade,
Nome e data da última promoção. Assim, o Operador tem condição de verificar quais militares
terão interstício para serem promovidos e clicar em “Cadastrar”.
Após realizar as operações acima, clicar no menu “Universo” e “Consultar Militares”, selecionar
a barra desejada “Promoção ao Posto de 1º Ten" ou “Promoção ao Posto de 2º Ten".
Será mostrada uma lista, com todos os militares da OM propostos para promoção no posto
escolhido. No lado direito existem 3 (três) ícones, “Excluir”, “Alterar” e “Iniciar Proposta”. Clicar
em “Iniciar Proposta”, ícone azul. Para excluir ou alterar a proposta, clicar no ícone
correspondente.
Outra forma de consultar a proposta iniciada, clicar no menu “Propostas” e “Consultar”. O
Operador terá acesso a todas as propostas da OM com o devido “Status”, clicar no ícone no lado
direito para verificar se existe algum impedimento.
Caso o militar incida em algum impedimento, o SAPOT informa na própria proposta e somente
após a solução dos itens em vermelho é que será habilitado o ícone para enviar a proposta para o
Validador. A correção é realizada diretamente no SiCaPEx.
Após as correções necessárias, a proposta irá mostrar todos os itens sem alteração e o ícone de
enviar ficará visível no final da página. O Operador deverá clicar no ícone e enviar a proposta para
o Validador. Observar a mudança no “Status” de “Proposta iniciada” para “Proposta aguardando
validação”.
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O Validador deverá enviar a proposta para o Homologador clicando no ícone de enviar. Após
realizar esta operação, o Validador deverá informar ao Homologador que as propostas de
promoção já se encontram a disposição no sistema para preenchimento do parecer e envio para
RM/D A Prom.
Caso o parecer seja negativo, o Homologador terá que, obrigatoriamente, justificar o motivo
pelo qual o oficial não reúne condições para a promoção ao posto imediato. No caso de parecer
negativo, o militar ficará impedido e não irá figurar no QA gerado pela RM.
O Homologador deverá preencher o parecer e clicar em “Salvar parecer e enviar”. Neste
momento, o “Status” irá ser alterado para “Proposta enviada para RM/D A Prom”.
Após a RM gerar o QA e enviar DIEx para a OM informando que o QA já está disponível no
SAPOT para conferência, a OM deve acessar o sistema e conferir o QA. Qualquer alteração, a RM e
D A Prom devem ser informados imediatamente, pelo meio mais rápido.
IMPORTANTE: A OM DEVERÁ CONFERIR, OBRIGATORIAMENTE, O QA GERADO PELA RM.
SEGUIR OS PASSOS ABAIXO.
A OM deve acessar no SAPOT menu “Relatório”, depois clicar “Consultar QA Gerados”,
selecionar o QA desejado e “Visualizar”. Escolher a RM e clicar em “Abrir”. Neste momento, será
disponibilizado um arquivo PDF com o QA gerado pela RM. Conferir e verificar se todos os
militares da OM figuram no QA gerado pela RM. Caso negativo, a RM e D A Prom devem ser
informadas.
17.5.2 Procedimentos na RM
O Gestor do SAPOT na RM deverá monitorar as propostas enviadas pela OM e ajudar na
solução das demandas da OM.

A RM deverá encaminhar DIEx para D A Prom sempre que

houver qualquer alteração relativa ao Gestor da
RM,

tais

como,

passagem

para

reserva,

transferência, dispensa, LTSP ou LTSPF. Enfim,
qualquer afastamento que possa impedir o
militar de exercer sua função de Gestor. Neste
DIEx

deverá

constar

a

identidade,

posto/graduação do militar que substituirá o
Gestor. Informar, também, se o Gestor substituído será excluído do SAPOT. Aconselhamos a
designação de mais de um militar para exercer a função.
Após o término do prazo previsto no calendário de obrigações da Port nº 086-DGP, o Gestor
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deverá atuar para gerar o QA e publicar no BAR da RM. Para isso, deverá clicar no menu “Gerar
Quadro de Acesso”
Preencher com a identidade do comandante da Região Militar. Clicar em “Gerar” e depois em
“Visualizar”. Após este procedimento, o QA deverá ser publicado em BAR. Ato contínuo à
publicação é enviar DIEx para as OM informando que o QA foi publicado no BAR e que o mesmo já
está disponível no SAPOT.
17.5.3 Procedimentos na D A Prom
Após a OM e a RM tomarem as providências necessárias para que o “Status” da proposta de
promoção seja “Proposta enviada RM/D A PROM”, a D A Prom imprimirá o QA gerado no sistema
auditar e conferir com a Portaria de Promoção. O processo termina com o envio da portaria para a
SGEx, CCOMSEx e Imprensa Nacional.
Destacamos os erros mais comuns nas propostas e que deverão ser ajustados via SiCaPEx pela
OM do militar:
- erro na data de convocação/prorrogação (SiCaPEx);
- erro no lançamento da finalidade ou data da ata de inspeção de saúde (SiCaPEx);
- erro na QAS/QMS no tipo do estágio EIPOT, EIC, EST, etc (SiCaPEx);
- o Validador/Homologador não enxerga a proposta, pois o Operador ainda não encaminhou a
proposta. Verificar o “Status”;
- erro no preenchimento do parecer pelo Homologador; e
- inserir militar sem interstício para a promoção. Neste caso, deverá excluir o militar do sistema.
Ver Procedimentos na OM.
Os três primeiros erros listados acima devem ser relatados no suporte do SiCaPEx, anexando os
documentos comprobatórios da atual situação do militar. Aguardar 7 (sete) dias e caso não tenha
a solução, encaminhar DIEx para APG/DGP fazendo referência ao número do protocolo gerado no
suporte do SiCaPEx e informando no DIEx que o militar encontra-se previsto para a promoção.

17.6 SITUAÇÕES IMPEDITIVAS PARA CONSTAR EM QA E SER PROMOVIDO
Caso o militar incida em algum impedimento, o SAPOT informa na própria proposta. Somente
após a solução dos itens em vermelho é que será habilitado o ícone para enviar a proposta para o
Validador.
Os impedimentos são os previstos nas Legislações em Referência, listadas neste Caderno.
Abaixo os casos mais comuns:
- Falta de interstício.
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Isso ocorre quando o militar realmente não possui interstício ou há alguma data (promoção,
convocação ou prorrogação) lançada errada. Caso o militar não possua interstício, deverá ser
excluído do SAPOT.
- Sub júdice.
O militar estará impedido quando a Justiça receber a denúncia enquadrada como crime doloso.
- Falta de aptidão física.
Quando o militar possuir TAF com conceito inferior a Regular ou não tiver inspeção de saúde
válida.
- QAS/QMS errada.
Ficará impedido quando houver cadastro errado do QAS/QSM no SiCaPEx. Por exemplo: se for
Asp MFDV e constar como EIS ou quando 2° Ten e constar como EAS no campo QAS/QMS. O Asp
MFDV somente poderá ser promovido se no campo QAS/QMS constar o EAS e o 2° Ten constar
EIS.
- Não possuir conceito favorável de seu Comandante.
O militar que não tiver conceito favorável de seu Comandante não constará de QA.
- Atingir idade limite até a data da promoção
O militar que atingir a idade limite prevista em legislação vigente não constará de QA.

17.7 RECURSOS
O militar que deixar de ser promovido e se julgar prejudicado poderá encaminhar requerimento
solicitando promoção em ressarcimento de preterição. O interessado pode encaminhar o seu
recurso a contar do conhecimento do ato oficial que julgou prejudicá-lo, respeitado o prazo de 45
dias previsto na letra b) do § 1º do art. 51 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (E-1).

CAPÍTULO XVIII
PROMOÇÕES DE GRADUADOS
18.1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por finalidade esclarecer aspectos do processo de promoção de
sargentos de carreira, ao ser incluído nos limites quantitativos de antiguidade para as promoções a
subtenente, 1º e 2º sargentos.
A promoção é um ato administrativo e visa a atender, principalmente, as necessidades das OM
do Exército, pelo preenchimento seletivo dos claros existentes nas graduações superiores, a fim de
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permitir o acesso gradual e sucessivo. Com isso, o planejamento para a carreira dos graduados
deve assegurar fluxo regular e equilibrado.
O Decreto n° 4.853, de 6 de outubro de 2003, que aprova o Regulamento de Promoções de
Graduados do Exército (R-196) e dá outras providências, em seu artigo 4º, relata que as
promoções são efetuadas pelos critérios de antiguidade, merecimento, bravura, post mortem e
ressarcimento de preterição.
A promoção por antiguidade baseia-se na precedência hierárquica de um graduado sobre os
demais de igual graduação, dentro da mesma Qualificação Militar de Subtenentes e Sargentos
(QMS), conforme estabelecido pelo Comandante do Exército.
A promoção por merecimento baseia-se no conjunto de qualidades e atributos que distinguem
o graduado entre seus pares e que, uma vez valorizado em documentos hábeis, passa a traduzir
sua capacidade de ascender hierarquicamente.
A promoção por bravura resulta de ato ou atos não comuns de coragem e audácia que,
ultrapassando os limites normais de cumprimento do dever, representem feitos indispensáveis ou
úteis às operações militares, pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles
emanados.
A promoção post mortem visa expressar o reconhecimento da Pátria ao graduado falecido no
cumprimento do dever ou em
consequência
reconhecer

disto,
o

ou

direito

a
do

graduado a quem cabia a
promoção, não efetivado por
motivo de óbito.
A

promoção

em

ressarcimento de preterição é
realizada após ser reconhecido, ao graduado preterido, o direito à promoção que lhe caberia.
Ainda em seu parágrafo único, do mesmo artigo, diz que pode haver promoção em
ressarcimento de preterição, existindo justa causa, e independente de vagas.

18.2 COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE SARGENTOS
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De acordo com o art. 38 do R-196, a Comissão de Promoções de Sargentos (CPS) tem a seguinte
constituição:
- Presidente: Diretor de Avaliação e Promoções;
- Vice-Presidente: Subdiretor de Avaliação e Promoções;
- Secretário: Chefe da 2ª Seção da Diretoria de
Avaliação e Promoções; e
- Membros efetivos: 16 (dezesseis) oficiais superiores.
O Regimento Interno da Comissão de Promoções de
Sargentos (EB30-RI-60.003), elaborado em cumprimento ao
disposto no art .24 das Instruções Gerais para Promoção de
Graduados (EB-10-IG-02.006), aprovadas pela Portaria do
Comandante do Exército nº 1.505, de 15 de dezembro de
2014, regula o funcionamento da CPS.
A CPS, subordinada diretamente ao Diretor de Avaliação e Promoções, tem caráter permanente
e é o órgão de processamento das promoções, responsável pela organização dos Quadros de
Acesso por Antiguidade (QAA) e dos Quadros de Acesso por Merecimento (QAM), por qualificação
militar de subtenentes e sargentos (QMS), observadas as prescrições contidas no Regulamento de
Promoções de Graduados do Exército (R-196), aprovado pelo Decreto nº 4.853 de 6 de outubro de
2003, e nas EB10-IG-02.006.
Compete à CPS, precipuamente, as atribuições especificadas no art. 23 das EB-10-IG-02.006, a
saber:
- estudar a situação de todos os sargentos relacionados nos limites para cada promoção;
- propor a proporcionalidade, por QMS, pelos critérios de merecimento e de antiguidade, de
acordo com o previsto no art. 4º das EB-10-IG-02.006;
- organizar os QAA e QAM, para aprovação pelo Chefe do Departamento Geral de Pessoal;
- propor as alterações em QA, decorrentes de inclusões e exclusões pelos motivos constantes
do art. 17 do R-196;
- deliberar e decidir, por maioria de votos, quanto à aptidão do sargento para figurar em QAM;
- julgar, em sessão extraordinária, fatos relevantes da vida profissional do graduado figurante
em QA, não apreciados em sessão ordinária;
- pontuar os militares para a composição do QAM, de acordo com o § 4º do art. 6º, com base
nos documentos citados no art. 5º, ambos destas IG;
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- preparar a proposta de promoção, incluindo os atos formais necessários, apresentando-a para
aprovação do Chefe do DGP; e
- apreciar, emitir parecer e preparar os atos formais nos processos de recontagem de pontos e
naqueles decorrentes de recursos referentes a limites quantitativos, inclusão e exclusão dos QA;
18.2.1 Os pontos apurados pela CPS
O total de pontos da CPS pode variar de 0 a 34,00 pontos:
- para a promoção a subtenente - 0 a 34,00 pontos; e
- para a promoção a primeiro-sargento - 0 a 32,00 pontos;

Os documentos básicos, de que trata o art. 21 do R-196, necessários à organização dos QA são
os seguintes:
- Ficha Cadastro;
- Ficha de Valorização do Mérito (FVM);
- Ficha Disciplinar;
- Fichas de Avaliação do Desempenho;
- Perfil do Avaliado;
- Registro de Informações Pessoais (RIP); e
- Relatório Gerencial de Promoção, produzido por intermédio dos RIProm, conforme art. 5º da
Portaria nº 1.505, de 15 DEZ 14 - EB 10-IG-02.006.

18.3 FASES DO PROCESSO DE PROMOÇÕES
Em síntese, as fases do processo de promoções são as seguintes:
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18.3.1 Fixação dos limites quantitativos de antiguidade para as promoções
Os limites quantitativos de antiguidade para as promoções, fixados por meio de portaria,
destinam-se a estabelecer os universos de graduados que irão concorrer à constituição dos
quadros de acesso.
Conforme previsto no Anexo - Calendário para o Processamento das Promoções das EB 10-IG02.006, os limites são publicados nas seguintes datas:

Promoções de 1° JUN do Ano A

Promoções de 1° DEZ do Ano A

Publicação até 10 DEZ do Ano A-1

Publicação até 10 JUN do Ano A

18.3.2 Organização dos quadros de acesso por merecimento e antiguidade
Todos os QA são submetidos à aprovação do Chefe do DGP, pelo Presidente da CPS, em datas
fixadas no Calendário para o Processamento das Promoções.
Quadro de Acesso por antiguidade (QAA) são relações organizadas por QMS, em ordem de
antiguidade, com os graduados que satisfaçam às condições para ingresso em QA previstas no R196. (Art. 12 das EB10-IG-02.006)
QAM são relações organizadas por QMS, com os graduados que satisfaçam às condições para
ingresso em QA previstas no R-196, e de acordo com a ordem decrescente de pontos apurados
pela CPS. (art. 13 das EB10-IG-02.006).
Conforme art. 16, inciso II, do R-196 e no art. 6º das EB 10-IG-02.006, a pontuação do sargento
em QAM corresponde à soma algébrica do total de pontos da FVM, dos pontos da avaliação do
desempenho na graduação e dos pontos apurados pela CPS.
Os documentos básicos, regulados em normas específicas, para a seleção dos graduados a
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serem apreciados para ingresso nos QA são os seguintes:
- Ficha Cadastro;
- Ficha de Valorização do Mérito;
- Ficha Disciplinar;
- Fichas de Avaliação do Desempenho e Perfil do Avaliado;
- Registro de Informações Pessoais; e
- Relatório Gerencial de Promoções, produzido por intermédio dos Relatórios de Impedimentos
para Promoção.

18.3.3 Aprovação e publicação dos QA
Incumbe ao Ch DGP aprovar os QAM e QAA, providenciando sua ampla divulgação. Atualmente,
essa competência está delegada ao Diretor de Avaliação e Promoções (alínea “a” do inciso V do
art. 1° da Portaria n° 192-DGP, de 1° OUT 15).
Conforme parágrafo único do art. 14 das EB10-IG-02.006, os QA são publicados em BARE, em
consenso ao previsto no Anexo - Calendário para o Processamento das Promoções da mesma, nas
seguintes datas:
Promoções de 1° JUN

Promoções de 1° DEZ

Até 21 ABR

Até 21 OUT

18.3.4 Fixação e publicação do número de vagas para as promoções
O Ch DGP fixará o número de vagas para as promoções, por QMS, de acordo com a sistemática
de promoções estabelecida pelo Estado Maior do Exército (EME).
Conforme previsto no Anexo - Calendário para o Processamento das Promoções - das EB10-IG02.006, as vagas são publicadas em Boletim do Exército (BE), nas seguintes datas:

Promoções de 1° JUN

Promoções de 1° DEZ

Até 18 MAIO

Até 18 NOV

Normalmente ocorrem muitas alterações de situação que têm reflexos no número de militares
a serem promovidos (impedimentos, desimpedimentos, agregações, reversões etc). Assim, a fim
de se atender ao fluxo de promoções estabelecido pelo EME, há, normalmente, retificações do
número de vagas para as promoções. A publicação destas retificações ocorre, normalmente, às
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vésperas das promoções, a fim de abarcar o máximo possível de alterações ocorridas.
Existe uma proporção para o estabelecimento das vagas por merecimento e por antiguidade
que deve ser obedecida durante o ano:
- promoções a subtenente: até três vagas por merecimento para uma por antiguidade;
- promoções a 1º sargento: até duas vagas por merecimento para uma por antiguidade; e
- promoções a 2º sargento: somente pelo critério de antiguidade, de acordo com as normas
estabelecidas pelas IG EB10-IG-02.006 e o fluxo das promoções, previsto no Anexo “C” da Portaria
– EME/C Ex Nº 383, de 7 de maio de 2021.
18.3.5 Publicação das portarias de promoções
Incumbe ao Sr Ch DGP realizar as promoções (art. 20, inciso V, das EB10-IG-02.006). Com isso,
as promoções são publicadas em Diário Oficial da União (DOU) e Boletim do Exército (BE).
As promoções nas etapas previstas para cada graduação obedecerão, em princípio, aos
seguintes percentuais aproximados da turma abrangida:

Promoção a
S Ten
1º Sgt

Turma de Formação
1ª Etapa

2ª Etapa

3ª Etapa

40%

50%

Remanescentes

A promoção a segundo-sargento será efetuada somente pelo critério de antiguidade, de acordo
com as normas estabelecidas pelas IG EB10-IG-02.006 e o fluxo das promoções previstas no Anexo
“C” da Portaria – EME/C Ex Nº 383, de 7 de maio de 2021.

18.4 DOCUMENTOS A SEREM PREENCHIDOS
Os militares abrangidos pelos limites estabelecidos na portaria de limites e os Cmt, Ch ou Dir
OM são responsáveis pelo fiel cumprimento do estabelecido na legislação vigente, bem como
pelas informações prestadas diretamente à D A Prom, cabendo ao graduado acompanhar o
preparo correto e a remessa oportuna de sua documentação, tomando, na esfera de suas
atribuições, todas as providências cabíveis (parágrafo único do art. 30 das EB10-IG-02.006).
Compete às OM:
a) transcrever, em BI ostensivos ou de Acesso Restrito, todos os assuntos relativos à promoção
de graduados, a saber:
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- fixação de limite para organização dos QA;
- composição de QAA e QAM, no que se refere a graduados, efetivos e adidos;
- promoção de graduados, efetivos e adidos;
- tipo e número do documento encaminhado ao DGP, referente a recursos sobre composição
de QA, recontagem de pontos e promoção em ressarcimento de preterição;
- ordem de inspeção de saúde, para fins de promoção, e seu resultado; e
- nomeação de comissão, que pode ser a mesma designada mensalmente para verificar as
fichas individuais, a fim de examinar as fichas dos militares incluídos nos limites e assegurar-se da
exatidão da Ficha de Valorização do Mérito;
- relatório da Comissão supracitada.
b) providenciar o cadastramento e as correções na BDCP e enviar ao órgão responsável àquelas
que não forem de sua responsabilidade ou que não tenha conseguido realizar pelo SiCaPEx;
c) manter a D A Prom informada, até a data da promoção, com a máxima urgência, da
incidência em qualquer das situações, referentes ao ingresso e/ou exclusão de QA, previstas no
art. 17 do R-196, e outras passíveis de provocar reflexos no processamento das promoções, tais
como: pedido de transferência para a reserva remunerada; incapacidade física definitiva e/ou
reforma; anulação de punições disciplinares; falecimento; entrada em LTSP ou LTSPF; ingresso no
comportamento insuficiente ou mau; passagem à situação de sub judice ou liberação da mesma;
condenação; absolvição ou reabilitação judicial; e
d) atender, com presteza, a todas as solicitações da D A Prom, referentes aos graduados
abrangidos pelos limites fixados para a organização dos QA ou neles já incluídos.

18.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em análise, realizada pela D A Prom, verifica-se algumas informações desatualizadas referentes
aos militares abrangidos pelos limites para organização dos QA tais como:
- falta do grau de formação e aperfeiçoamento, bem como cursos realizados;
- melhoria ou degradação de comportamento, não observados conforme previsto no RDE;
-punições não são canceladas, por inação do interessado;
- repetição de TAF, sendo cadastrado como TAF realizado;
- não observância das datas para abertura e fechamento do Sistema de Cadastramento de
Situações Diversas; e
- falta de cadastramento, no SICAPEx, da Ata de Inspeção de Saúde com finalidade VCL ou CPS.
Abaixo, seguem os principais impedimentos para promoção, com seus respectivos
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enquadramentos na legislação:

Ordem

Motivo

1

Interstício

2

3

Enquadramento
Por não satisfazer ao previsto na alínea "a" do inciso I
do art. 17 do R-196

Exercício de Cargo Público

Por incidir no previsto na alínea "b" do inciso I do art.

Impedido QAM

20 do R-196

À disposição de outro Órgão

Por incidir no previsto da alínea "c" do inciso I do art.

Impedido QAM

20 do R-196
Por não satisfazer ao previsto na alínea "c" do inciso I

4

Aptidão física (TAF)

do art. 17 do R-196, combinado com o inciso II do art.
2º da Port Cmt Ex nº 135, de 19 MAR 07

5

Mérito insuficiente
Impedido QAM
Não possui curso ou

6

concurso que habilite à
graduação superior

7

8

mínimo Bom

do art. 17 do R-196

Falta de ATA de inspeção de

Por incidir no previsto na alínea "o" do inciso II do art.

saúde

17 do R-196

10

Preso em virtude de IPM

Por incidir no previsto na alínea "b" do inciso II do art.
17 do R-196
Por incidir no previsto na alínea "c" do inciso II do art.
17 do R-196

Submetido ao Conselho de

Por incidir no previsto na alínea "d" do inciso II do art.

Disciplina

17 do R-196

Preso em flagrante delito
Condenado à Pena Restritiva

13

do art. 17 do R-196
Por não satisfazer ao previsto na alínea "e" do inciso I

Sub Judice

12

Por não satisfazer ao previsto na alínea "d" do inciso I

Não possui comportamento

9

11

Por incidir no previsto no inciso II do art. 20 do R-196

de Liberdade ou SURSIS da
pena

Por incidir no previsto na alínea "e" do inciso II do art.
17 do R-196
Por incidir no previsto na alínea "h" do inciso II do art.
17 do R-196
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Estar sofrendo Pena

Por incidir no previsto na alínea "i" do inciso II do art.

Restritiva de Direito

17 do R-196

15

LTIP

Ordem

Motivo

16

Desertor

17

Agregado

18

19

Por incidir no previsto na alínea "j" do inciso II do art.
17 do R-196
Enquadramento
Por incidir no previsto na alínea "l" do inciso II do art.
17 do R-196
Por incidir no previsto na alínea "n" do inciso II do art.
17 do R-196

Incapaz definitivo para o Sv

Por incidir no previsto na alínea "p" do inciso II do art.

do Exército

17 do R-196

Ter atingido a idade limite

20

21
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Por incidir no previsto na alínea "a" do inciso II do art.
17 do R-196

LTSPF

Por incidir no previsto na alínea "a" do inciso I do art.

Impedido QAM

20 do R-196

Ter passado para a
inatividade

Por incidir no previsto no inciso V do art. 19 do R-196

CONCLUSÃO
Descrevendo os processos da Diretoria de Avaliação e Promoções de forma clara e objetiva,
concluímos que: O Sistema de Gestão do Desempenho do Exército, incorporando os conceitos da
Gestão por Competência, alinhado com os objetivos de transformação e modernização da
Instituição, contribui significativamente para uma racionalização de recursos e melhoria em
processos administrativos de pessoal. Averiguar a existência de erros de avaliação ou de falhas na
condução das avaliações e de seus processos, bem como analisar criteriosamente as informações
de caráter quantitativo e/ou qualitativo, com base nos fundamentos teóricos e metodológicos
relativos à avaliação do desempenho, possibilita que a Instituição Exército Brasileiro, tenha
subsídios para promover e selecionar melhor seus integrantes, por meio de critérios bem
definidos e justos.
Por sua vez, o Sistema de Valorização do Mérito (SVM) cumpre 3 (três) objetivos primordiais:
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orientar os militares quanto aos componentes da profissão militar considerados prevalentes para
a Política de Pessoal; incentivar o aprimoramento profissional dos integrantes da Instituição; e
ordenar os militares, por mérito, em universo e processo considerado.
O Registro de Informações Pessoais (RIP) fornece dados relevantes que poderão subsidiar a
decisão, conforme os princípios de ética, impessoalidade, imparcialidade e justiça, das autoridades
responsáveis pelos processos seletivos ou de promoção.
Por fim, o Mérito Militar (MM) integra equitativamente 3 (três) componentes considerados
relevantes para todos os processos seletivos a saber o Rendimento Escolar, que registra a sua
dedicação intelectual; o Perfil Individual, que materializa o desempenho profissional; e a
Valorização do Mérito, que transforma em pontos a busca pela dedicação individual do militar ao
seu autoaperfeiçoamento.
A fim de facilitar a compreensão, os assuntos referentes a situação do oficial, ao ser incluído
nos limites quantitativos de antiguidade, explorando, os aspectos legais e técnicos utilizados pela
Comissão de Promoções de Oficiais (CPO) nos processos de promoções, são apresentados por
meio de perguntas amplas, detalhados por questões mais específicas. As indagações foram
elaboradas, observando-se as dúvidas corriqueiras e os pontos mais importantes da legislação
pertinente.
O ingresso e à promoção no Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO), dos oficiais temporários (Of
Tmpr) e graduados (Grad), foi elaborado como peça formativa e de renovação do conhecimento.
Seu intuito também é alertar sobre procedimentos relevantes previstos nas legislações vigentes
que ajudarão a evitar que militares sejam prejudicados no processo de promoção. Cabe esclarecer
que o maior responsável pelo correto fluxo do processo de promoção é o próprio militar.
A Diretoria de Avaliação e Promoções prima pela legalidade, prioriza a meritocracia e busca
incansavelmente a prática da justiça, norteada por valores como a impessoalidade,
imparcialidade, responsabilidade e ética militar.
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DIRETORIA DE CONTROLE DE EFETIVOS E MOVIMENTAÇÕES (DCEM)
INTRODUÇÃO
A Diretoria de Controle de Efetivos e Movimentações (DCEM) é uma dentre as seis Diretorias
integrantes do Departamento-Geral do Pessoal (DGP). A ela cabe planejar, orientar, coordenar e
avaliar as atividades relacionadas com: o controle de efetivos do Exército; a seleção; a
movimentação dos militares de carreira; e, por fim, com a distribuição de vagas para cursos e
estágios gerais do Exército.

Figura 1: organograma da DCEM

O DGP, como Órgão Movimentador do Exército, delega a execução das movimentações à
DCEM. A gestão de cerca de 51 mil militares de carreira distribuídos em 689 Organizações
Militares (OM) e 220 Tiros de Guerra espalhados pelo Brasil é uma tarefa criteriosa, dinâmica e
complexa. Ela começa no controle do efetivo do Exército e tem o seu cerne nas movimentações,
impulsionadas para manter todas as OM da Força niveladas em pessoal.
A movimentação dos militares de carreira é induzida, principalmente, pelos seguintes motivos:
- conclusão de cursos de formação;
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- matrícula e conclusão de cursos de especialização, aperfeiçoamento e altos estudos;
- matrícula e conclusão de estágios de capacitação;
- promoções;
- nivelamento e manutenção dos níveis de prontidão da Força, por meio do recompletamento
de pessoal movimentado; e
- recompletamento do pessoal que passa a compor a reserva remunerada.
Dessa forma, a movimentação se torna um dos processos mais presentes (a cada 2 ou 3 anos)
na vida do militar de carreira do Exército, se comparada aos demais relacionados à gestão de
Recursos Humanos (RH) na Força. Talvez seja, por isso, um dos mais importantes. Por essa razão,
as movimentações se tornam, para o Exército, uma ferramenta fundamental para potencializar o
capital humano e melhor aproveitar os seus talentos, atendendo aos verbos ATRAIR, RETER e
MOTIVAR.
A DCEM cumpre papel decisivo no desafio regulamentar de conciliar, quando possível, a
necessidade do serviço aos anseios do militar e de sua família. A primeira se caracteriza pelas
demandas de pessoal do Exército, apresentadas por intermédio do Órgão de Direção Geral (ODG),
Órgão de Direção Operativo (ODOp), dos Órgãos de Direção Setorial (ODS), Órgãos de
Assessoramento Direto e Imediato (OADI), Comandos Militares de Área (C Mil A), Sistemas
Especializados e das próprias Organizações Militares (OM). Os anseios da família militar se
apresentam sob a face do interesse de cada integrante da Força em especializar-se ou colocar-se à
disposição do serviço em determinadas áreas do Território Nacional. Dessa forma, a gestão
compartilhada dessas duas variáveis se torna imperativa, no sentido de harmonizar, da melhor
forma possível, os interesses de todos os atores ora citados.

Endereços eletrônicos da DCEM: www.dcem.eb.mil.br
intranet.dcem.eb.mil.br

DCEM: PRONTA PARA O EXÉRCITO DO FUTURO!
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PARTE I
CONTROLE DE EFETIVOS E MOVIMENTAÇÕES

CAPÍTULO XIX
EXTRATO DA LEGISLAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO
19.1 LEI Nº 6.880, DE 9 DEZ 1980 - ESTATUTO DOS MILITARES
Art. 21. Os cargos militares são providos com pessoal
que satisfaça aos requisitos de grau hierárquico e de
qualificação exigidos para o seu desempenho.
Parágrafo único. O provimento de cargo militar farse-á por ato de nomeação ou determinação expressa
da autoridade competente.

 CARGOS MILITARES
 GRAU HIERÁRQUICO
 QUALIFICAÇÃO

Art. 22. O cargo militar é considerado vago a partir
de sua criação e até que um militar nele tome posse,
ou desde o momento em que o militar exonerado, ou
que tenha recebido determinação expressa da
autoridade competente, o deixe e até que outro
militar nele tome posse de acordo com as normas de
provimento previstas no parágrafo único do artigo
anterior.

 CARGO VAGO

19.2 DECRETO Nº 2.040, 21 OUT 1996 - APROVA O REGULAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO PARA
OFICIAIS E PRAÇAS DO EXÉRCITO - R 50
Art. 13. A movimentação tem por objetivos:
I - permitir a matrícula em escolas, cursos e
estágios;
II - permitir a oportuna aplicação de
conhecimentos e experiências adquiridos em
cursos ou cargos desempenhados no País ou no
exterior;
III - possibilitar o exercício de cargos compatíveis
com o grau hierárquico, a apreciação de seu
desempenho
e
a
aquisição de experiência em diferentes
situações;
VIII - atender aos problemas de saúde do militar
ou do seus dependentes;
IX - atender, respeitada a conveniência do
serviço, aos interesses próprios do militar.

 APLICAÇÃO DE CURSOS E ESTÁGIOS
 HABILITAÇÃO DESEJÁVEL
 REQUERIMENTO POR MOTIVO DE
SAÚDE
 OPÇÕES DO MILITAR NO CAMEx
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Art. 17. Constituem, também, motivos de
movimentação do militar, independente de
prazo
de
permanência
na
OM
ou guarnição:
I - incompatibilidade hierárquica;
II - conveniência da disciplina;
...
Parágrafo único. A movimentação por
conveniência da disciplina somente será feita
mediante solicitação fundamentada, por escrito,
do comandante da OM ou do escalão superior,
respeitada a tramitação regulamentar, através
dos canais de comando, e após a aplicação da
sanção adequada.

 MOTIVOS DE MOVIMENTAÇÃO

Art. 19. Após a conclusão de curso ou estágio,
no País ou no exterior, o militar deverá servir em
OM que permita a aplicação dos conhecimentos
e a consolidação da experiência adquirida.

 APLICAÇÃO DE CURSOS E ESTÁGIOS

19.3 PORTARIA Nº 325-CMT EX, DE 6 JUL 2000 - APROVA AS INSTRUÇÕES GERAIS PARA
MOVIMENTAÇÃO DE OFICIAIS E PRAÇAS DO EXÉRCITO - IG 10-02
Art. 4º O processo de movimentação tem início,
respeitada a legislação vigente:
I - ex officio;
II - por proposta oriunda de Órgão de Direção
Geral ou Setorial, de Comando Militar de Área
(C Mil A) ou Órgão de Assessoramento do
Comandante do Exército;
III - pela solicitação de transferência do militar
que tenha completado o prazo mínimo de
permanência em Guarnição Especial; e
IV - com o requerimento do militar, para
movimentação por interesse próprio ou por
motivo de saúde.
§ 1º Os militares com tempo de serviço para
requerer a transferência para a reserva
remunerada
deverão
ser
consultados,
individualmente, a respeito do compromisso de
permanecer no serviço ativo do EB, para fins de
estudo e decisão nos processos de
movimentação.
§ 2º O compromisso de que trata o § 1º deste
artigo deverá ser reduzido a termo pelo militar,
de acordo com a regulamentação a ser definida
pelo DGP.







INTERESSE DO SERVIÇO
PLANOS COM PROPOSTA
CAMEx
REQUERIMENTOS IP OU SAÚDE
TERMO DE COMPROMISSO
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Art. 16. O afastamento do militar para missão
no exterior de duração superior a seis meses
interrompe a contagem do prazo de
permanência em sede militar.

 INTERRUPÇÃO DO TEMPO DE SEDE
 INTERRUPÇÃO SIGNIFICA REINICIAR A
CONTAGEM DO PRAZO DO ZERO, OU SEJA,
"ZERAR" O TEMPO, A FIM DE EVITAR A
CONFUSÃO COM O TERMO "SUSPENSÃO"
DE PRAZO, ONDE O PRAZO VOLTA A
CORRER DE ONDE PAROU

Art. 41. O prazo mínimo de permanência para
fins de movimentação é de dois anos na sede.

 TEMPO DE PERMANÊNCIA (Oficiais)

Art. 51. O prazo mínimo de permanência, para
fins de movimentação é de três anos na sede.



Art. 57. As Instruções Reguladoras de
movimentação devem seguir as seguintes
premissas básicas:
I - atender, prioritariamente, aos interesses do
Exército e, quando possível, conciliá-los com os
do militar;
II - priorizar a ocupação dos cargos que exijam
habilitação específica ou especial, reduzindo a
movimentação de seus ocupantes às que forem
imprescindíveis, conforme as necessidades da
carreira;
III - realizar a movimentação de modo a
permitir aliar o emprego adequado dos
recursos humanos à operacionalidade do
Exército;
IV - buscar economia de recursos sem
prejudicar a eficiência operacional;
V - empregar os recursos da informática no
controle e na execução das movimentações;
...

 PREMISSAS
 INTERESSE DO EXÉRCITO
 HABILITAÇÃO PARA O CARGO
 EMPREGO ADEQUADO DO RH –
PESQUISA OPERACIONAL, PLAMOPES, Pl
COM PROPOSTA E VOT
 ECONOMICIDADE
 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TEMPO DE PERMANÊNCIA (Praças)

19.4 PORTARIA Nº 47-DGP, de 30 MAR 12 (EB 30-IR-40.001) - APROVA AS INSTRUÇÕES
REGULADORAS PARA APLICAÇÃO DAS IG 10-02, MOVIMENTAÇÃO DE OFICIAIS E PRAÇAS DO
EXÉRCITO
Art. 3° Na movimentação por necessidade do
serviço,
decorrente
de
classificação,
transferência, nomeação, designação ou
modificação em quadro de cargos previstos
(QCP), também relacionada à necessidade de
abertura de claro na OM, serão observados os
requisitos de habilitação militar para o
exercício do cargo, o desempenho profissional,
interesse do serviço, tempo de serviço e/ou
outros critérios definidos em legislação












HABILITAÇÃO PARA O CARGO
DESEMPENHO PROFISSIONAL
INTERESSE DO SERVIÇO
TEMPO DE SERVIÇO
OUTROS CRITÉRIOS
OPÇÕES DO MILITAR
VIVÊNCIA NACIONAL OU REGIONAL
Qtde VEZES QUE SERVIU EM Loc A
TEMPO DE SEDE
ATRATIVIDADE DA Gu ATUAL
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§ 1º Nos processos de movimentação dos
militares que possuam condições para solicitar
a passagem para a reserva remunerada a
pedido
no
prazo
estabelecido
pela
Administração Militar, o Órgão Movimentador
realizará uma consulta individualizada,
formalizada em um termo próprio, a respeito
da voluntariedade destes militares em
permanecer no serviço ativo do Exército
Brasileiro.
Art. 16. O militar deverá satisfazer as seguintes
condições para ser movimentado para Gu Esp
ou Loc Esp Catg A:
I - completar o prazo mínimo de permanência
na sede de origem até 28 de fevereiro do ano
seguinte ao da inscrição;
...
III - não estar previsto para matrícula em curso
ou estágio, durante o prazo mínimo que
deverá permanecer na Gu Esp;
...
V - não estar sub judice e nem indiciado em
inquérito policial militar (IPM);
VI - não ter condições de ser transferido ex
officio para a reserva remunerada, antes de
completar o prazo mínimo de permanência na
Gu Esp ou na Loc Esp Catg A, exceto para
nomeações para os cargos de Chefe de EstadoMaior preenchimento de outros cargos
específicos, a critério do O Mov;
...
VIII - não possuir problema de saúde própria
ou de dependente;
...
X - não estar selecionado ou pré-selecionado
para missão no Exterior.
Parágrafo único. A movimentação de militar
que possuir condições de ser transferido “a
pedido” para a reserva remunerada, antes de
completar o prazo mínimo de permanência em
Gu Esp ou Loc Esp Catg A, está condicionada ao
interesse do serviço, a critério do O Mov.
Art. 48. A movimentação de militar que
regressar do exterior obedecerá às seguintes
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EXONERAÇÃO DE NOMEAÇÃO
MÉRITO MILITAR
PROPOSTA DE Mov
TERMO DE COMPROMISSO

 MOVIMENTAÇÃO PARA GUARNIÇÃO
ESPECIAL OU LOCALIDADE ESPECIAL
CATEGORIA “A”

 RETORNO DO EXTERIOR
 MISSÃO SEM DEPENDENTES : O
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prescrições: (Continuação)
V - retornando ao País, após apresentar-se
pronto para o serviço na OM, o militar referido
no
parágrafo
anterior
poderá
ser
movimentado para outra OM, a critério do
DGP, para aplicar a experiência e os
conhecimentos adquiridos.
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MILITAR RETORNA PARA OM DE ORIGEM
 PODE SER Mov PARA APLICAÇÃO DOS
CONHECIMENTOS

Art. 49. Os militares em missão no exterior
serão classificados, em princípio, em até 90
(noventa) dias antes do término da missão.

 RETORNO DO EXTERIOR: PUBLICAÇÃO

Art. 57. A nomeação de oficial para o cargo de
instrutor será feita pelos seguintes prazos:
I - 1 (um) ano para CFS que funcione em
OMCT;
II - 2 (dois) anos para Estb Ens do Exército ou
NPOR;
III - 2 (dois) anos para os Centros de Instrução
(CI), Centro de Adestramento (CA), Centro de
Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR) ou
Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva
(NPOR);
IV - 2 (dois) anos para Estb Ens de outra Força
Singular;
V - até 2 (dois) anos para Estb Ens no Exterior.
Parágrafo único. A recondução de oficial, que
tenha concluído o prazo de sua nomeação para
instrutor, poderá ser feita por até 2 (dois)
períodos sucessivos de 1 (um) ano.

 TEMPO DE INSTRUTOR
 RECONDUÇÃO: 1 ANO + 1 ANO

Art. 60. O instrutor de NPOR ou de CFS/OMCT
será nomeado, reconduzido e exonerado pelo
Comandante Militar de Área enquadrante, que
dará ciência deste ato ao DGP.



INSTRUTOR DE NPOR: Nom C Mil A

Art. 70. A nomeação para o cargo de monitor
de Centro de Instrução (CI), Centro de
Adestramento (CA), Estb Ens, CPOR ou NPOR
será feita pelo prazo de 3 (três) anos, podendo,
mediante proposta ao O Mov, ser o militar
reconduzido por, apenas, um período de 1
(um) ano.
§ 1º A nomeação para o cargo de monitor em
CFS/OMCT será feita pelo prazo de 1 (um) ano,
podendo, mediante proposta ao O Mov, ser o
militar reconduzido por até 2 (dois) períodos
sucessivos de 1 (um) ano.








TEMPO DE MONITOR
NOMEAÇÃO: 3 ANOS
RECONDUÇÃO: 1 ANO
CFS/OMCT
NOMEAÇÃO: 1 ANO
RECONDUÇÃO: 1 ANO + 1 ANO
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Art. 95. Quando o cônjuge/companheiro(a),
militar do Exército, for transferido ex officio, o
outro militar do Exército poderá requerer sua
movimentação por interesse próprio para a
sede/Gu para onde se efetivou a transferência,
após completado 1 (um) ano de efetivo serviço
na sede/Gu onde se encontra.
Parágrafo
único.
Quando
o
cônjuge/companheiro(a), militar do Exército,
for transferido ex officio, o outro militar do
Exército poderá requerer sua movimentação
por interesse próprio para a mesma sede/Gu
para onde se efetivou a transferência,
independentemente do tempo que possua na
sede/Gu de origem, desde que tenha sido
movimentado para esta, sem ônus para a
União.
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 IP
PARA
ACOMPANHAR
CÔNJUGE/COMPANHEIRO(A), MILITAR DO
EXÉRCITO: 1 ANO DE SEDE

 NÃO PRECISA COMPLETAR 1 ANO

Art. 99. O militar que se sentir prejudicado por
ato
administrativo
relacionado
à
movimentação poderá interpor pedido de
reconsideração de ato dirigido ao Chefe do
DGP,
devendo
o
requerimento
ser
encaminhado por intermédio da DCEM...

 A OM prossegue com o processo de
pagamento
da
movimentação,
independente da entrada da Rec Ato
(processos estanques).

Art. 101. Por determinação do Comandante do
Exército, o recurso de ato de movimentação a
ele dirigido não possui efeito suspensivo.

 O militar deve estar ECD ser desligado
imediatamente (qfc), após a solução da
Rec Ato.
 O desligamento do militar ocorre
somente após a solução do processo,
quando for o caso (Ex: Rec Ato indeferida).

Cumpre destacar que o presente caderno tem caráter meramente informativo e não
normativo. Portanto, não altera e não revoga a legislação em vigor. Dessa forma, as informações
constantes deste caderno não serão utilizadas na tomada de decisão nos atos administrativos de
atribuição da diretoria.

CAPÍTULO XX
MOVIMENTAÇÕES
20.1 MOVIMENTAÇÃO
Trata-se da denominação genérica do ato administrativo realizado para atender às
necessidades do serviço, com vistas a assegurar a presença do efetivo necessário à eficiência
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operacional e administrativa das OM, que atribui ao militar um cargo, uma situação, um Quadro,
uma OM ou uma fração de OM.

20.2 MODALIDADES DE MOVIMENTAÇÃO
1) Classificação: modalidade de movimentação que atribui ao militar uma OM, como
decorrência de promoção, reversão, exoneração, término de licença, conclusão ou interrupção de
curso.
2) Transferência: modalidade de movimentação, por necessidade do serviço ou por interesse
próprio, de um Quadro para outro, entre OM, ou internamente, de uma para outra fração de OM,
que se realiza por iniciativa da autoridade competente ou a requerimento do interessado.
3) Nomeação: modalidade de movimentação em que o cargo a ser ocupado ou a comissão a ser
exercida pelo militar é nela especificado (Ex: Comandante de OM).
4) Designação: modalidade de movimentação de um militar para: realizar curso ou estágio em
estabelecimento estranho ou não ao Exército, no País ou no exterior; prestar serviços técnicos
especializados, no País ou no exterior; exercer cargo especificado no âmbito da OM; exercer
comissões no País ou no exterior; e retornar ao serviço ativo após ser transferido para a reserva
remunerada.

20.3 TIPOS (MOTIVOS) DE MOVIMENTAÇÃO
1) Ex officio: tipo de movimentação para atingir os seguintes objetivos: permitir a matrícula em
escolas, cursos e estágios; permitir a oportuna aplicação de conhecimentos e experiências
adquiridos em cursos ou cargos desempenhados no País ou no exterior; possibilitar o exercício de
cargos compatíveis com o grau hierárquico, a apreciação de seu desempenho e a aquisição de
experiência em diferentes situações; desenvolver potencialidades, tendências e capacidades, de
forma a permitir maior rendimento pessoal e aumento da eficiência do Exército; e atender à
necessidade de afastar o militar de OM ou localidade em que sua permanência seja julgada
incompatível ou inconveniente Normalmente, representa o resultado do processamento das
inscrições do Cadastro Anual de Movimentações do Exército (CAMEx).
2) Interesse Próprio (IP): tipo de movimentação, sem ônus para o Exército, em que o militar
apresenta um requerimento para a Administração Militar, solicitando sua movimentação para
determinada Sede. Neste caso, cabe ao militar apresentar as razões dessa solicitação e a Sede de
destino, a fim de fornecer ao Órgão Movimentador os elementos necessários para a decisão.
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3) Motivo de Saúde: tipo de movimentação em que o militar apresenta um requerimento
expondo problema de saúde próprio ou de dependente legal, a fim de que o Órgão Movimentador
(com parecer da Diretoria de Saúde) decida sobre a efetivação da movimentação, bem como a
melhor Sede para o tratamento médico a ser conduzido. Este tipo de movimentação pode gerar
ônus ou não para o Exército, conforme o caso, a critério do Órgão Movimentador.
Encontra-se, em estudo, uma proposta de atualização das EB 30-IR-40.001, no sentido de
enquadrar, nos motivos de saúde, a movimentação de militares por problemas sociais, ou em
razão de dependentes portadores de necessidades especiais (PNE). Nessas situações, o militar
poderá apresentar Sedes de destino para atender, ao mesmo tempo, a demanda de tratamento
médico e a questão social da família. Para tanto, o Órgão Movimentador contará com o parecer da
Diretoria de Saúde (tratamento médico) e da Diretoria de Controle de Inativos e Pensionistas
(questão social).
4) Proposta: tipo de movimentação cuja finalidade é proporcionar aos Cmt/Ch/Dir OM de todos
os níveis (exceto pelotão), fora da Gu de Brasília, a oportunidade de apresentarem propostas de
militares de carreira que estejam em condições de serem movimentados, e que possam contribuir
para a solução dos problemas críticos de pessoal das suas OM. Cumpre destacar que trata-se de
uma movimentação ex officio com a participação ativa das OM.

FATOR

INTERESSE PRÓPRIO

MOTIVO DE SAÚDE

PROBLEMA DE SAÚDE

DE OUTRA PESSOA, QUE NÃO
O MILITAR OU DEPENDENTE
LEGAL

DO MILITAR ou
DEPENDENTE LEGAL

INSPEÇÃO DE SAÚDE

NÃO PRECISA

PRECISA

PARECER DA DIRETORIA DE
SAÚDE

NÃO PRECISA

PRECISA

MILITAR INDICA SEDE DE DESTINO

SIM

NÃO

SINDICÂNCIA

SIM*

SIM

ÔNUS PARA O EB

NÃO

SIM ou NÃO

*somente se a motivação for diferente do estabelecimento ou restabelecimento da união
conjugal.
Figura 2: Tabela comparativa Interesse Próprio x Motivo de Saúde (Fonte: DCEM - 2021)
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20.4 PLANOS DE MOVIMENTAÇÃO
Todos os anos, a DCEM planeja e elabora os Planos de Movimentação, a fim de adequar e
nivelar os efetivos das Organizações Militares do Exército para atender às prioridades e
necessidades da Força.
Para tanto, são elaborados os seguintes Planos de Movimentação:
1) Cadastro Anual de Movimentações do Exército (CAMEx): ver item 2.5 a seguir;
2) Plano de Nomeação de Instrutores e Monitores: tem por finalidade regular os procedimentos
para a nomeação ou recondução de oficiais e praças nos cargos de:
- professor em comissão e professor;
- instrutor de Estabelecimentos de Ensino (Estb Ens), Centros de Instrução (CI) e Centros de
Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR); e
- monitor de Estb Ens, CPOR e Centro de Instrução de Guerra Eletrônica (CIGE).
3) Plano de Movimentação com Proposta para Substituição e Recompletamento em Brasília:
visa a criar as condições necessárias para a movimentação de militares com base na apresentação
de propostas de movimentação à DCEM, de acordo com o interesse do serviço dos Cmt/Ch/Dir
OM localizadas em Brasília, face às particularidades para a distribuição de PNR nessa Guarnição.
4) Plano de Nivelamento com Proposta: tem a finalidade de proporcionar aos Cmt/Ch/Dir OM
de todos os níveis (exceto pelotão), de fora da Gu de Brasília, a oportunidade de apresentarem
propostas de militares de carreira, que estejam em condições de serem movimentados e que
possam contribuir para a solução dos problemas críticos de pessoal das suas OM, sob os aspectos
“qualitativos” e/ou “quantitativos”. Entende-se por “problemas críticos de natureza qualitativa” a
necessidade de um militar formado, aperfeiçoado ou especializado para um cargo previsto em
QCP vago ou que irá vagar no ano A+1, que possa contribuir significativamente para o
cumprimento da missão da OM (Ex: Fiscal Adm, Encarregado de Material, Assessor Contábil ou de
Direito, Tesoureiro, Instrutor-Chefe de Curso, etc). Entende-se por “problemas críticos de natureza
quantitativa”, a necessidade de militares para ocuparem cargos previstos em QCP, em número
igual ou inferior ao percentual do efetivo previsto na Port nº 23-DGP, de 31 JAN 14, que estejam
vagos.
5) Plano de indicação de Subcomandante: tem por finalidade regular os procedimentos a serem
adotados para o processo de indicação dos militares que desempenharão o cargo de
Subcomandante ou de função equivalente, em OM níveis U/SU (1º e 2º Cmdo), de acordo com as
necessidades da Instituição e, quando possível, atendendo ao interesse dos militares.
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Os Planos de Movimentação são atualizados anualmente e são difundidos no sítio da DCEM.

20.5 CADASTRO ANUAL DE MOVIMENTAÇÕES DO EXÉRCITO (CAMEx)

Figura 3: Acesso ao CAMEx no endereço eletrônico da DCEM (Fonte: DCEM - 2021)
O CAMEx é uma ferramenta de gestão compartilhada, disponibilizada aos oficiais e praças de
carreira do Exército, que tem por finalidade registrar a inscrição das Sedes de interesse desses
militares para as movimentações. Trata-se do principal ponto de contato entre o Órgão
Movimentador e a família militar.
O sistema foi desenvolvido para aprimorar e otimizar o processo de inscrição nos Planos de
Movimentação, oferecendo maior flexibilidade ao militar para ordenar suas opções,
independentemente do tipo de Sede.

Figura 4: Planos consolidados e inseridos no CAMEx - (Fonte: DCEM - 2021)
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Além disso, o CAMEx tem por objetivos:
- permitir um ordenamento único de Sedes;
- oferecer maior flexibilidade para o militar no ordenamento de suas opções de Sede;
- permitir à DCEM tomar conhecimento, de forma mais apropriada, do interesse do militar; e
- ser uma das fontes do SADMov – Sistema de Apoio à Decisão de Movimentações.
O CAMEx permite, por intermédio de uma única inscrição, que o militar participe de planos de
movimentação que não envolvam propostas. Cabe ressaltar que os militares incluídos em
processos seletivos diversos, bem como os que receberem propostas em planos específicos,
também devem se inscrever no CAMEx.
As manifestações dos militares no CAMEx, relevantes ou não para a movimentação, bem como
a sua ordem de preferência de Sedes, serão subsídios que apoiarão o processo decisório do
DGP/DCEM. Estarão sujeitas ao juízo de conveniência e oportunidade, bem como aos princípios de
razoabilidade, economicidade e todos os demais previstos na Lei n° 9.784/1999.
As movimentações serão efetivadas de acordo com a visão do conjunto que a DCEM possui
sobre o efetivo de carreira do Exército Brasileiro, considerando as prioridades estabelecidas pelo
Estado-Maior do Exército, a disponibilidade orçamentária e as diretrizes do Ch DGP.
Respeitadas as características de cada guarnição e a manutenção de efetivo que permita
preservar a capacidade operacional e administrativa das Organizações Militares (OM), a DCEM
considerará movimentar os militares que tenham tempo mínimo de Sede, de acordo com a
legislação e o interesse da Instituição. As movimentações serão realizadas procurando atender ao
interesse do serviço e as opções do militar, desde que haja cargo compatível com seu
posto/graduação e habilitações na guarnição de destino, e que seja atendido o equilíbrio de
efetivos das OM envolvidas.
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20.6 SISTEMÁTICA DE MOVIMENTAÇÕES – CAMEx

Figura 5: Visão geral da sistemática das movimentações (Fonte: DCEM - 2021)

Uma vez elaborados e difundidos os Planos de Movimentação, o que ocorre, normalmente, no
1º semestre de cada ano, a DCEM abre a janela de inscrições no CAMEx, implicando em ações a
serem adotadas por parte dos militares, dos Cmt/Ch/Dir OM e da própria DCEM.

20.6.1 AÇÕES A CARGO DO MILITAR
Anualmente, a DCEM define as identidades que terão acesso ao sistema. Normalmente, esse
universo corresponde aos militares que já possuem ou completarão, em 28 FEV A+1, o tempo
mínimo de Sede para serem movimentados. Todos os militares (identidades) definidos são
obrigados a preencher o CAMEx.
A DCEM já preenche o sistema (prioriza as sedes) de forma automática, de acordo com a
necessidade do serviço levantada pelos sistemas de controle interno da Diretoria. Ou seja, nos
acessos do militar ao CAMEx, cabe a ele reorganizar as prioridades de Sede já feitas pela DCEM, de
acordo com o seu interesse.
É importante destacar que, caso o militar não acesse o CAMEx, ou, mesmo acessando-o, deixe
de reorganizar as prioridades de Sede pré-preenchidas pela DCEM, o Órgão Movimentador
homologará automaticamente as opções que estão registradas no sistema. Dessa forma, mesmo
sem sequer ter acessado o CAMEx, o militar poderá ser movimentado ex officio para atender à
necessidade do serviço.
O calendário de abertura e fechamento do CAMEx, normalmente no 1º semestre de cada ano,
será definido anualmente pelo Órgão Movimentador e será difundido pelo sítio da DCEM e pelas
Visitas de Orientação Técnica aos Comandos Militares de Área.
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20.6.2 AÇÕES A CARGO DA OM
Cabe ao Cmt/Ch/Dir de OM homologar, com ou sem restrições, as inscrições feitas pelos
militares no CAMEx.
1) Homologação sem restrições: não há observações do Cmt/Ch/Dir sobre a inscrição.
2) Homologação com restrições: o Cmt/Ch/Dir registra, no CAMEx, observação(ões) de caráter
restritivo que seja(m) relevante(s) para o Órgão Movimentador considerar no processamento das
movimentações.

20.6.3 AÇÕES A CARGO DA DCEM
Antes mesmo de ter finalizado o prazo para as inscrições e homologações no CAMEx, cabe à
DCEM acompanhar o andamento do processo e resolver, mediante demanda das OM, problemas
de ordem técnica ligados ao acesso ao sistema.
Uma vez fechado o período de inscrições, cabe à DCEM processar as informações registradas
no CAMEx. Estas consubstanciam a variável “interesse do militar”. Esta variável é confrontada com
a necessidade do serviço, obtida a partir das ferramentas de controle interno da Diretoria. Tal
confronto é feito por meio do Sistema de Apoio à Decisão de Movimentações – SADMov.

20.7 SISTEMA DE APOIO À DECISÃO DE MOVIMENTAÇÕES (SADMov)
O SAD Mov foi desenvolvido pela DCEM, em parceria com o Centro de Desenvolvimento de
Sistemas (CDS), com o objetivo de ser empregado no processo decisório de movimentação de
Oficiais e Praças de carreira do EB. Trata-se de uma ferramenta de apoio à decisão que visa a
otimizar a associação entre a economicidade, a necessidade do serviço e o interesse do militar
(expresso pela inscrição nos planos de movimentação), respeitando o critério meritocrático.
O SAD Mov conduz, de forma objetiva, o estudo relacionado às movimentações dos militares
de carreira do EB, objetivando o melhor equilíbrio possível dos efetivos entre as OM, de acordo
com as opções dos militares registradas no CAMEx, as vagas (claros) nos QCP das OM do Exército e
o critério meritocrático estabelecido pela Diretoria de Avaliação e Promoções - DAProm.

20.8 PLAMOPES
O PLAMOPES - Planejamento Anual de Movimentação de Pessoal a cargo do DGP, em que pese
ter esse nome, não se trata de um dos planos de movimentação da DCEM. Trata-se, sim, de um
ambiente virtual compartilhado, via internet, entre a DCEM e todas as OM do Exército, para que
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estas preencham informações relevantes para serem consideradas no processo decisório das
movimentações.
O PLAMOPES permite, basicamente, o registro das seguintes informações:
- Militares imprescindíveis para a OM;
- Militares indicados para a movimentação; e
- Necessidade de militares para a OM.
De maneira geral, o ambiente do PLAMOPES apresenta a oportunidade para que a OM
justifique a necessidade da existência de profissionais com determinada habilitação contemplada
em QCP, considerada imprescindível. (Exemplo: Mecânico de Viatura Blindada e eletricista de Vtr
em um GAC com material 155mm M109 A5 +BR).
Além disso, o ambiente PLAMOPES permite que a OM apresente, para a DCEM, a existência de
áreas, instalações e estruturas que não necessariamente estejam contempladas em seu QCP, mas
que sugiram a existência de pessoal de carreira com qualificação específica desejável. (Exemplo:
Campo de Instrução, Hotel de Trânsito, Museu, Igreja/Capela etc).
Por fim, o PLAMOPES permite que a OM atualize as informações de contato dos elementoschave de contato com a DCEM – Comandante, Subcomandante e Encarregado de Pessoal, para
facilitar a comunicação entre a Diretoria e a Unidade.
Especial atenção deve ser dada às anotações de cunho pessoal sobre o militar, que podem
gerar o direito deste ao acesso dessa informação nos termos da Lei de Acesso à Informação.
A DCEM divulgará, anualmente, em seu sítio na internet, o calendário de preenchimento e
atualização do PLAMOPES por parte das OM, que normalmente coincide com a janela de
preenchimento do CAMEx.

CAPÍTULO XXI
CONTROLE DE EFETIVOS
21.1 AGREGAÇÃO E REVERSÃO
Os atos de agregação e reversão estão definidos nos artigos 80 e 86 do Estatuto dos Militares,
sendo que os motivos de agregação estão relacionados nos artigos 81 e 82 do mesmo Estatuto.
Quando os motivos de agregação não forem resultado de publicações em aditamentos da DCEM
(missões no exterior, designações para fora da força ou passagens à disposição para órgãos fora da
força), as OM deverão informar tais fatos, via DIEx, no menor prazo possível. Do mesmo modo,
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findos os motivos da agregação, as OM também deverão solicitar a reversão pelo mesmo
expediente. Cabe, ainda, à OM, acompanhar o desenrolar do processo, comunicando, de imediato,
qualquer alteração porventura existente.

21.2 LICENÇAS
A concessão de licenças (LTSP, LTSPF, Licença Gestante, LE, LAC, LTIP) ou a obtenção do parecer
“Incapaz Definitivamente para o Serviço do Exército” devem ser informados, via DIEx, à DCEM,
anexando as respectivas atas de inspeção de saúde, quando for o caso. As OM devem, ainda,
informar as prorrogações, as apresentações por término das referidas licenças e as datas em que
os militares completaram 06 (seis) meses em gozo de LTSPF, LAC ou LTIP e 12 (doze) meses em
gozo de LTSP.
21.3 CONVOCAÇÃO DE ATLETAS
AÇÕES
ATRIBUIÇÃO
Solicitar a convocação do militar à
CDE
DCEM.
Elaborar DIEx aos C Mil A de
subordinação do militar atleta,
solicitando a autorização para
DCEM
publicação em boletim.
Publicar
os
militares
atletas
autorizados pela OM correspondente,
no Adt DCEM 5B.

OBS
Por meio de DIEx ao Diretor da DCEM.

A publicação será realizada somente
após a autorização da OM do militar
atleta.

O C Mil A no qual o militar é
Consultar a OM do militar atleta, por subordinado aguarda a resposta dos
C Mil A
meio de DIEx.
demais escalões e elabora DIEx para a
DCEM.
Elaborar
DIEx
ao
escalão
imediatamente superior, autorizando
OM
ou negando a referida liberação do Sem observação.
atleta
para
a
competição
correspondente.
Observação: as respectivas atribuições devem ser seguidas para posterior publicação, no Adt
DCEM 5B, da autorização para participação em evento esportivo de Oficiais e Praças do Exército,
conforme planejamento da CDE.

21.4 DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO (DSA)
As OM que tenham interesse em propor a designação para o serviço ativo devem proceder de
acordo com o previsto na Portaria Ministerial nº 413, de 6 de julho de 1992, atentando para o fato
que a proposta deve ser encaminhada pelos órgãos relacionados no artigo 22 da referida portaria,
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com os anexos previstos na mesma, ata de inspeção de saúde em vigor e com antecedência de 90
(noventa) dias para o início da designação.
Lembrando, ainda, que o militar da reserva remunerada só pode ser designado para o serviço
ativo para cargo compatível com seu posto ou graduação, que seja relacionado à atividade meio e
que esteja previsto no QCP atualizado da OM.
O prazo de designação ou prorrogação da designação deve ser, em princípio, de 13 (treze)
meses, exceto a última prorrogação, que pode ser fracionada de modo a não ultrapassar a idade
limite prevista no artigo 106 do Estatuto dos Militares.

21.5 PASSAGEM À DISPOSIÇÃO
Nos casos em que o militar for passado à disposição de órgão fora da Força, permanecendo
adido à OM de origem, esta deverá comunicar, via DIEx, a data em que o mesmo se apresentou no
referido órgão, bem como a data em que retornou para a OM de origem.

21.6 CORREÇÃO DE DADOS REFERENTES ÀS MOVIMENTAÇÕES NAS FICHAS DOS MILITARES
Cabe à DCEM a correção dos dados relativos às movimentações, com as respectivas alterações
de datas ou situações.
Não é atribuição da DCEM a correção de data de praça, comportamento, inclusão/ alteração de
períodos de instrutor/monitor no SiCaPEx, inclusão/alteração de períodos de encarregado de
material, comandante de subunidade incorporada ou correção de dados de movimentações de
militares temporários ou sargentos do Quadro Especial.
O registro de falecimento deverá ser efetuado pelo operador do SiCaPEx da OM e os registros
de demissão ou licenciamentos de militares de carreira devem ser informados à Diretoria do
Serviço Militar.
No caso de correção de registros de movimentações, devem ser anexadas cópias das alterações
do militar que justifiquem a alteração solicitada. No caso de missão no exterior, a DCEM é
responsável pelo registro no SiCaPEx somente das missões de paz no exterior, as quais serão
registradas se forem anexadas à solicitação as cópias das alterações ondem constem o início e
término da missão.
21.7 MILITARES CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS
21.7.1 ANTES DO PLEITO ELEITORAL
AÇÕES
ATRIBUIÇÃO

OBS
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Elaboração e distribuição da Nota
Distribuição pela Rede Cmdo.
Informativa – Eleições (Msg CmtEx).
O afastamento deverá ocorrer 3
Requerer, com mais de 3 meses antes
meses anteriores à data do pleito. O
do pleito, ao seu Cmt OM, o
MILITAR
militar
deverá
apresentar
afastamento temporário do Serviço
CANDIDATO
documentação mesmo que ainda
Ativo, pelo interesse em participar do
não tenha sido homologada pela
processo eleitoral.
Justiça Eleitoral.
Informar ao DGP/DCEM sobre o
afastamento do militar, para que seja Acompanhar se o pedido da
OM DO
realizada a sua Agregação, mesmo que candidatura foi homologado pela
CANDIDATO
a candidatura ainda não tenha sido Justiça Eleitoral.
homologada pela Justiça Eleitoral.
De acordo com a Port nº 043/DGP,
Publicar a Portaria e o Aditamento (5A) de 16 AGO 2000.
DGP/DCEM
com a respectiva AGREGAÇÃO do Agregação de acordo com o inciso
militar.
XIV do Art. 82 do Estatuto dos
Militares.
Observação: as respectivas atribuições devem ser seguidas para a agregação de oficial de carreira
GAB CMT EX

com mais de 10 anos de efetivo serviço e as praças estabilizadas (exceto Sgt QE, a cargo da Região
Militar enquadrante). Os oficiais de carreira com menos de 10 (dez) anos de efetivo serviço, as
praças de carreira não estabilizadas e todos os militares temporários, caso queiram participar de
pleitos eleitorais, terão que ser demitidos ex officio.

21.7.2 DEPOIS DO PLEITO ELEITORAL
AÇÕES
ATRIBUIÇÃO

MILITAR
CANDIDATO

Se não for eleito, apresentar-se
imediatamente na sua respectiva OM,
para que seja realizado o processo de
Reversão.
Se for eleito, dar início, junto à OM, ao
processo de exclusão do serviço ativo.

OM DO
CANDIDATO

DGP/DCEM

OBS
O afastamento ocorre pelo período de
3 meses, permanecendo na situação
de Agregado. Findado o pleito
eleitoral, o militar se apresenta na
OM para que seja revertido.
Solução
conforme
o
caso
(licenciamento, reserva remunerada,
reserva não remunerada, reforma etc)

Informar ao DGP/DCEM sobre a
apresentação do militar para que seja
Acompanhar a publicação no Adt
realizada a Reversão do militar não
DCEM 5A.
eleito. Para o caso de militares eleitos,
iniciar processo de reserva.
De acordo com o calendário fixado
Publicar a Portaria e o Aditamento (5A)
pela Nota Informativa do Cmt Ex
com a respectiva REVERSÃO do militar.
sobre as eleições.

Exemplo: Linha do Tempo para pleito em 10 OUT:
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10 JUL
Agregação do militar
pelo DGP/DCEM (em
data anterior a 10
JUL, a OM do militar
informa à DCEM
para Agregação.

10 AGO
Homologação da
candidatura pela
Justiça Eleitoral (OM
do militar
acompanha)

10 SET
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10 OUT
Pleito Eleitoral
(militar eleito inicia
afastamento do
serviço ativo e
militar não eleito se
apresenta na OM
em 11 OUT para
Reversão

PARTE II
CURSOS E ESTÁGIOS

CAPÍTULO XXII
PLANOS
O Curso é uma atividade didático-pedagógica planejada e organizada de modo sistemático, por
meio de documentos básicos de ensino, que tem o objetivo de qualificar o aluno para a ocupação
de cargos e para o desempenho de funções previstas nos QCP das OM do EB.
O Estágio é uma atividade didático-pedagógica, de pequena duração (entre 40 e 160 horas),
destinado a complementar a qualificação dos militares para o desempenho de funções com
exigências de habilidades operacionais diferenciadas, com aplicação imediata na própria OM do
militar designado. O período mínimo de aplicação dos estágios é de 6 (seis) meses, exceto os casos
especiais regulados pelo respectivo OG.
A Portaria Nº 372 – EME, de 17 Ago 16 estabelece a orientação geral para a elaboração dos
planos anuais de cursos e estágios no âmbito do Sistema de Ensino de Exército e a Portaria N° 319
– DGP, de 21 Dez 17 regula a seleção de militares para os cursos de especialização e de extensão e
estágios gerais.
Por determinação do EME são elaborados, anualmente, os seguintes planos:
- Plano de Cursos e Estágios no Exército Brasileiro (PCE-EB);
- Plano de Cursos e Estágios em Órgãos do Ministério da Defesa, do Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República e nas demais Forças (PCEF);
- Plano de Cursos e Estágios em Estabelecimentos de Ensino Civis Nacionais (PCE-EECN);
- Plano de Cursos e Estágios nas Indústrias Civis Nacionais (PCE-ICN);
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- Plano de Cursos e Estágios destinados a Outras Organizações Brasileiras (PCEOBR);
- Plano de Cursos e Estágios para Militares Estrangeiros no Exército Brasileiro (PCEMEEB); e
- Plano de Cursos e Estágios em Nações Amigas (PCENA).
Por intermédio do ODOp/ODS/OADI/CMilA são criados e regulamentados os Estágios Setoriais.
Os militares designados para cursos e estágios deverão atender aos requisitos prescritos no
Regulamento de Movimentação de Oficiais e Praças do Exército - R-50, nas Instruções Gerais para
a Movimentação de Oficiais e Praças do Exército (IG 10-02) e nas Instruções Reguladoras para a
Movimentação de Oficiais e Praças do Exército (EB 30-IR-40-001).

22.1 PLANO DE CURSOS E ESTÁGIOS NO EXÉRCITO BRASILEIRO (PCE-EB)
O PCE-EB é o plano anual dos cursos e os estágios gerais ministrados nas OM do Exército
Brasileiro. Esse Plano é aprovado pelo EME no ano “A-2”, fixando a quantidade de vagas previstas
para cada atividade que funcionará no ano “A”.
A Portaria Nº 407 – EME, de 24 AGO 16, que aprova a Diretriz para Elaboração do PCE-EB,
define que o objetivo do Plano é capacitar militares de carreira para a ocupação dos cargos e o
desempenho das funções previstas nos QCP/OMP, além de permitir a capacitação continuada do
profissional militar e colaborar para o desenvolvimento de competências profissionais.
Cada curso ou estágio geral do PCE-EB possui Portaria(s) específica(s) aprovada(s) pelo EME,
criando e estabelecendo as condições de seu funcionamento.
O DGP/DCEM é o Órgão responsável pela execução dos Cursos dos Cursos de Altos Estudos, de
Aperfeiçoamento, de Extensão e de Especialização, bem como dos Estágios Gerais este Plano,
interagindo com as OM e os militares, desde as inscrições até a aplicação do conhecimento de
cada curso ou estágio.
Os Cursos de Aperfeiçoamento, em decorrência nas necessidades do plano de carreira, são de
caráter obrigatório e são regulados por portarias especificas do Departamento de Educação e
Cultura do Exército (DECEx).

22.2 PLANO DE CURSOS E ESTÁGIOS EM ESTABELECIMENTOS CIVIS NACIONAIS (PCE-EECN)
Os cursos realizados em estabelecimentos de ensino civis, ou em regime de parceria ou de
associação com estes estabelecimentos, serão considerados regulares pelo Exército Brasileiro,
desde que tenham sido autorizados pelo EME e integrem os seus planos anuais de cursos e
estágios.
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A Portaria Nº 285 – EME, de 21 Jul 17 que estabelece as diretrizes para elaboração deste plano
tem como objetivo capacitar os militares de carreira, no serviço ativo, para um melhor
desempenho das funções previstas nos Quadros de Cargos Previstos (QCP) das Organizações
Militares do Exército.
O calendário geral de eventos do PCE-EECN (Anexo D da Port 285) resume o passo a passo dos
procedimentos administrativos para que os militares interessados possam concorrer ou mesmo
propor uma atividade que seja de interesse da Força para compor o referido plano.
A designação para matrícula e a autorização para deslocamento das atividades do PCE-EECN
são realizadas pelo DGP/DCEM mediante a seleção e indicação dos Órgãos Gestores (EME, COTER,
DECEx, DCT e SEF). Ressalta-se que o Cmt OM não tem competência/atribuição para
autorizar/liberar, na sede ou fora dela, do cumprimento do expediente para realizar de curso em
estabelecimento civil de ensino. Tal ato é de competência privativa do Ch DGP.
A equivalência de estudo dos cursos e dos estágios realizados em estabelecimentos de ensino
externos ao Sistema de Ensino do Exército (SEE) será estabelecida pelo EME, ouvido os respectivos
Órgãos Gestores (OG) das linhas de ensino militar.

22.3 PLANO DE CURSOS E ESTÁGIOS EM INDÚSTRIAS CIVIS NACIONAIS (PCE-ICN)
As atividades que se desenvolvem nas Indústrias Civis Nacionais previstas no PCE-ICN tem o
objetivo de atender às necessidades imediatas do Exército Brasileiro em militares com
especializações especificas e necessárias ao melhor desempenho de determinados cargos
previstos nos QCP/OM, visando à capacitação necessária à operação e à manutenção de materiais
e sistemas recentemente adquiridos pelo EB.
A Portaria Nº 225 – EME, de 18 Nov 13, altera as Diretrizes dos Cursos e Estágios nas Indústrias
Civis Nacionais, estabelecendo no Calendário de Eventos (Anexo C) as ações e prazos para o
planejamento desse Plano, que é elaborado com base nas propostas dos Gestores (DEC, COLOG e
DCT).
A designação para matrícula e a autorização para deslocamento das atividades do PCE-ICN são
realizadas pelo DGP/DCEM mediante a propostas do ODS/CMilA/OM contemplado com vaga no
Plano aprovado.

22.4 PLANO DE CURSOS E ESTÁGIOS EM ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO DA DEFESA, DO GABINETE DE
SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E NAS DEMAIS FORÇAS (PCEF)
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O PCEF tem por objetivo qualificar e especializar militares do Exército para o desempenho de
funções peculiares por meio de cursos e estágios em Órgãos do Ministério da Defesa, no GSI/PR,
na Marinha do Brasil e na Força Aérea Brasileira sob coordenação do Estado Maior do Exército.
As atividades militares que ocorrem “FORA DA FORÇA” são reguladas, planejadas e executadas
conforme a Diretriz para Elaboração do PCEF, aprovada pelo Portaria Nº 257 – EME/C Ex, de 03
DEZ 20.
O calendário geral de eventos do PCEF (Anexo A da Port 257) resume o passo a passo os
procedimentos administrativos para que as OM ODG/ODS/ODOp/OADI/CMilA participem do
processo de capacitação dos militares interessados na realização de atividades do Plano.
O DGP/DCEM é responsável por designar para matrícula e autorizar o deslocamento dos
militares indicados pelos ODG/ODS/ODOp/OADI/CMilA.

CAPÍTULO XXIII
SISTEMÁTICA DE INSCRIÇÃO E APLICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS
Os militares interessados na designação para matrícula em cursos e estágios, dentro e fora da
Força, devem ter conhecimento da legislação em vigor, referente a atividade de seu interesse.
Cada curso ou estágio possui especificidades que estão descritas em Instruções ou Diretrizes
aprovados pelo EME e/ou DECEx, bem como nas Portarias de criação e de estabelecimento das
condições de funcionamento, no caso do PCE-EB.

23.1 AÇÕES A CARGO DO MILITAR
a. Premissas básicas
1) A designação para matrícula em curso é um ato administrativo do DGP, constituindo-se em
modalidade de movimentação que atende ao interesse do serviço, visando capacitar militares ao
desempenho de cargos que requeiram habilitação específica.
2) O processo seletivo deve considerar como fator preponderante a disponibilidade do militar
aplicar, de imediato, o conhecimento ao término do curso realizado, pelo prazo mínimo
estabelecido pelo EME (Port nº 372-EME, de 17 AGO 16).
3) A aplicação do conhecimento adquirido poderá implicar na necessidade de movimentação
dos militares concluintes, mesmo para os cursos com duração inferior a 6 (seis) meses.
b. Inscrição para os cursos
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1) O candidato deve ler e conhecer a legislação referente ao curso pretendido e atentar para as
prescrições da Port nº 319-DGP, de 21 DEZ 17.
2) O candidato deve pertencer ao universo ao qual se destina o curso, conforme estabelecido
em Portaria do EME referente ao curso requerido.
3) O militar deve realizar sua inscrição no SUCEMNet, dentro do prazo estabelecido pelo
calendário de eventos disposto na Nota Informativa divulgada pela DCEM. Esta inscrição supre a
entrada de requerimento na OM, que deverá providenciar a publicação do relatório dos militares
com as inscrições deferidas e indeferidas, para que conste das suas alterações.
4) Todos os campos são de preenchimento obrigatório por parte do militar, sob pena de não
ter sua inscrição realizada com sucesso;
5) O resultado da inspeção de saúde (IS) deverá conter o número da Ata, o parecer, o Boletim
Interno e a data da publicação, de acordo com as NTPMEx (NORMAS TÉCNICAS SOBRE PERÍCIAS
MÉDICAS NO EXÉRCITO) e as normas específicas dos cursos;
6) O militar inscrito deve atentar para a data de validade da Ata de Inspeção de saúde, que
deverá ser lançada pela OM no SiCaPEx. Caso a Ata de Inspeção de Saúde esteja vencida por
ocasião da designação para matrícula, o militar não será designado;
7) Para os cursos que têm previsão de realização de exames específicos, no ato da inscrição
eletrônica no SUCEMNet deverá ser lançado, no campo da IS, o resultado do Controle Periódico
de Saúde do militar realizado pelo Médico Perito da OM. Caso seja designado para a realização de
exames específicos, o militar deverá passar pela Inspeção de Saúde Específica conforme a
legislação em vigor aplicada ao curso; e
8) O militar somente será considerado inscrito após enviar sua inscrição para o homologador.
9) Cursos realizados na EsEFEx e EsEqEx:
- o militar deverá preencher o currículo no SUCEMNet, não sendo necessário enviar para as
escolas. O homologador das inscrições deverá preencher o conceito dos militares inscritos nesses
cursos também no SUCEMNet.
10) Cursos de Polícia do Exército:
- atentar para a Portaria nº 088-DECEx, de 5 MAIO 16, ou para outra que a substitua ou a
altere, tendo em vista que o militar designado para matrícula deverá possuir CNH Categoria “B”
válida durante todo o período do curso.
c. Inscrição para os estágios gerais
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1) Anualmente, a príncipio no 2° semestre, o DGP/DCEM expede uma Nota Informativa
regulando os procedimentos de inscrição e o caléndario para os estágios gerais do ano
subsequente.
2) Com base nas vagas para cada estágio definido pelo EME, a OM interessada deverá remeter
ao Órgão Gestor da atividade, em ordem de prioridade, os militares indicados para realização de
estágios, seguindo o calendário que for estabelecido por aquele órgão, conforme cada caso.
3) O Órgão Gestor da atividade consolidará e encaminhará ao DGP/DCEM as relações dos
indicados para os diversos Estágios Gerais (enviadas pelas OM com necessidade de capacitação),
definindo a ordem de prioridade das OM (a serem contempladas com vagas) e dos candidatos de
cada OM, sendo recomendável a indicação de, ao menos, 3 (três) candidatos para cada vaga fixada
pelo EME.
4) A quantidade de vagas e os responsáveis por cada atividade é fixado anualmente por
Portaria do EME que aprova o Plano de Cursos e Estagios do Exército Brasileiro (PCE-EB).
d. Prescrições diversas
1) Os militares na situação de agregados nos diversos órgãos fora da força só poderão se
voluntariar para cursos e estágios no último ano no respectivo órgão (ano A), considerando os
cursos e estágios que funcionarão em A + 1.
2) Não poderão realizar cursos ou estágios os militares que estejam na situação de “sub judice”,
“cumprindo pena”, “cumprindo sursis”, “não disponível para movimentação”, respondendo
“Conselho de Disciplina” ou “Conselho de Justificação”, ou indiciados em IPM.
3) A inscrição dos candidatos no processo seletivo deve estar acompanhada das informações
previstas em normas específicas, bem como do parecer (favorável ou desfavorável) do
Comandante da OM do candidato, o qual deve considerar, dentre os aspectos julgados relevantes,
a possibilidade da movimentação do militar para atender às principais demandas identificadas
pelo EME e pelo DGP.
4) Os militares voluntários a processos seletivos para cursos e estágios poderão (a critério do O
Mov) ser excluídos dos demais planos de movimentações.

23.2 AÇÕES A CARGO DA OM
a. O Cmt da OM deverá homologar as inscrições do(s) curso(s) pretendido(s) no SUCEMNet,
dentro do prazo estabelecido no calendário de eventos disposto na Nota Informativa divulgada
pela DCEM.
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b. A homologação é a oportunidade do Cmt OM manifestar seu parecer e apresentar as
considerações referentes aos militares inscritos de sua OM. A eventual falta de homologação não
excluirá o militar do processo de designação.
c. As inscrições que não forem homologadas no período acima serão efetuadas
automaticamente pelo SUCEM.
d. O relatório de inscritos com as inscrições homologadas (deferidas ou não) será
disponibilizado para as OM dos candidatos, de acordo com o calendário de eventos disposto na
Nota Informativa divulgada pela DCEM. Este relatório deverá ser impresso, assinado pelo
Cmt/Ch/Dir e publicado em BI para que conste das alterações dos militares inscritos.
e. Os militares movimentados que se inscreverem para algum processo seletivo de curso terão
suas inscrições homologadas pelo Homologador da OM de destino.
f. Todos os campos são de preenchimento obrigatório por parte do Cmt/Dir/Ch OM ou pelo
militar por este designado, sob pena de a inscrição não ser homologada. Quando o parecer for
negativo, deverá ser justificado o motivo no devido campo;
g. Os Cmt/Ch/Dir de OM devem realizar criteriosa seleção dos voluntários para os cursos. O
militar poderá se inscrever, simultaneamente, em até 3 (três) cursos.

23.3 AÇÕES A CARGO DA DCEM
a. Seleção
1) Na seleção para cada curso de especialização ou de extensão, após definido o universo dos
militares que estão em condições de concorrer, de acordo com a legislação em vigor, os
candidatos serão ordenados levando em consideração:
- a necessidade do serviço, caracterizada pelas necessidades das OM quanto ao preenchimento
dos cargos e das funções previstos e a manutenção de efetivo mínimo para suprir as necessidades
da OM de origem do militar designado;
- o mérito e a situação de cada militar inscrito;
- o princípio da economicidade, analisando os custos para a realização e aplicação dos
conhecimentos adquiridos no curso pelo militar;
- as especificidades de cada curso, previstas nas portarias de criação e de estabelecimento de
condições de funcionamento, aprovadas pelo Estado-Maior do Exército;
- as peculiaridades previstas nas Diretrizes ou Instruções Reguladoras para Inscrição, Seleção e
Matrícula, aprovadas pelo respectivo Órgão Gestor (OG);
- disponibilidade de aplicação dos conhecimentos após a realização do curso;
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- turma de formação;
- tempo de serviço no Exército, na Sede e na OM;
- menor custo para realização e/ou aplicação do curso;
- cursos e estágios já realizados; e
- se praça, estar no mínimo no comportamento Bom.
2) O fator preponderante na seleção de militares para realização de cursos e estágios é a
escolha discricionária (a cargo do DGP) dos candidatos que possuem as melhores condições para
aplicação do conhecimento que será adquirido. Em consequência, poderão (a critério do
DGP/DCEM) ser excluídos dos processos seletivos os militares que não têm condições de aplicar,
de imediato, o curso solicitado pelo prazo mínimo previsto, a contar da data de conclusão do curso
ou estágio.
3) Os militares designados para cursos de aperfeiçoamento não poderão realizar outros cursos
e somente poderão realizar estágio se a data de término deste for anterior à data de início do
curso de aperfeiçoamento (inclusive fase EAD).
b. Classificação por conclusão de curso
Os concluintes de cursos são considerados militares especializados e devem ser classificados,
designados ou nomeados, logo após a conclusão da atividade, para desempenhar funções e
ocupar cargos específicos, por prazo igual ou superior ao previsto, em OM consideradas
prioritárias pelo DGP. Logo, o concluinte de curso poderá (a critério do O Mov) ser movimentado
para outra OM com maior necessidade, visando à aplicação do conhecimento, mesmo que exista
claro ou possibilidade de aplicação na OM de origem.
c. Aplicação dos conhecimentos
O tempo de aplicação dos conhecimentos adquiridos em Cursos e Estágios obedece aos prazos
previstos na Portaria Nº 372 – EME, de 17 AGO 16 conforme a tabela a seguir:

Duração do Curso
De 2 (dois) a 6 (seis) meses (exclusive)

Tempo de aplicação
1 (um) ano

De 6 (seis) meses a 18 (dezoito) meses (exclusive)

2 (dois) anos

A partir de 18 (dezoito) meses

5 (cinco) anos

Estágios (Gerais, Setoriais e de Área)

6 meses
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CAPÍTULO XXIV
ORÇAMENTO DE CURSOS E ESTÁGIOS
24.1 RECURSOS DA AÇÃO 212.0
Os recursos da Ação 212.O são destinados ao pagamento das indenizações de ajuda de custo
decorrentes das designações para os cursos e estágios, fora da sede do militar, com duração
superior a 15 (quinze) dias, conforme a tabela do anexo V, da Lei 13.954, de 16 DEZ 19.

24.2 RECURSOS DA AÇÃO 2000
Os recursos da Ação 2000 são destinados ao pagamento das diárias e passagens para custear os
deslocamentos decorrentes das designações para cursos e estágios, fora da sede do militar, com
duração igual ou inferior a 15 (quinze) dias.
Importante destacar que os custos com as despesas de deslocamento e diárias por ocasião da
realização de exames preliminares, exames complementares e exames específicos (psicotécnicos,
físicos e médicos) são de responsabilidade dos Departamentos, Secretárias, Comandos Militares
de Área, COTER ou COLOG, a que estiver subordinado o militar.

24.3 COMPLEMENTO DE PLANEJAMENTO SIPEO
A data de ajuste de contas dos processos indenizatórios para cursos e estágios é a data de
término para o atendimento da atividade obrigatória, ou seja, é a data de conclusão do curso ou
estágio para qual o militar foi designado, conforme previsto no Art. 27, da Portaria N° 290 – DGP,
de 09 DEZ 13.
Todo militar designado para uma atividade prevista em plano aprovado pelo EME que tiver
alteração na remuneração (reajuste salarial, promoção, inclusão de dependente e outros) antes da
data de ajuste de contas, faz jus a solicitar o valor a maior da ajuda de custo em complemento ao
planejamento inicial no SIPEO, junto à Organização Militar de origem que deverá encaminhar o
processo para Região Militar de vinculação do militar.

24.4 MUDANÇA DE PASSAGEM DA MODALIDADE REQUISIÇÃO PARA INDENIZAÇÃO
As passagens referentes a deslocamentos deverão ser adquiridas em consonância com o
disposto no Art. 24, da Portaria 290-DGP, de 9 DEZ 13, combinado com o previsto nº § 1º do Art 28
do Decreto 4.307, de 18 JUL 02.
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Na impossibilidade de aquisição conforme o normativo supracitado, deve-se observar a
aplicação dos incisos I ou II do § 1º do Art. 28, do Decreto 4.307, de 18 JUL 02, abaixo transcrito:
"(...) § 1º Nas situações previstas neste artigo, as passagens deverão ser adquiridas pelo órgão
competente, de acordo com os procedimentos previstos em legislação específica, exceto:
I - nos casos de emergência; ou
II - na falta de infraestrutura na localidade. (...)".
Em situação excepcional, não prevista nos incisos I e II do § 1º do Art 28 do Decreto 4.307, de
18 JUL 02, o pagamento deve ser realizado de acordo com o previsto no § 2º do Art. 38, do
Decreto nº 4.307, de 18 JUL 02, isto é, “até a data do ajuste de contas, nas demais situações”. Para
isso, faz-se necessário o envio dos comprovantes de despesas (bilhetes das passagens) para
realização do ressarcimento.
Como alternativa para casos excepcionais, caso o Ordenador de Despesas (OD) identifique a
incidência real da impossibilidade de aquisição das passagens, faz-se necessário o envio de cópia
da publicação em Boletim Interno onde consta a transcrição da justificativa e da decisão da
autoridade competente.

PARTE III
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

CAPÍTULO XXV
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS DE MOVIMENTAÇÃO
25.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Após o ato de movimentação, publicado em Aditamento da DCEM com legenda 10, são
desencadeadas as seguintes ações, todas por meio do SIPEO:
1) DCEM: realiza o planejamento de recursos financeiros para as indenizações de
movimentação;
2) OM: publica a transcrição do ato de movimentação, no prazo de até 2 (dois) dias úteis (art.
6º, Portaria 047-DGP, de 30 MAR 12);
3) Militar Movimentado: protocola DIEx de Opção em sua OM de origem, no prazo de até 5
(cinco) dias úteis da publicação em BI da OM (§ 2º, art. 6º, Portaria 047-DGP, de 30 MAR 12);
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4) OM: publica a solicitação de indenização por parte do militar, expressa no DIEx de Opção,
no prazo de até 2 (dois) dias úteis (art. 34, II, Portaria 290-DGP, de 9 DEZ 13);
5) Operador SIPEO OM: realiza os cálculos da indenização e solicita a descentralização da
subcota à DCEM, em até 5 (cinco) dias úteis (art. 10, IV, Portaria 290-DGP, de 9 DEZ 13), conforme
modelos disponíveis nos links abaixo:
https://www.dcem.eb.mil.br/index.php/ct-orcamentario/124-sipeo
https://www.dcem.eb.mil.br/images/arquivos/secoes/orcamentario/sipeo/Modelo%20Msg/
Modelo%20Explicado.pdf
6) DCEM: descentraliza a subcota;
7) Operador SIPEO OM: grava o mapa demonstrativo de despesas, de maneira tempestiva; e
8) RM enquadrante: procede a conformidade do mapa.
A Figura a seguir representa o fluxo de execução das despesas referentes às movimentações:

Figura 6: Mapeamento do processo de execução orçamentária de movimentações (Fonte: DCEM 2021)

Caderno de Orientação DGP

171

Figura 7: Prazos para a execução orçamentária dos recursos de movimentação (Fonte: DCEM - 2021)

CAPÍTULO XXVI
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 212.0 E AÇÃO 2000
26.1 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 212.O
Trata-se de recursos financeiros destinados ao custeio de movimentações de militares - ajuda
de custo e indenização de transporte.

26.2 AÇÃO 2000
Trata-se de recursos financeiros destinados a custear deslocamentos para fora de Sede passagens e pagamento de diárias.

Caderno de Orientação DGP

172

CAPÍTULO XXVII
SIPEO
27.1 OPERADOR DO SIPEO E MENSAGENS SIPEO
Inicialmente, o militar designado para função de operador SIPEO deverá solicitar seu cadastro
junto à Diretoria de Planejamento e Gestão Orçamentária (DPGO), conforme orientações
constantes no sítio eletrônico dessa Diretoria.
Para maiores informações entrar em contato por meio do telefone (61) 3415 6202, ou pelo link
(intranet): http://intranet.dpgo.dgp.eb.mil.br/index.php/fichas-cadastro.
A comunicação das OM com a DCEM, no tocante à execução orçamentária de recursos de
movimentação se dá, prioritariamente, por mensagens SIPEO. Para tanto, o operador SIPEO da
OM deverá atentar para o preenchimento correto dessas mensagens, conforme orientações
constantes no link a seguir:
https://www.dcem.eb.mil.br/images/arquivos/secoes/orcamentario/sipeo/Modelo%20Msg/Model
o%20Explicado.pdf

27.2 COMPLEMENTO DE RECURSOS NO SIPEO
Os pedidos de complementos de recursos no SIPEO devem ser solicitados pela OM quando o
operador, no cálculo dos valores a serem pagos ao militar movimentado, identificar que o recurso
planejado pela DCEM não será suficiente.
Os complementos de indenização devem ser solicitados conforme a orientação disponível no
link a seguir:
https://www.dcem.eb.mil.br/images/arquivos/secoes/orcamentario/sipeo/Mapa%20de%20Compl
emento.pdf

27.3 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE MOVIMENTAÇÃO
Havendo a necessidade de devolução de recursos, são necessárias duas ações:
1) confecção de mapa negativo, a fim de recolher a Nota de Crédito, conforme orientações a
seguir;
https://www.dcem.eb.mil.br/images/arquivos/secoes/orcamentario/sipeo/Mapa_Negativo.pdf
2) envio de mensagem SIPEO a fim de recolher a subcota correspondente:
https://www.dcem.eb.mil.br/images/arquivos/secoes/orcamentario/sipeo/Modelo%20Msg/5%
20Mensagem%20-%20Mapa%20Negativo.pdf
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27.4 INDENIZAÇÃO DE PASSAGENS
A indenização de passagens deve obedecer ao previsto no art. 62 da Portaria-DGP n° 290, de 9
DEZ 13, que exige a opção pelo menor preço.
Para fins de ressarcimento, é obrigatória a apresentação dos bilhetes. Para esses casos, não
cabe cotação, após o deslocamento, pois já existe o gasto concreto.

27.5 TRANSPORTE POR CONTA DA UNIÃO
Se o militar fizer esta opção de transporte, deverá ser publicada tal modalidade e encaminhado
DIEx para DCEM no sentido de alterar o planejamento inicial que, em regra, é realizado na
modalidade indenização.
Em seguida, segue-se o trâmite normal do processo com pedido de subcota e gravação de
mapa.
Uma vez feita a opção por uma das 2 modalidades (indenização ou transporte) não há
possibilidade de alterar posteriormente.
No link abaixo há algumas orientações:
https://www.dcem.eb.mil.br/images/arquivos/secoes/orcamentario/sipeo/Modelo%20Msg/Re
quisi%C3%A7%C3%A3o%20Uni%C3%A3o.pdf

27.6 PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
As despesas de exercícios anteriores constituem obrigações de pagamento referentes a
exercícios já encerrados, atendidas com recursos do Exercício Financeiro Corrente.
O processo referente à Despesas com Exercícios Anteriores terá início mediante a entrada do
requerimento do interessado na UG de sua vinculação. A elaboração do requerimento deverá
observar modelos dos anexos “A” ou “F” da Portaria nº 1054, de 11 DEZ 97. Assim sendo, deve-se
atentar para a ordem cronológica dos documentos, não sendo possível, por exemplo, que o
requerimento possua data posterior a data de qualquer outro documento constante do processo.
O processo é confeccionado pela OM de origem do militar, de acordo com o art. 91 do
Regulamento de Administração do Exército (RAE) - EB10-R-01.003 - 1ª Edição – 2021, e o inciso IX
do art. 2º da Portaria nº 290-DGP, de 9 DEZ 13 (EB30-N-10.003), sendo o crédito disponibilizado
para a OM de origem, independentemente se o militar já estiver em outra Organização Militar, em
missão no exterior ou à disposição de outro Órgão.
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O aditamento da DCEM que publicou a movimentação do militar ou o deslocamento para
realização de curso ou estágio em que conste a legenda 10 “Despesas por conta da cota
distribuída pelo DGP a DCEM”, é o documento que materializa o direito a um processo de
solicitação de pagamento de Exercícios Anteriores.
O processo que fica montado na OM de vinculação deverá conter todos os documentos
previstos na Portaria nº 1054, de 11 DEZ 97. Todavia, para a DCEM, deverão ser remetidos nos
processos apenas os documentos a seguir:
a) para os processos até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), deve ser encaminhada a cópia dos
documentos

constantes

do

checklist

disponível

no

sítio

(https://www.dcem.eb.mil.br/images/arquivos/secoes/orcamentario/legislacao/exanteriores/Chec
klist_Proc_Abaixo_R$_50000_SET_21.pdf); e
b) quando o valor do processo ultrapassar R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), deve ser
encaminhada a cópia dos documentos constantes do checklist disponível no sítio
(https://www.dcem.eb.mil.br/images/arquivos/secoes/orcamentario/legislacao/exanteriores/Chec
klist_Proc_Acima_R$_50000_SET_21.pdf).
Nos processos de exercícios anteriores enviados para esta Diretoria, tem se verificado
problemas por falta de cuidado que ensejam sua devolução, tais como:
- documentos ilegíveis (mal escanceados);
- documentos com carimbo de autenticação sobre a matéria, impedindo a sua leitura;
- envio de documentos além ou aquém dos exigidos no checklist;
- requerimentos que não são de exercícios anteriores;
- requerimentos sem a correta especificação da dívida (modelo constante na Portaria nº 1054,
de 11 DEZ 97); e
- utilização de caneta marca texto, tendo em vista que dificulta a leitura quando da sua
impressão nesta Diretoria.
Legislação base:
- Portaria Ministerial nº 1054, de 11 DEZ 97 - Montagem do Processo.
- Portaria nº 793 - Cmt Ex, de 12 DEZ 03 - Obrigatoriedade da abertura de Sindicância.
- Portaria Normativa nº 40/MD, de 21 JAN 04 - Define indexador correção monetária (IPCA).
- Portaria nº 189-Cmt Ex, de 17 MAR 11 - Normas para pagamento de Exercícios Anteriores.
- Portaria nº 290-DGP, de 09 DEZ 13 - Normas Gestão Recursos Financeiros Destinados
Movimentação (EB30-N-10.003).
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27.7 INCLUSÃO DE DEPENDENTE
Para fins de recebimento das indenizações de movimentação, a inclusão de dependente após a
data de Ajuste de Contas não é permitida, tendo em vista que ocorreu a perda do prazo limite que
consta na normatização vigente, o que configura a incidente preclusão temporal (aquela que
ocorre quando não é observado o prazo para determinado ato administrativo).
De acordo com o princípio da legalidade, que é a diretriz básica da conduta dos agentes da
Administração, toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Nesta senda,
não cabe à administração militar autorizar pagamento de um suposto direito que se perdeu pela
preclusão, conforme Pareceres Jurídicos da Assessoria de Apoio para Assuntos Jurídicos do
Departamento Geral do Pessoal (DIEx nº 120-AApAJur/VCh DGP/Ch DGP, de 6 MAR 19 e DIEx nº
488-AApAJur/VCh DGP/Ch DGP, de 20 AGO 19).
Sendo assim não basta fazer a inclusão do dependente para garantir o direito aos valores
remuneratórios da movimentação. O militar deve confeccionar o DIEx de Opção Complementar e
protocolá-lo em sua OM até a data limite do seu Ajuste de Contas.
O militar não faz jus à complementação de indenização de transporte (automóvel/motocicleta)
se fizer a solicitação de inclusão do veículo após a data de ajuste de contas, tendo em vista que
ocorreu a perda do prazo limite que consta na normatização vigente, o que também configura a
incidente preclusão temporal, conforme previsto no § 3° do Art. 33 da Portaria n° 290-DGP, de 9
DEZ 13:
§ 3º A data de ajuste de contas é o limite temporal para a inclusão de veículo
anteriormente não declarado pelo militar na solicitação de transporte, desde que
implique transporte do veículo, da cidade de origem até a cidade de destino do
militar.”
Dessa forma, para garantir o direito aos valores remuneratórios da movimentação pela inclusão
de automóvel, o militar deve confeccionar o DIEx de Opção Complementar e protocolá-lo em sua
OM até a data limite do seu Ajuste de Contas.

27.8 PERMANÊNCIA DE MILITARES NA OM NO DIA 31 DEZ
As OM devem atentar para a necessidade da presença de um operador SIPEO e um operador
SIAFI no dia 31 DEZ de cada ano, a fim de que os processos de movimentação pendentes de
pagamento, não executados até essa data, possam vir a ser pagos antes do encerramento do
exercício financeiro.
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27.9 NOVO SIPEO
O DGP, por intermédio de suas Diretorias, vem desenvolvendo um novo Sistema que irá
substituir o atual SIPEO, com previsão de início de operação em 1° JAN 22. Dessa forma, as OM
devem estar atentas para as futuras orientações que serão emanadas pelo DGP e por suas
Diretorias em relação aos procedimentos a serem adotados.

PARTE IV
PROCESSOS SELETIVOS

CAPÍTULO XXVIII
RESPONSABILIDADES
28.1 CHEFE DO DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL
1) Seleção para o Comando de OM - nível SU.
2) Seleção para cargo de Inspetor de Saúde Regional.
3) Seleção para o CGAEM.
4) Seleção para cargo de Ch PRM Tipo IV, Del SM, Ch GIR e Of Mob.
5) Seleção para cargo de Chefe de Instrução e Instrutor de TG.

28.2 COMANDANTE DO EXÉRCITO
1) Seleção para missões e cursos no exterior.
2) Seleção para 1º Comando de OM - nível U/SU e 2º Comando de OM.
3) Seleção para cargos de Interesse Especial do Cmt Ex.
4) Seleção para cursos - CPEAEx e equivalentes (CIEE, CAEPE, CAED e CPEM).
5) Seleção para cursos da ESG.
6) Seleção para o cargo de Adjunto de Comando.
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CAPÍTULO XXIX
INFORMAÇÕES GERAIS
29.1 RECOMENDAÇÕES SOBRE OS PROCESSOS
Cada processo seletivo a cargo do DGP/DCEM, ou qualquer outro de responsabilidade do
Comandante do Exército mas que começa ou passa por essa Diretoria, é composto por um
Universo Inicial de Seleção (UIS).
O UIS, que é composto pelos militares que atendem a todos os requisitos exigidos em Portaria
para determinado processo seletivo, será estabelecido, anualmente, pelo Gabinete do
Comandante do Exército ou pelo Chefe do Departamento-Geral do Pessoal, conforme a
responsabilidade estipulada no capítulo 1 desta parte.
As inscrições para os processos que exigem a manifestação inicial do militar serão realizadas
pelos candidatos no SUCEMNet, no aplicativo de seleção on-line. Para tanto, o candidato deve
acessar, via EBNET, utilizando o navegador Mozilla Firefox, o seguinte endereço:
https://sucemnet.dcem.eb.mil.br/cn_login.
O aplicativo só permite a inclusão e alteração de dados até a data e hora definidas na Nota
Informativa referente ao processo seletivo, disponibilizada no sítio eletrônico da DCEM.
O militar é considerado inscrito no processo seletivo quando, dentro dos prazos estipulados,
cumprir duas etapas do processo:
1) Inscrição (a cargo do militar); e
2) Preenchimento e envio da Ficha de Observação do Comandante de Organização Militar
(FOCOM) / Ficha de Informação de Candidato (FIC), pelo Cmt/Ch/Dir OM.

29.2 FONTES NA FASE DECISÓRIA
Na fase decisória, os trabalhos são desenvolvidos com base nas seguintes fontes:
1) base de dados individuais dos militares, disponibilizada pelo DGP;
2) aplicativo eletrônico da DCEM;
3) mapa de indicadores, disponibilizado pela D A Prom;
4) Relatório de Informações Pessoais (RIP), disponibilizado pela D A Prom; e
5) FOCOM/FIC, preenchidas pelos Cmt/Ch/Dir dos candidatos.
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29.3 ESCRITURAÇÃO DO PARECER DO CMT OM

O parecer do Cmt, Ch ou Dir OM é de suma importância para subsidiar a decisão, devendo ser
destacados

aspectos

relevantes

para

que

o

candidato

seja,

ou

não,

nomeado/designado/selecionado.
Deverão ser evitados pareceres do tipo: “... pode ser atendido no que pleiteia”; “... o militar
preenche as condições necessárias”; “... sou de parecer favorável”; e outros similares. Os
pareceres deverão ser individualizados, a fim de evitar que mais de um candidato de uma mesma
OM apresente as mesmas capacidades e competências.
Sugere-se, portanto, que os pareceres sejam o mais detalhado possível, trazendo experiências
particulares do militar no desempenho de suas funções, em exercícios no terreno ou na parte
administrativa, o que for mais apropriado, além de aspectos da vida pessoal fora da OM.

29.4 MAPAS DE INDICADORES
O mapa de indicadores, disponibilizado pela D A Prom, é a principal referência da DCEM para
o processo seletivo. O mesmo apresenta, em ordem de classificação, a lista ordenada de um
universo que concorre a determinado processo seletivo, considerando os seguintes critérios:
1) Rendimento Escolar: 33,3% do Mérito Militar (MM);
2) Perfil Individual (PI): 33,3% do MM; e
3) Valorização do Mérito (VM): 33,3% do MM.

PARTE V
ASSUNTOS JURÍDICOS

CAPÍTULO XXX
RECONSIDERAÇÃO DE ATO

O militar que se sentir prejudicado por ato de movimentação pode interpor pedido de
reconsideração de ato (Rec Ato), dirigido ao Chefe do Departamento-Geral do Pessoal, nas
seguintes condições:
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a. O militar tem o prazo de 10 (dez) dias corridos para interpor pedido de reconsideração de
ato, contados do dia seguinte ao da transcrição, no boletim interno da OM, de sua movimentação
ou da negativa da movimentação.
O militar que requerer recurso de reconsideração de ato de movimentação NÃO
PODE SER DESLIGADO até a decisão do Ch DGP, que será publicada em Adt DCEM
ao boletim do DGP. O militar permanece, pois, ADIDO na OM de origem.
b. Ao interpor solicitação de reconsideração de ato, o militar poderá formular um dos seguintes
pedidos:
1) anulação de designação para matrícula em curso, devendo o requerente apontar a
irregularidade do ato administrativo;
2) revisão de negativa de movimentação por interesse próprio;
3) revisão de negativa de movimentação por motivo de saúde própria ou de dependente;
Atenção: nos itens 2) e 3) acima, não cabe ao militar inovar o pedido, ou seja, alterar a
proposta inicial de Sedes/Guarnições (se for o caso). Por exemplo: solicitou ser movimentado por
interesse próprio para Salvador, foi indeferido e, na revisão, apresenta uma outra Sede como
opção. O ato revisto é, tão somente, aquele que foi indeferido.
4) revogação de movimentação ou, caso não possa permanecer na OM de origem, permanecer
na mesma sede/guarnição; e
5) alteração da sede/guarnição de destino.
c. O pedido de “revisão de negativa de movimentação” só é cabível quando relacionado ao
indeferimento anterior, pelo Chefe do DGP, de requerimento de movimentação por interesse
próprio ou por motivo de saúde apresentado pelo militar.
d. Quando o pedido de reconsideração de ato de movimentação for motivado por problema de
saúde própria ou de dependente, é vedado ao interessado sugerir Sedes para onde deseja ser
movimentado, pois é da competência da Diretoria de Saúde indicar as melhores Sedes/Guarnições
para a realização do tratamento de saúde.
e. As movimentações fundamentadas em motivo de saúde devem estar relacionadas a
tratamento médico destinado ao militar ou a seus dependentes, conforme § 2º do art. 50, da Lei
nº 6.880/80. Para esses casos, haverá a necessidade de Ata de Inspeção de Saúde com finalidade
específica, conforme NTPMEx.
f. O pedido de reconsideração de ato ou revisão de negativa de movimentação, fundamentado
em causas não relacionadas a motivo de saúde, pode ser acompanhado de indicação de
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Guarnições para onde o requerente deseja ser movimentado. Apenas o motivo de saúde de “não
dependentes” se encaixa nesta categoria.
g. A OM deverá publicar em boletim interno o registro da entrada do requerimento e, na
mesma publicação, passar o militar à situação de adido, não devendo ser desligado enquanto
aguarda a solução. A citada publicação deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, anexa ao
requerimento do militar. O Cmt OM deverá informar à OM de destino que o militar permanecerá
adido na OM de origem até a solução do requerimento pelo Ch DGP.
O militar que requerer recurso de reconsideração de ato de movimentação NÃO PODE SER
DESLIGADO até a decisão do Ch DGP, que será publicada em Adt DCEM ao boletim do
DGP. O militar permanece, pois, ADIDO na OM de origem.

h. A OM deverá remeter o pedido de reconsideração de ato ao DGP, por intermédio da DCEM,
no prazo de 10 (dez) dias contados da data de seu protocolo, informando seu procedimento, de
imediato, ao escalão imediatamente superior e ao C Mil A ou Órgão de Direção Setorial a que
estiver subordinada, podendo ser prorrogado por igual período. Caso haja alegação de problema
de saúde própria ou de dependentes, o Cmt OM deverá encaminhar, com urgência, a inspeção de
saúde com a finalidade específica, na qual ateste ou não, a necessidade da movimentação ser
revogada ou alterada.
Atenção: O requerimento tem que ser enviado pela OM dentro do prazo acima estipulado,
mesmo sem a Ata de Inspeção de Saúde, que poderá ser encaminhada depois.
i. A reconsideração de ato de movimentação deverá ser decidida, em princípio, no prazo de 90
(noventa) dias úteis, contados da data de entrada no protocolo da DCEM, caso não seja necessário
realizar inspeção de saúde, ou realizar diligências complementares para subsidiar o estudo.
j. Caso seja necessário realizar Inspeção de Saúde, a OM terá o prazo de 8 (oito) dias úteis, a
partir da data de recebimento da determinação da D Sau, para transcrever a ordem de inspeção
de saúde em BI e apresentar o militar ou seu dependente legal ao AMP.
k. O AMP terá o prazo de 20 (vinte) dias corridos para analisar o caso, anexar laudo
especializado, se necessário, exarar o parecer e remetê-lo para a OM que publicou a ordem de
inspeção, sendo encargo da OM publicar a informação contida no campo “Parecer” da Ata de
Inspeção de Saúde (AIS) e remeter a cópia da ata para a D Sau.
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l. O despacho exarado pelo Chefe do DGP será publicado em aditamento DCEM ao boletim do
DGP.
m. A OM deverá transcrever a decisão do Chefe do DGP, em boletim interno, no prazo de 2
(dois) dias úteis após a data de sua divulgação na página eletrônica da DCEM.
n. O militar que teve seu requerimento indeferido deverá ser imediatamente desligado e seguir
destino para OM designada, caso o prazo de desligamento previsto no ato de movimentação já
tenha se exaurido.
Atenção: Mesmo que o militar interponha recurso ao Comandante do Exército, o militar deve
ser imediatamente desligado e seguir para sua OM de destino. Para tanto, não pode haver
nenhum óbice administrativo relacionado ao militar, como retardo na execução financeira da
movimentação, encarregado de sindicância, passagem de carga, exercício no terreno etc, de
acordo com a vedação constante dos art. 6º §2º e 7° da EB30-IR-40.001.
o. Não cabe pedido de reconsideração de ato para classificação por término de curso cujo
critério de escolha de OM tenha sido por mérito intelectual e para militar que, embora inscrito em
Plano de Movimentação, não tenha sido movimentado.
p. O pedido de reconsideração de ato não poderá ser renovado junto ao Chefe do DGP,
podendo o militar interpor recurso ao Comandante do Exército, no prazo de 10 (dez) dias
contados da publicação da decisão do Ch DGP em boletim interno da OM. O novo processo será
remetido pela OM, mediante DIEx, diretamente ao Chefe do DGP. Este realizará juízo de
admissibilidade, verificando a tempestividade e a regularidade formal da interposição, podendo
rever o seu ato - juízo de retratação – antes de encaminhar ao Comandante do Exército. O Chefe
do DGP poderá realizar juízo de retratação no prazo de 90 (noventa) dias, contados da
interposição do recurso, podendo ser prorrogado por igual período. No caso de retratação, a
decisão do Ch DGP será publicada em Adt DCEM ao boletim do DGP. 5º Mantida a decisão, o
Chefe do DGP remeterá o recurso ao Comandante do Exército. Os fatos e os pedidos apresentados
no Recurso ao Comandante do Exército deverão ser os mesmos apresentados no requerimento de
reconsideração de ato, com exceção de fatos supervenientes ao tempo da reconsideração de ato.
Feita a retratação, um novo despacho do Chefe do DGP será publicado em aditamento do Órgão
Movimentador ao boletim do DGP.
q. O requerimento de reconsideração de ato não deverá interromper o processo de pagamento
referente à movimentação.
r. A decisão do Comandante do Exército é irrecorrível na esfera administrativa.
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s. O recurso de ato de movimentação dirigido ao Comandante do Exército não possui efeito
suspensivo. O militar deverá ser desligado e seguir destino para sua nova OM, onde aguardará a
decisão do requerimento apresentado.
t. Em síntese, o militar tem que ser desligado quando da decisão do recurso de reconsideração
de ato do Ch DGP. No caso da decisão do recurso ao Comandante do Exército, deverá aguardar na
OM de destino.
u. Caso seja deferido o recurso de ato de movimentação pelo Cmt Ex, o militar seguirá para a
nova OM ou retornará para a OM de origem, sem ônus para União.
v. A DCEM informará à Diretoria de Avaliação e Promoções (DAProm), o militar que apresenta,
por qualquer motivo, restrição à sua movimentação. Além disso, providenciará a publicação desse
fato no Boletim de Acesso Restrito (BAR) do DGP. A informação à DAProm incluirá o motivo e o
prazo de restrição à movimentação do militar. Da mesma forma, a DCEM informará aos órgãos
interessados quando cessarem as restrições à movimentação do militar.
Atenção: As OM deverão informar para a DCEM, anualmente, se persistem os motivos da
restrição de movimentação. Da mesma forma, deverão informar, tempestivamente, quando tais
motivos cessarem.

CAPÍTULO XXXI
RESTRIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO

31.1 GENERALIDADES
Na decisão do Ch DGP na solução da Rec Ato ou transferência por motivo de saúde, poderá o
militar ingressar na situação de restrição de movimentação, ou seja, só poderá ser movimentado
após a saída desta situação.
Atenção: o militar não solicita seu ingresso na situação de restrição de movimentação. Isso
será avaliado pelo Ch DGP somente em Rec Ato ou Movimentação por motivo de saúde.
O ingresso na situação de restrição de movimentação se dá a partir da data de publicação em
BAR do DGP. As OM deverão transcrever a publicação do BAR do DGP em seu Boletim de Acesso
Restrito e informar o militar da situação em que o mesmo se encontra.
Outra hipótese de restrição de movimentação é por cumprimento de decisão judicial. Neste
caso, não há discricionariedade da Administração Militar.
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31.2 ORIENTAÇÕES AOS CMT
Caso a necessidade de permanência ou não na Guarnição seja por motivo de saúde própria ou
de dependente legal, deverá ser enviado à DCEM cópia da Ata de Inspeção de Saúde (AIS), com
finalidade específica, e com parecer informando se persistem ou não os motivos de permanência
na Guarnição por motivos de saúde.
Atenção: AIS com finalidades diversas (capacidade laborativa, pré-TAF etc) não são
consideradas.
Em relação à AIS citada no parágrafo anterior, esta deverá ter validade até 31 DEZ do ano
corrente. Caso o militar possua AIS cuja data de validade expire antes de 31 DEZ, a OM do militar
deverá tomar providências para que este realize nova Inspeção de Saúde, de maneira que o militar
ou dependente esteja amparado pela respectiva AIS até o final do período previsto para a
execução das movimentações a cargo da DCEM.
Em se tratando de permanência ou não na Guarnição por motivo social, problema de saúde de
familiar (não dependente legal) ou outros, que motivaram a revogação da movimentação ou a
movimentação por Interesse Próprio para a Guarnição atual, a OM deverá adotar os seguintes
procedimentos:
a. o militar deverá providenciar uma declaração assinada, contendo expressamente se
cessaram ou não os motivos de sua permanência na Guarnição, e se está apto ou não para ser
movimentado, a critério da DCEM, para qualquer parte do território nacional;
b. o militar deverá também, providenciar um Parecer Social, emitido por especialista, que
ateste se cessaram ou não os motivos de permanência na Guarnição e se uma movimentação
causará, ou não, transtornos familiares que possam agravar os problemas alegados pelo militar
para permanecer na Guarnição; e
c. a OM deverá instaurar uma sindicância para comprovar a veracidade da declaração do militar
e do Parecer Social, averiguando, ainda, se persistem ou não os motivos de permanência na
Guarnição. A solução da sindicância deverá ser enviada à DCEM, juntamente com a declaração do
militar e o parecer social.
Estes procedimentos são cabíveis apenas para os militares que encontram na situação de
Restrição para Movimentação, publicado em BAR do DGP. A documentação de militares cuja
situação não foi publicada, mas que anseiam ingressar na situação de Restrição para
Movimentação, não deve ser encaminhada.
Cessados os motivos que levaram à restrição de movimentação, a documentação acima
apresentada deve ser enviada imediatamente pelos Cmt/Ch/Dir ao O Mov.
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Anualmente, o DGP encaminha um DIEx aos C Mil A, pormenorizando os procedimentos para a
permanência e saída da situação de restrição para movimentação.

CAPÍTULO XXXII
TERMO DE COMPROMISSO
Conforme determinação contida na Portaria nº 325, de 6 de julho de 2020, e Portaria 47-DGP
de 30 de março de 2012, a DCEM passou a considerar, nos estudos dos processos de
movimentação, o tempo de compromisso de militar, como estratégia para a melhor gestão dos
recursos orçamentários, conforme tabela a seguir:
Caracterização
Fundamento / Observação
É a manifestação de vontade (declaração)
no qual o militar demonstra seu interesse Art. 4º, §§ 1° e 2° da IG10-02 e
O que é?
em permanecer no serviço ativo, caso Art. 3°, §1°, da EB30-IR-40.001
seja movimentado.
A DCEM evitará movimentar
militares
que
serão
transferidos para a reserva ex
Público Alvo:
Militar de Carreira
officio
(tempo
do
posto/graduação ou idade
limite), salvo por necessidade
de serviço.
Nas movimentações por necessidade do
Quando será
serviço – ex officio. Ou seja, naquelas em
exigido
que o militar irá receber Ajuda de Custo e
Indenização de Transporte.
Movimentações
obrigatórias,
por
Não é exigido
interesse próprio e por motivo de saúde.
Regra geral: sem ônus.
Compatibilizar o interesse do militar em
Não tem por objetivo levar o
ser movimentado para uma nova Sede e
militar para o local onde ele
Finalidade
permanecer no serviço ativo, com o
pretende
requerer
a
interesse do Exército Brasileiro em
transferência para reserva.
nivelar os efetivos das OM.
Em regra, em declaração no próprio Durante a execução dos
CAMEx, no campo próprio, que será planos de movimentação, a
Como será exigido: objeto de estudo da movimentação, bem DCEM
poderá
realizar
como do próprio ato de movimentação.
consultas
individuais,
conforme o caso.
Qual é o tempo de A princípio, 2 (dois) anos, com a
Tempo igual para oficiais e
permanência
contagem iniciada na data de
praças.
exigido:
apresentação pronto para o serviço na
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nova OM de destino, após o término do
trânsito.
Militar que foi movimentado com termo de compromisso:
Situação
Consequência
Obs
Permaneceu no serviço ativo Não há. O militar cumpriu com
do
serviço,
após
a aquilo que se comprometeu no
-xapresentação na nova OM.
processo de movimentação.
Cmt OM deverá instaurar uma
NÃO permaneceu no serviço
O Cmt OM deverá
sindicância para a restituir os
ativo do serviço, após a
informar a situação para a
valores
gastos
com
a
apresentação na nova OM.
DCEM.
movimentação.

Figura 8: Esquematização do Termo de Compromisso (Fonte: DCEM - 2021)
Com a instauração da sindicância para apurar dano ao erário, poderão ocorrer as seguintes
situações:
Situação

Consequência
Restituição integral (total) dos
Comprovada a má-fé do
valores
recebidos
com
a
sindicado.
movimentação.
A devolução será proporcional ao
Não comprovada a má-fé do
período de serviço que o militar
sindicado.
deixou de cumprir.

Obs:
Os valores a serem
restituídos deverão ser
atualizados pelo índice
IPCA.

Caso haja a necessidade de se devolver algum valor, de forma proporcional, a seguinte
sequência deverá ser seguida:
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1) Verificar o período que o militar deixou de cumprir (em meses);
2) Verificar o montante recebido a título de recursos orçamentários de movimentação
(Ajuda de Custa e Indenização de Transporte);
3) Dividir o valor recebido de movimentação (item 2) por 24 meses. O resultado dessa
divisão é o valor a ser restituído, por mês não cumprido do compromisso;
4) Multiplicar o resultado do item 3 pelo número de meses que o militar deixou de cumprir o
compromisso (item 1).
Exemplo: o militar deixou de cumprir 6 meses e recebeu R$ 30.000,00, entre Ajuda de Custo e
Indenização de Transporte.
1) Militar deixou de cumprir 6 meses;
2) Recebeu R$ 30.000,00;
3) R$ 30.000,00/ 24 meses = R$ 1.250,00 (valor a ser restituído por mês não cumprido).
4) Como deixou de cumprir 6 meses: 6 x R$ 1.250,00 = R$ 7.500,00 => valor a ser restituído.
Obs: A fração de dias maior que 15 (quinze) será considerada mês. Exemplo: militar passou
para reserva a contar do dia 20 do mês; este deverá ser computado como mês que o militar
cumpriu o termo de compromisso.
O que ocorre caso o miliar não restitua os valores apurados em sindicância por
descumprimento do termo de compromisso?
Resposta: O Cmt OM deverá adotar os procedimentos expostos na EB10-N13.007 – Normas para
Apuração de Irregularidades Administrativas.
As dúvidas a respeito da execução desses procedimentos de restituição poderão ser sanadas junto
ao Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças enquadrante (CGCFEx).
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DANO AO ERÁRIO
Figura 9: Apuração de dano ao erário (Fonte: DCEM - 2021)

CONCLUSÃO
A gestão de cerca de 50 mil homens e mulheres que servem ao Exército não se limita aos
profissionais em si. Ela se estende, também, sobre as suas famílias. Dessa forma, a DCEM possui
um potencial de impacto na vida de cerca de 200 mil pessoas.
Essa premissa faz com que a Diretoria esteja em constante aprimoramento, visando a tornar os
seus processos mais otimizados, com resultados expressivos, racionalizando tempo e recursos
financeiros.
Nesse sentido, a DCEM tem investido no uso de ferramentas da Tecnologia da Informação para
embasar o processo decisório de cada uma de suas Seções.
Com uma maior interação entre a Diretoria e o público externo diretamente interessado, por
meio de aplicativos e endereços na internet, aumenta a importância da existência de canais de
comunicação eficazes para a solução de problemas cotidianos de interesse da DCEM.
Para tanto, apresenta-se, a seguir, uma proposta de uso dos canais de comunicação
disponibilizados para esses contatos:
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Como?

Resolver questões ligadas a SiCaPEx
Cmt/Ch/Dir

(apresentação e desligamento), pautas

DIEx do Cmt/Ch/Dir OM para o

OM, Enc Pes

específicas de movimentação, Rec Ato, IP,

SDir DCEM

Motivo de Saúde etc.
Dúvidas e questões de cunho particular

Ouvidoria do DGP, pelo link
http://faleconosco.dgp.eb.mil.br

Militares em

Informações a respeito de calendário do

Sítio eletrônico da DCEM:

Geral

CAMEx, Planos de Movimentação,

www.dcem.eb.mil.br

Orientações sobre Execução Financeira
(movimentações) etc

intranet.dcem.eb.mil.br
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DIRETORIA DE CIVIS, INATIVOS, PENSIONISTAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL
(DCIPAS)
FINALIDADE
Este caderno visa orientar os agentes da administração que atuam nos processos relativos ao
sistema de civis, inativos, pensionistas e assistência social, a fim de apresentar informações
atualizadas, esclarecer dúvidas frequentes e apresentar os erros mais comuns na execução e
montagem dos processos.
De maneira simples e objetiva, pretende-se levar dados relevantes à ponta da linha, através de
um canal direto e acessível a todos os gestores, contribuindo para o aperfeiçoamento do
atendimento aos clientes do sistema e reduzindo improbidades administrativas.

PARTE I
ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAPÍTULO XXXIII
ASSISTÊNCIA SOCIAL
33.1 FINALIDADE
Este capítulo tem por objetivo apresentar orientações que visam definir padrões que visam à
eficiência e consolidação dos principais procedimentos a serem adotados pelos agentes da
administração, nos assuntos relacionados com ao Sistema de Assistência Social do Exército
(SASEx).
A orientação não tem a intenção de esgotar o assunto, mas tão somente servir de guia para
orientar o trabalho, devendo os agentes da administração envolvidos com essa atividade terem
conhecimento de toda legislação sobre a temática.

33.2 MISSÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO EXÉRCITO
A assistência Social do Exército tem por missão coordenar e promover ações socioassistenciais,
de forma integrada, que possibilitem a melhoria da qualidade de vida e a identificação de
situações sociais que estejam interferindo, direta ou indiretamente, no desempenho profissional e
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na convivência familiar e social dos integrantes da Família Militar.
Nesse sentido, o SASEx tem como propósito desenvolver ações em 9 (nove) eixos de atuação:
a. Prevenção ao Suicídio e Saúde Mental;
b. Preparação para a Reserva e Aposentadoria;
c. Apoio à Pessoa com Deficiência (PcD);
d. Prevenção à Dependência Química;
e. Educação Financeira;
f. Harmonia no Lar;
g. Hospedagem e Lazer;
h. Apoio aos Militares e seus Familiares Participantes de Missões Especiais; e
i. Outros Assuntos de Interesse da Assistência Social.
Os eixos de atuação incluem uma série de ações socioassistenciais integradas com o objetivo de
proporcionar aos militares e aos servidores civis, ativos e inativos, aos seus dependentes e aos
pensionistas, a partir de uma ação especializada e multidisciplinar, ferramentas que visem à
prevenção, à superação e ao enfrentamento de vulnerabilidades, sejam estas prolongadas ou
temporárias.

33.3 ORGANIZAÇÃO DO SASEX
O SASEx está organizado da seguinte forma:
I - Órgão de Direção Geral (ODG) - Estado-Maior do Exército (EME);
II - Órgão de Direção Setorial (ODS) Normativo - Departamento-Geral do Pessoal (DGP);
III - Órgão Técnico-Normativo - Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social
(DCIPAS);
IV - Órgãos de Execução:
a) Região Militar (RM), por meio das Seções do Serviço de Assistência Social das Regiões
Militares (SSAS/RM);
b) Seções do Serviço de Assistência Social de Guarnição (SSAS/Gu); e
c) Organização Militar (OM), por meio dos militares de ligação designados e, para questões
relativas às praças, por meio dos adjuntos de Comando, quando existentes.
As RM contarão, ainda, com os profissionais técnicos (assistentes sociais e psicólogos) de
Organização Militar de Saúde (OMS), os quais estarão ligados tecnicamente às SSAS/RM, nos
assuntos relativos às ações socioassistenciais.
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33.4 EIXOS DE ATUAÇÃO
As ações a serem executadas, em cada eixo de atuação, visam proporcionar a qualidade de vida
e prevenir possíveis vulnerabilidades psicossociais em relação aos integrantes da Família Militar e
comporão os seguintes eixos:
I - Eixo de Prevenção ao Suicídio e Saúde Mental: possui como objetivo a prevenção e a
redução da incidência de suicídio entre os integrantes da Família Militar e o cuidado com a
Saúde Mental, bem como ajudar na identificação dos fatores de risco e sinais de alerta, a fim de
contribuir na prevenção do suicídio de forma precoce, proporcionando o encaminhamento para
o tratamento de saúde necessário.
II - Eixo de Apoio à Pessoa com Deficiência: engloba uma série de ações integradas
direcionadas à acessibilidade e à orientação acerca dos direitos sociais da pessoa com
deficiência. Nesta ação socioassistencial, destaca-se a inserção da equoterapia, que visa ofertar
à Família Militar o tratamento para reabilitação, reeducação especial e inserção social para
pessoas com deficiência e o Apoio à Necessidade de Ensino Especializado que destina-se ao
pagamento das despesas com a contratação de Instituições de Ensino Especializado Exclusivo (IE
Esp Exc) e de Instituições de Ensino Regular Inclusivo (IE Reg Inc) que oferecem escolarização a
discentes com necessidades especiais.
III - Eixo de Prevenção à Dependência Química: tem por objetivo promover o acolhimento, o
possível encaminhamento dos usuários e a sensibilização sobre os danos causados à saúde pelo
uso indevido de álcool e outras drogas.
IV - Eixo de Preparação para a Reserva e Aposentadoria: tem por finalidade criar espaços para
a reflexão sobre as questões que envolvam a passagem para a reserva e a aposentadoria, bem
como tratar os impactos provocados pela mudança na dinâmica das relações de trabalho,
buscando oferecer aos militares e servidores civis, em vias de ingressar na reserva/aposentadoria,
uma oportunidade de mudança de atitude frente aos seus preparativos para esta nova fase da
vida.
V - Eixo de Atendimento Social aos Militares, Servidores Civis e seus Familiares Participantes
de Missões Especiais: visa prevenir e/ou minimizar o surgimento ou o agravamento de situações
de vulnerabilidade, que possam acometer o núcleo familiar dos militares e/ou dos servidores civis
participantes de missões especiais e ou de situações especiais, contribuindo para a estabilidade
psicossocial do público-alvo durante o cumprimento das missões.
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VI - Eixo de Educação Financeira: tem por finalidade contribuir com a ampliação da capacidade
do público-alvo de realizar escolhas conscientes sobre a administração dos seus recursos por meio
da educação financeira.
VII – Eixo de Harmonia no Lar: tem por finalidade contribuir com a difusão do conhecimento
concernente ao tema e orientar sobre medidas a serem adotadas para o fortalecimento da família,
bem como o acesso às informações a respeito do planejamento familiar.
VIII – Eixo de Assuntos de Interesse da Assistência Social: tem por finalidade contribuir para o
maior alcance das ações socioassistenciais e conhecer, em sua área de atuação, os recursos de
Assistência Social disponíveis para apoio socioassistencial para possíveis encaminhamentos.
IX – Eixo de Hospedagem e Lazer: tem por finalidade manter os Meios de Hospedagem e Áreas
de Lazer categoria “B” do Exército em níveis satisfatórios de conservação e capacidade de
atendimento.
33.5 OBJETIVOS E AÇÕES MÍNIMAS DE EXECUÇÃO
EIXO DE ATUAÇÃO
Prevenção ao Suicídio e Cuidado com a Saúde Mental
OBJETIVO
Prevenir os casos de suicídio e o cuidado com a saúde mental.
AÇÕES
Realizar palestra sobre os temas.
Realizar campanhas, caminhadas, entre outros, que contenham informações sobre o tema com
o apoio de profissionais da saúde e da assistência social.
Distribuir material padrão contendo informações sobre os temas em formato físico e digital.
Sensibilizar e esclarecer aos Comandantes em todos os níveis que o suicídio é um problema de
saúde pública e que há meios de preveni-lo.
Fazer parcerias com órgãos públicos capacitados para dar palestras.
Realizar as autópsias psicológicas em caso de suicídios de militares da ativa.
EIXO DE ATUAÇÃO
Apoio à Pessoa com Deficiência
OBJETIVO Contribuir para a inclusão social dos dependentes com deficiência.
AÇÕES
Realizar palestra sobre o tema.
Realizar, com apoio de profissionais de saúde e assistência social, campanha de informação
sobre o tema.
Distribuir material padrão contendo informações sobre o tema em formato físico e digital.
Levantar as demandas psicossociais das famílias.
Fazer parcerias com órgãos públicos capacitados para dar palestras.
Divulgar a Equoterapia como prática terapêutica.
EIXO DE ATUAÇÃO
Prevenção à Dependência Química
Contribuir com a sensibilização sobre os danos causados à saúde pelo uso
OBJETIVO
indevido de álcool e outras drogas.
AÇÕES
Realizar palestra sobre o tema.
Realizar, com apoio de profissionais de saúde e assistência social, campanha de informação
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sobre o tema.
Distribuir material padrão contendo informações sobre o tema em formato físico e digital.
Fazer parcerias com órgãos públicos capacitados para dar palestras.
EIXO DE ATUAÇÃO
Educação Financeira
Contribuir para a mitigação dos impactos negativos causados pelas dificuldades
OBJETIVO
socioeconômicas.
AÇÕES
Realizar palestra sobre o tema.
Realizar, com apoio de profissionais capacitados, campanha de informação sobre o tema.
Distribuir material padrão contendo informações sobre o tema em formato físico e digital.
Fazer parcerias com órgãos públicos capacitados para dar palestras.
EIXO DE ATUAÇÃO
Harmonia no Lar
Contribuir para a mitigação dos impactos negativos causados por conflitos
OBJETIVO familiares, além de acesso às informações para que a Família Militar possa
planejar a chegada dos filhos e também a prevenir gravidez não planejada.
AÇÕES
Realizar palestra sobre direitos sociais (idosos, criança e adolescente, violência contra mulher,
planejamento familiar).
Realizar, com apoio de profissional da assistência social, campanha de informação sobre o
tema.
Distribuir material padrão contendo informações sobre o tema em formato físico e digital.
Ampliar às ações preventivas voltadas à harmonia no lar e ao planejamento familiar.
Fazer parcerias com órgãos públicos capacitados para dar palestras.
Aumentar o nível de informação sobre os riscos de DSTs e sobre a gestação na adolescência.
EIXO DE ATUAÇÃO
Assuntos de Interesse da Assistência Social
OBJETIVO Contribuir para o maior alcance das ações socioassistenciais e conhecer, em sua
área de atuação, os recursos de Assistência Social disponíveis para apoio
socioassistencial para possíveis encaminhamentos.
AÇÕES
Realizar pesquisa sobre rede de apoio socioassistencial existente (municipal, estadual e
federal).
Ampliar a rede de elementos de ligação nas OM subordinadas/vinculadas.
Realizar estudo visando a criação de outras Seções do Serviço de Assistência Social na
Guarnição.
Ampliar a divulgação das ações socioassistenciais realizadas por meio dos sítios eletrônicos.
Capacitar os elementos de ligação nos assuntos relativos à Assistência Social.
Realizar a execução da pesquisa de satisfação junto ao público-alvo.
Realizar ações sobre prevenção de acidentes com motociclistas (palestras, blitzes educativas e
distribuição de material de divulgação).
Preencher e encaminhar à DCIPAS o Relatório de Gestão anualmente.
EIXO DE ATUAÇÃO

Apoio aos Militares e seus Familiares Participantes de Missões
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Especiais
Prevenir e/ou minimizar o surgimento ou o agravamento de situações de
vulnerabilidade, que possam acometer o núcleo familiar dos militares e/ou dos
OBJETIVO
servidores civis participantes de missões especiais e ou de situações especiais,
contribuindo para a estabilidade psicossocial do público-alvo.
AÇÕES
Realizar, com apoio de profissionais de assistência social, ações sobre o tema.
Distribuir material padrão contendo informações sobre o tema em formato físico e digital.
Realizar atividade psicossocial na fase de Preparação para as missões.
Realizar atividade psicossocial na fase de Desmobilização.
Ampliar o desenvolvimento de ações socioassistenciais junto aos PEF.
EIXO DE ATUAÇÃO
Preparação para a Reserva e Aposentadoria
Contribuir com o acesso às informações relativas aos aspectos de saúde, de
OBJETIVO lazer, de finanças, familiar e de empreendedorismo que farão parte de seu novo
estágio de vida.
AÇÕES
Realizar palestra sobre o tema.
Distribuir material padrão contendo informações sobre o tema em formato físico e digital.
Fazer parcerias com órgãos públicos capacitados para dar palestras.
Divulgar ao público-alvo o módulo online existente no sítio eletrônico da DCIPAS.
EIXO DE ATUAÇÃO
Hospedagem e Lazer
Utilizar os Meios de Hospedagem e Áreas de Lazer categoria “B” como
OBJETIVO ferramentas da Assistência Social do Exército, mantendo os MHEx sempre em
níveis satisfatórios de conservação e em alta capacidade de atendimento.
AÇÕES
Verificar os MHEx e Áreas de Lazer categoria “B” que necessitem de adequações, modernização
e reaparelhamento.
Apoiar com recursos do Programa Pé-na-Estrada.
Capacitar recursos humanos dos MHEx.
33.6 BENEFÍCIOS PRETENDIDOS JUNTO AO PÚBLICO - ALVO DA FAMÍLIA MILITAR
a. Melhoria na qualidade de vida;
b. Mitigação de vulnerabilidades sociais apresentadas pelo público-alvo;
c. Credibilidade do SASEx perante a Família Militar;
d. Ampliação da visibilidade do SASEx junto à Família Militar;
e. Mapeamento da rede de apoio socioassistencial (municipal, estadual, federal);
g. Conhecimento mais preciso das necessidades da Família Militar;
h. Governança sobre as atividades socioassistenciais;
i. Economia indireta para o FuSEx; e
j. Estabelecimento e fortalecimento de parcerias estratégicas, visando ao aperfeiçoamento das
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atividades socioassistenciais.

33.7 RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos financeiros necessários à execução das ações socioassistenciais serão oriundos de:
I - dotação orçamentária, conforme estabelecido em lei; e
II - recursos extraorçamentários:
a) Fundo do Exército;
b) Fundo de Saúde do Exército; e
c) Destaques orçamentários.
As Seções do Serviço de Assistência Social devem encaminhar à DCIPAS o planejamento para o
ano subsequente, até o último dia útil de setembro de cada ano.

PARTE II
RESERVA

CAPÍTULO XXXIV
O QUE O MILITAR DEVE SABER ANTES DE DAR ENTRADA NO SEU REQUERIMENTO
DA RESERVA

34.1 MUDANÇAS ORIUNDAS DA LEI N0º 13.954, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019
Com a entrada em vigor da Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019 (que trata da
Reestruturação da carreira militar), que alterou o que regulava os art. 96 e 97 da Lei nº 6.880, de 9
de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), muitos militares estão tendo dúvidas quanto a data
em que adquirem o direito de solicitar sua transferência para a reserva numerada.
Basicamente, antes de dar entrada com seu requerimento da reserva remunerada, o militar
deve estar atento se enquadra nas seguintes situações:
1ª hipótese - Na data da publicação da Lei nº 13.954/19, o militar da ativa já contava com 30
(trinta) anos ou mais de serviço:
Nesse caso, ele poderá solicitar sua transferência para a reserva numerada na data que desejar,
pois teve assegurado todos os direitos previstos na Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980
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(Estatuto dos Militares), até então vigentes.
2ª hipótese - Na data da publicação da Lei nº 13.954/19, o militar da ativa, ainda não contava
com 30 anos de serviço.

CAPÍTULO XXXV
PROCESSAMENTO DO REQUERIMENTO
35.1 CRONOLOGIA DO PROCESSO DE RESERVA A PEDIDO
De acordo com a nova CRONOLOGIA DO PROCESSO DE RESERVA A PEDIDO, constante nas
Normas Técnicas nº 1 – Reserva, da Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social, o
processo físico deve dar entrada no protocolo da Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e
Assistência Social (DCIPAS) até o dia 20 de cada mês, de maneira que o militar possa ser desligado
no último dia mês subsequente. Esse período é necessário para que o setor de pagamento possa
processar o pagamento do requerente já na inatividade.

35.2 CRONOLOGIA DO PROCESSO DE RESERVA “DE OFÍCIO”
A Organização Militar (OM), deverá publicar em BI os dados do militar, até 60 (sessenta) dias,
antes da data de incidência na idade limite ou tempo no posto, para que o processo de
transferência para a reserva remunerada seja elaborado e remetido a DCIPAS, até 30 (trinta) dias
antes do evento, conforme prescreve o Anexo “E”, das Normas Técnicas nº 1 – Reserva, disponível
no site da DCIPAS.

CAPÍTULO XXXVI
DAS OBRIGAÇÕES
36.1 OBRIGAÇÕES DO MILITAR REQUERENTE
As informações constantes na Ficha de Informações do processo de reserva remunerada devem
ser as mesmas constantes no Banco de Dados de Cadastro de Pessoal do SICAPEx, logo é
obrigação do requerente atualizar essas informações junto ao encarregado do SICAPEx na Seção
de Pessoal da OM.
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36.2 OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO MILITAR DO REQUERENTE
Conforme previsto no Artigo 6º nas Normas Técnicas nº 1 – Reserva, da DCIPAS, é importante
lembrar que dentre as atribuições das Organizações Militares no que tange a reserva remunerada
dos seus militares, é ideal que a OM do militar requerente encaminhe o militar para inspeção de
saúde e audite a Pasta de Habilitação a Pensão Militar (PHPM) no máximo três meses antes da
entrada do requerimento pelo militar, evitando problemas e atrasos para o militar requerente.

36.3 OBRIGAÇÕES DA SUBSEÇÃO DE RESERVAS DA DCIPAS
Analisar e auditar os processos que forem protocolados na Diretoria e classificá-los como:
pendentes ou não pendentes.
No caso de requerimentos pendentes, entrar em contato com a OM do requerente, via DIEx, e
solicitar correções das alterações observadas no requerimento. A transferência para reserva do
militar requerente só será processada após serem sanadas as alterações levantadas no seu
processo.
No caso de requerimentos não pendentes, fazer constar como “não homologado” no site do
DGP na aba “quem está passando para a reserva?” das informações de pessoal. Após a assinatura
da portaria de transferência para a reserva pelo Diretor de Civis, Inativos, Pensionista e Assistência
Social a situação do no site do DGP na aba “quem está passando para a reserva?” das informações
de pessoal irá mudar para homologado.

CAPÍTULO XXXVII
DIREITOS REMUNERATÓRIOS
O militar transferido para a reserva remunerada recebe no último contracheque da ativa as
Ajudas de Custo, previstas na alínea "b" do inciso XI do art. 3º da Medida Provisória nº 2.215-10,
de 31 AGO 01, (Anexo V - alterada pela Lei nº 13.954/19), a qual é implantada pela DCIPAS. A
Diretoria tem a incumbência de implantar ainda, no primeiro contracheque da inatividade.
No primeiro contracheque da inatividade será incluído, pelo CPEx, a indenização proporcional
das férias não gozadas do ano em curso (de JAN a NOV). Se o militar possuir férias atrasadas, a OM
do militar requerente deverá informar ao CPEx para que esse órgão implante juntamente com a
indenização das férias proporcionais.
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CAPÍTULO XXXVIII
ORIENTAÇÕES GERAIS
O novo Prec CP do militar ao ingressar na inatividade é gerado automaticamente pelo CPEx, no
momento da implantação de seu primeiro contracheque da reserva remunerada, até primeira
quinzena do mês subsequente de seu desligamento do serviço ativo.
Após a implantação do pagamento da inatividade, quaisquer alterações no mesmo deverão ser
feitas pelo Órgão Pagador onde o militar estiver vinculado.
O militar deverá apresentar-se em até 60 (dias) após o seu desligamento do serviço ativo no
Órgão Pagador de Inativos onde estiver vinculado, para fins de atualização de endereço,
conferência da Pasta de Habilitação a Pensão Militar (PHPM), atualização do SiCaPEx e confecção
de identidade e cartão do FUSEx próprio e de seus dependentes.
Nesse caso, ele deverá cumprir o tempo de serviço que faltar para completar 30 (trinta) anos,
acrescido de 17% (dezessete por cento) desse tempo e também o tempo de atividade de natureza
militar de 25 (vinte e cinco) anos nas Forças Armadas.
Se o militar tem dúvida quanto ao seu tempo de serviço ele deve procurar o encarregado do
SICAPEx na Seção de Pessoal da sua OM e verificar se ele já cumpriu o prazo necessário para
adquirir o direito de ir para a reserva remunerada.
Cabe ressaltar que, caso o requerimento de reserva remunerada do militar der entrada na
DCIPAS sem que o militar tenha tempo para requerê-la, o processo será restituído para o OM do
militar.

PARTE III
REFORMA

CAPÍTULO XXXIX
REFORMA

39.1 ORIENTAÇÕES GERAIS
As orientações gerais sobre reforma, estabelecida neste Caderno de Orientações, tem por
finalidade orientar os Gestores sobre os principais tópicos envolvendo as atividades de reformas
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dos militares da ativa, da reserva remunerada e de isentos, no âmbito das diversas Organizações
Militares, a serem executadas pelas Regiões Militares, além da concessão de benefícios oriundos
da incapacidade física e das doenças capituladas em Lei.

39.2 DÚVIDAS FREQUENTES
 O militar pode solicitar a reforma ou optar por não ser reformado?
Não, com o advento da Lei nº 13.954, de 16 DEZ 19, que alterou o Art. 104 da Lei nº 6.880/80 a
passagem do militar à situação de inatividade por reforma será efetuada de ofício.


Qual a condição para um militar ser reformado?
O militar para ser reformado tem que ser enquadrado em um dos itens previstos no art. 106 da

Lei nº 6.880/80, tais como a reforma por idade limite na reserva remunerada, a reforma por
incapacidade física, reforma por estar agregado por mais de 2 (dois) anos, por ter sido julgado
incapaz temporariamente, por condenação do STM, por consequência de Conselho de Justificação
ou Conselho de Disciplina. Um dos itens previsto é a reforma por incapacidade física que encontrase elencada no art. 108 da Lei nº 6.880/80.


O militar temporário pode ser reformado?
O militar temporário só poderá ser reformado por incapacidade física e ser for julgado em

inspeção de saúde incapaz para o serviço do Exército e inválido.


O militar de carreira pode ser reformado a qualquer tempo?
Somente poderá ser reformado a qualquer tempo o militar de carreira que for julgado incapaz

para o serviço do Exército nos itens I, II, III, IV e V do caput do art. 108, da Lei nº 6.880/80.
O militar julgado incapaz enquadrado no item VI do art. 108, da Lei nº 6.880/80, (acidente ou
doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço) será reformado
nas condições previstas no art. 111, da Lei nº 6.880/80.
A praça sem estabilidade que for reformado no item VI do art. 108, da Lei nº 6.880/80, não
inválido, será licenciado.


O militar reformado pode ter sua reforma revista pela administração?
Sim, conforme previsto no art. 112 e art. 112-A, da Lei nº 6.880/80. A revisão da reforma

poderá ser a pedido ou por iniciativa da administração.


O militar da ativa acometido de doença capitulada em Lei tem direito a isenção do imposto
de renda?
O militar da ativa só terá direito a isenção do imposto de renda se for reformado ou quando

passar para a reserva remunerada, conforme o item XIV do art. 6º da Lei nº 7.713.
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Quem faz jus ao benefício da isenção do imposto de renda?
Fazem jus a isenção do imposto de renda o militar da reserva remunerada ou o reformado

acometido de uma das doenças incapacitantes previstas no inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de
22 de dezembro de 1988.
Fazem jus também a isenção do imposto de renda os militares reformados por acidente em
serviço ou moléstia adquirida em virtude de acidente em serviço.


Quem faz jus ao benefício do Grau Hierárquico Imediato?
Só fazem jus ao Grau Hierárquico Imediato RGHI o militar da ativa ou da reserva remunerada

que for reformado por incapacidade física julgado inválido nos incisos III, IV e V do art. 108 da Lei
nº 6.880/80.


O militar reformado por invalidez tem direito ao benefício do Auxílio Invalidez?
O militar reformado receberá o benefício do auxílio invalidez caso seja julgado, em inspeção de

saúde, inválido e constatado a necessidade de cuidados permanentes de enfermagem e/ou
internação especializada e/ou assistência direta e permanente ao paciente, devidamente
comprovado por Ata de Inspeção de Saúde emitida por Agente Médico Pericial, devidamente
homologada por Junta de Inspeção de Saúde Revisional, conforme dispõe o art. 1º da Lei nº
11.421, de 21 DEZ 06.

39.3 CONTATOS
Site: http://www.dcipas.eb.mil.br/index.php/inativos-reforma
E-MAIL: reforma@dcipas.eb.mil.br
Tel de contato: (61) 3415-5991, RITEX 860-5991

PARTE IV
BANCO DE TALENTOS

CAPÍTULO XL
BANCO DE TALENTOS
40.1 ORIENTAÇÕES GERAIS
O Banco de Talentos de Inativos do Exército (BTIEx) é um sistema que possibilita o cadastro de
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currículos do pessoal inativo do Exército Brasileiro (reserva e reforma) voluntários para serem
Prestadores de Tarefa por Tempo Certo (PTTC), para serem contratados por organizações militares
(OM), órgãos governamentais ou empresas civis.
Esse banco de dados servirá de análise para seleção e entrevistas do pessoal inativo do EB
voluntário para as mais diversas demandas recebidas pelo Gab Cmt Ex, pelo DGP/DCIPAS e pelos
outros órgãos nomeantes.

40.2 DÚVIDAS FREQUENTES
 Como acessar o Banco de Talentos?
Para acesso ao BTIEx e para a inscrição como voluntário, favor cadastrar-se pelos links
(https://web.gabcmt.eb.mil.br) ou pela página inicial da DCIPAS (https://www.dcipas.eb.mil.br),
com os mesmos usuários (identidade militar) e senha do DGP para acesso a “Informação do
Pessoal”.


Somente o militar da reserva ou reformado consegue acessar o Banco de Talentos?
Somente terão acesso o pessoal da reserva R1 do Exército Brasileiro.



Caso a minha senha não funcione ou tenha esquecido, o que devo fazer?
Enviar um e-mail para o “Fale Conosco” do DGP (http://www.dgp.eb.mil.br/) e solicitar uma

nova senha para ter acesso à aba “Informação do Pessoal”.


Caso a minha senha não esteja funcionando para acessar o BTIEx, o que fazer?
Enviar um e-mail para suportebtiex@gabcmt.eb.mil.br informando a situação. Constar no corpo

do e-mail o nome completo, a identidade e o CPF.


Em caso de dúvida em preenchimento do Cadastro do Voluntário, o que fazer?
Enviar um e-mail para o “Fale Conosco” do DGP (http://www.dgp.eb.mil.br/) relatando a

dúvida, ou ligar para (61) 3415-6694.


Como saberei que serei chamado para trabalhar?
O órgão solicitante ou nomeante ligará ou mandará um e-mail. Por esta razão manter seu

cadastro atualizado. Sempre que ocorrer alguma alteração no seu cadastro, poderá acessar para
atualizá-lo.

40.3 CONTATOS (SITE, TELEFONE)
http://www.dcipas.eb.mil.br/index.php/
Telefone: (61)3415-6694
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PARTE V
PENSÃO

CAPÍTULO XLI
PENSÃO
41.1 ORIENTAÇÕES GERAIS
a. Pensão Militar
Benefício criado pela Lei nº 3.765/60, em favor dos contribuintes que ela especifica em
substituição a pensão do Montepio e o Meio-soldo ou a pensão especial. A pensão é concedida de
acordo com a legislação vigente na data do fato gerador (óbito do instituidor).


Habilitação Inicial à Pensão Militar



Reversão de Pensão Militar



Transferência de Cota-Parte de Pensão Militar



Melhoria de Pensão Militar decorrente de promoção post mortem e Alteração da Base de
Cálculo da Pensão Militar



Isenção do Imposto de Renda para pensionista

b. Pensão de Ex-Combatente
Ex-Combatente da FEB: é aquele que participou efetivamente de operações bélicas, na
Segunda Guerra Mundial, como integrante da Força Expedicionária Brasileira, da Força Aérea
Brasileira, da Marinha de Guerra e da Marinha. A participação brasileira ocorreu de 16 SET 1942 a
8 MAI 1945.
Ex-Combatente de Litoral: é aquele que participou de missões de segurança na costa brasileira,
ilha de Fernando de Noronha ou transportado(a) em navios escoltados por navios de guerra.
Obs. Documentos que comprovam a situação de ex-combatente: Diploma da Medalha de
Campanha ou o certificado de ter servido no Teatro de Operações da Itália, para o componente da
Força Expedicionária Brasileira; Certidão de Tempo de Serviço Militar para Ex-combatente (CTSM).
I- Habilitação à Pensão Especial com fulcro na Lei nº 3.738/60 (Somente para a viúva, caso de

invalidez de doenças elencadas)
II- Comprovação da situação de ex-combatente da 2ª Guerra Mundial de acordo com a Lei nº

5.315/67(CTSM)
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III- Habilitação inicial à Pensão Especial com fulcro nos incisos II e III, do art. 53, do ADCT,

Regulamentados pela Lei nº 8.059/90
IV- Reversão da Pensão Especial com fulcro nos incisos II e III, do art. 53, do ADCT,

regulamentados pela Lei nº 8.059/90
V- Reversão da Pensão Especial com fulcro no art. 30, da Lei nº 4.242/63 combinado com art.

17, da Lei nº 8.059/90
VI- Reforma de ex-combatente da FEB por incapacidade física, conforme Lei nº 2.579/55
VII- Isenção do Imposto de Renda para ex-combatente ou pensionista.

41.2 DÚVIDAS FREQUENTES
Com a Lei nº 13.954/2019, a contribuição para a pensão militar passa a ser obrigatória para os
militares das Forças Armadas e os seus pensionistas (Art. 1º da Lei nº 3.765/60, com redação dada
pela Lei nº 13.954/19).
Pela ausência de normas que fixe parâmetro de dependência econômica o Sindicante poderá
evocar a Súmula nº 35, do TCU que é: “RENDA INCAPAZ DE PROPORCIONAR SUBSISTÊNCIA
CONDIGNA”.
Contribuição de 1,5%: Não há possibilidade de o contribuinte incluir o desconto específico de
1,5%, após 31 Ago 01. A Lei nº 13.954/19 concedeu o direito à exclusão através da renúncia pelo
militar, em caráter irrevogável, ao disposto no caput do art. 31 da Medida Provisória nº 2.215-10,
de 31 de agosto de 2001, que poderá ser expressa a qualquer tempo, vedada qualquer espécie de
restituição.
O beneficiário maior de 21 e menor de 24 anos, estudante universitário, deverá
SEMESTRALMENTE comprovar que está cursando, em estabelecimento de ensino superior, curso
de graduação ou pós-graduação.
É vedada a tríplice acumulação de pensão militar com outros benefícios.
CTSM emitidas pelas seguintes organizações:
a) Secretaria-Geral do Exército (SGEx) ou Arquivo Histórico do Exército (AHEx), com data
anterior a 5 de fevereiro de 1980;
b) Diretoria de Cadastro e Avaliação (DCA), com data posterior a 5 de fevereiro de 1980, até 8
de abril de 1998;
c) Diretoria de Civis, Inativos e Pensionistas e Assistência Social (DCIPAS) – de 8 de abril de 1998
até 07 Dez 2018; e
d) Regiões Militares a partir de 07 Dez 18.
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e) Pensão Especial de 2º Sargento (Lei nº 4242/63): Obs. Benefício não poderá ser acumulado
com qualquer benefício dos cofres públicos, bem como a seus herdeiros.
41.3 CONTATOS (SITE, E-MAIL, TELEFONE)
http://www.dcipas.eb.mil.br/index.php/
E-mail: pensoes@dcipas.eb.mil.br
Telefone: (61)3415-6101

CAPÍTULO XLII
ANISTIADO POLÍTICO-MILITAR
42.1 ORIENTAÇÕES GERAIS
Anistiado Político-Militar é aquele beneficiado pela Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002
e incluído no Regime do Anistiado Político. A declaração de anistiado político, inicialmente, era
efetivada por intermédio de Portaria do Ministro de Estado da Justiça, atualmente é efetivada
pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O Regime do Anistiado Político é o
conjunto de Leis, Decretos, Portarias e Normas que regulam os deveres e direitos dos beneficiados
pela Lei nº 10.559/02.
O cumprimento da Lei nº 10.559/2002 não poderá excluir direitos relacionados especialmente
à anistia política que tenham sido conferidos pela legislação anterior. É opção do anistiado político
permanecer no regime anterior ou passar ao regime jurídico da Lei nº 10.559/2002, apresentando
o devido requerimento junto à Comissão de Anistia.
Aos declarados anistiados político-militar pela Lei nº 10.559/2002, são conferidos os
seguintes direitos:
 Declaração da condição de anistiado político pelo regime jurídico especial da Lei nº

10.559/2002;


Reparação econômica de caráter indenizatório em prestação única ou em prestação

mensal, permanente e continuada;
 Readmissão ou promoção na inatividade (a que teria direito se estivesse no serviço ativo,

observados os paradigmas);
 Contagem do tempo em que o anistiado político esteve afastado, para todos os efeitos;
 Não recolhimento de qualquer contribuição previdenciária (pensão militar);
 Isenção do pagamento de Imposto de Renda;
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 Transferência da reparação econômica aos dependentes;
 Manutenção de direitos de anistiados conferidos por legislações anteriores;
 Acesso a benefícios indiretos, tais como seguro, assistência médica/odontológica,

financiamento habitacional e auxílio-funeral.

42.2 DÚVIDAS FREQUENTES
 O que é considerado herança?
Valores devidos até a data do óbito do anistiado, cujos legitimados são os sucessores, nos
termos da lei civil vigente à data do óbito.


O que é reparação mensal transferida?

Valores devidos após a data do óbito do anistiado, cujos legitimados são os dependentes do
anistiado, nos termos do disposto no Estatuto dos Militares (Art 50, §§ 2º e 3º).
O Termo de Adesão é o documento pelo qual o anistiado, seus dependentes ou sucessores
concordam com as cláusulas, valores e prazos estabelecidos para o pagamento da indenização
prevista na portaria anistiadora. Destina-se ao pagamento dos efeitos financeiros retroativos e é
elaborado, tão somente, pela DCIPAS.
Os anistiados políticos militares são militares para todos os fins, estão sujeitos aos mesmos
direitos e obrigações, desta forma, fazem jus a prestação de assistência médica, odontológica e
hospitalar, mediante sistema FUSEx, devendo obrigatoriamente se sujeitar ao desconto
compulsório da contribuição mensal para este fim.
Após a declaração de anistiado político não há possibilidade de escolha pelo militar/anistiado
ou pela Administração Pública no sentido da permanência no sistema de pensão militar.
A figura do “beneficiário de pensão militar” inexiste para o caso dos anistiados políticos, assim
não deve ocorrer desconto para pensão militar.

42.3 CONTATOS (SITE, E-MAIL, TELEFONE)
http://www.dcipas.eb.mil.br/index.php/
E-mail: pensoes@dcipas.eb.mil.br
Telefone: (61) 3415-6101

PARTE VI
PIPEX
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CAPÍTULO XLIII
PORTFÓLIO DO PIPEX
Produto
Abreviatura

Nome

SIGASIPWEB
(EB DIGITAL)

Sistema de Gestão
Arquivística de
Documentos e
Processos das SSIP e
OPIP

Versão

Finalidade

N/A

Conferir maior agilidade aos processos de
inativos e pensionistas, integrando as 12
regiões militares via WEB, com certificação
digital, e permitir a auditoria em todas as
demandas do sistema, de modo eletrônico,
abolindo a tramitação física de documentos.

OM Demandante

OM Desenvolvedora

Linguagem

Banco de Dados

DCIPAS

CDS

Java/Javascript

Oracle

Produto
Abreviatura

Nome

SisLE

Sistema de Conversão
de Licença Especial em
Pecúnia

Versão

Finalidade

N/A

Realizar o cálculo da conversão de licença
especial em pecúnia e da compensação a
ser aplicada sobre a pecúnia devida.

OM Demandante

OM Desenvolvedora

Linguagem

Banco de Dados

DCIPAS

CDS

OutSystems / Java

Oracle

Produto
Abreviatura

PAPIRO

Nome

Sistema de Gestão
Arquivística de
Documentos

Versão

Finalidade

N/A

Manter um correspondente digital do
acervo documental físico, controlando e
otimizando o acesso às informações,
contribuindo para a preservação dos
documentos e prevenção à fraude.

OM Demandante

OM Desenvolvedora

Linguagem

Banco de Dados

DCIPAS

CDS

Java

PostgreSQL

Produto
Abreviatura

SGA

Nome

Sistema de Gestão do
Atendimento

Versão

Finalidade

N/A

Realizar o agendamento pela internet do
atendimento das SSIP/OPIP, com foco em
todos os inativos e pensionistas do exército
inclusive Ex-Combatentes e Inativos;
permitir a apresentação da relação dos
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documentos
necessários
para
cada
demanda; permitir o levantamento de
indicadores para apoio à gestão pelo Chefe
das SSIP/OPIP.
OM Demandante

OM Desenvolvedora

Linguagem

Banco de Dados

DCIPAS

CDS

PHP

PostgreSQL

Produto
Abreviatura
SISOBI

Nome

Sistema de Óbitos

Versão

Finalidade

N/A

Realizar o confrontamento dos arquivos da
DATAPREV com os arquivos do CPEx –
Inativos e Pensionistas.

OM Demandante

OM Desenvolvedora

Linguagem

Banco de Dados

DCIPAS/CPEx

CDS

Java

PostgreSQL

Produto
Abreviatura

Sistema de
Prova de
Vida Digital

Nome

Sistema de Prova de
Vida Digital

Versão

Finalidade

N/A

Registrar e controlar as provas de vida com
validação biométrica realizadas pelo app
MeuGov.br, por videochamada mediante
agendamento prévio pelo SGA e presencial.
O sistema também envia mensalmente as
solicitações de prova de vida para os
vinculados com cadastro na BDCP.

OM Demandante

OM Desenvolvedora

Linguagem

Banco de Dados

DCIPAS

CDS

OutSystems

Oracle

Produto
Abreviatura

SAS Online

Nome

Sistema de
Assistência Social

Versão

Finalidade

N/A

Realiza a auditoria no pagamento de auxílio
transporte acima de R$1.200,00 e faz a
gestão da descentralização de recursos para
hotéis de trânsito e áreas de lazer.

OM Demandante

OM Desenvolvedora

Linguagem

Banco de Dados

DCIPAS

CDS

PHP

Oracle
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PARTE VII
PECIM

CAPÍTULO XLIV
PECIM
44.1 ORIENTAÇÕES GERAIS
O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (PECIM), criado pelo Decreto 10.004, de 2019,
é desenvolvido pelo Ministério da Educação, com apoio do Ministério da Defesa e das Forças
Armadas.
No PECIM, o modelo de escola a ser implementado tem por objetivo melhorar o processo de
ensino aprendizagem nas escolas públicas e se baseia no alto nível dos colégios militares do
Exército, das Polícias e dos Corpos de Bombeiros Militares.
Em cada escola, os militares atuarão no apoio às gestões escolar, administrativa, educacional e
didático-pedagógica, como assessores e colaboradores da direção escolar. Em nenhuma hipótese
ocorrerá à substituição dos profissionais da educação por militares inativos.

44.2 DÚVIDAS FREQUENTES
 Como faço a minha inscrição para o PECIM?
a) Inicialmente, é necessário consultar a Portaria GM-MD nº 469/2021, que contém
informações acerca do programa e do processo de contratação de militares inativos, que está
disponível no seguinte endereço: https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm-md-n-469-de-28de-janeiro-de-2021-*-302031786
b)

acessar

o

BTIEx,

disponível

na

Página

Oficial

do

Exército

Brasileiro

(http://www.eb.mil.br/web/reserva-pro-ativa) opção DCIPAS. O link também está disponível no
sítio https://web.gabcmt.eb.mil.br/ufu/login.
c) realizar o login no BTIEx, utilizando as credenciais de acesso do DGP;
d) realizar no BTIEx o “Cadastro do Voluntário”;
e) realizar o download da Ficha de Voluntariado (FV) para tarefas no PECIM (editável);
f) a Ficha de Voluntariado (FV) será preenchida pelo militar inativo à luz da Portaria GM-MD nº
469, de 28 de janeiro de 2021. O interessado deverá anexar a FV as cópias dos documentos
comprobatórios das informações nela contidas;
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g) o militar voluntário deverá digitalizar os documentos no formato PDF, no tamanho máximo
de 12 Mb, e sempre que possível enviar em um único arquivo; e
h) o militar voluntário encaminhará simultaneamente, por meio eletrônico, a documentação
citada para os e-mail pecim.dcipas@gmail.com, pecim@defesa.eb.mil.br, sem utilizar formatos
compactados (zip, rar, 7zip), que não são recebidos por nossos servidores.
 Preciso estar na reserva ou reformado para fazer a inscrição no PECIM?

Os militares da ativa que estiverem com processo de transferência para a reserva remunerada
em curso poderão se voluntariar para o PECIM, devendo, no entanto, estarem totalmente
desligados de suas organizações militares quando da expedição da portaria de sua contratação.
 Em caso de dúvida no preenchimento da FV, como proceder?

Enviar um e-mail para a Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social (DCIPAS)
pecim.dcipas@gmail.com ou ligar para (61) 3415-6694.
 Posso escolher qual cidade ou escola trabalhar?

O voluntariado para o PECIM é de âmbito nacional, de forma continuada e poderá ser para mais
de um município. Ele visa à montagem de um banco de dados, que será denominado “Cadastro de
Voluntários para o PECIM”, que agilizará o processo de contratação. As vagas para o Programa
serão definidas pelo Ministério da Educação e poderão ser para execução de tarefas nas escolas
cívico-militares (ECIM) ou para apoio à coordenação do Programa.
44.3 CONTATOS (SITE, E-MAIL, TELEFONE)
http://www.dcipas.eb.mil.br
E-mail: pecim.dcipas@gmail.com
Telefone: (61)3415-6694

PARTE VIII
CIVIS

CAPÍTULO XLV
APRESENTAÇÃO
Segundo as disposições constitucionais em vigor, servidores públicos são todos aqueles que
mantêm vínculo de trabalho profissional com os órgãos e entidades governamentais,
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integrados em cargos ou empregos de qualquer delas: União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de
Economia Mista.
O Manual de Conduta do Agente Público Civil do Poder Executivo Federal, elaborado pela
Secretaria de Gestão e Desempenho Pessoal do Ministério da Economia, publicado no Diário
Oficial da União (DOU), Portaria nº 15.543, de 2 de julho de 2020, destaca que a “conduta
profissional tem grande relevância em qualquer organização, seja ela pública ou privada. Na
esfera pública, em especial, a observância do interesse público e a necessidade de prestar
contas devem ser observados por todos os agentes públicos, uma vez que os recursos têm
origem no esforço e no trabalho de cada um dos cidadãos brasileiros”. Tais condutas devem se
basear nos princípios básicos recomendados para o Agente Público, quais sejam:
a) Legalidade: com o firme compromisso com o ordenamento jurídico e a observância dos

atos normativos que o constituem;
b) Impessoalidade: como o dever de agir de modo imparcial perante terceiros, sem

discriminações, distinções ou preferências;
c) Moralidade: como a obrigação de pautar as ações não apenas pela lei, mas também pela

boa-fé, lealdade e probidade, evitando desvios de finalidade ou abusos de poder;
d) Publicidade e transparência: como a obrigação de tornar públicos e abertos dados,

informações e ações, disponibilizando-os de maneira acessível à população;
e) Eficiência: como a qualidade de quem realiza de maneira diligente as suas funções,

alcançando a melhor relação entre recursos empregados e resultados obtidos;
f) Justiça: como ideal de interação social, baseado no equilíbrio, na razoabilidade e na

imparcialidade;
g) Honestidade: como atributo daquele que age com franqueza e se compromete com a

verdade;
h) Cooperação: como a ação conjunta, voluntária e produtiva para alcançar um objetivo

comum;
i) Disciplina: como o modo de agir que demonstra constância e método;
j) Responsabilidade: como o dever individual de arcar com as consequências do próprio

comportamento e de prestar contas sobre suas atividades profissionais;
k) Respeito: como a postura que leva uma pessoa a tratar a outra com atenção e deferência;
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l) Humildade: como a qualidade de quem assume as suas responsabilidades e age sem

arrogância, soberba ou desejo de privilégios ou distinções.

CAPÍTULO XLVI
SITUAÇÃO ATUAL DOS SERVIDORES CIVIS NO COMANDO DO EXÉRCITO
Dentre o pessoal civil, o Exército conta com servidores de cargos efetivos concursados ou
com cargos em comissão, de livre nomeação e livre exoneração, conforme art. 37 da
Constituição Federal de 1998 e Lei nº 8.112 de 1990, conta ainda com servidores abrangidos
pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e servidores contratados
temporariamente pela Lei nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993.
Conforme citado anteriormente, são cerca de 3.953 (três mil novecentos e cinquenta e três)
servidores civis na ativa, sendo esses servidores pertencentes as seguintes carreiras funcionais:
a. Ciência e Tecnologia;
b. Tecnologia Militar;
c. Magistério Superior;
d. Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico; e
e. Plano Geral de Cargos do Poder Executivo.
O regime jurídico que rege estas carreiras funcionais está disposto na Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990. Esta é sem dúvida uma das leis mais importantes para entender os direitos
e deveres dos servidores públicos civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas
Federais. Ela abrange toda a carreira do servidor civil, desde: Investidura em Cargo Público
(nomeação, concurso público, posse e exercício, estabilidade, etc); Direitos e Vantagens
(vencimento, vantagens, indenizações, gratificações, etc); Licenças; Afastamentos; Concessões;
Regime Disciplinar; Proibições; Responsabilidades; Penalidades; Processo Administrativo
Disciplinar; Seguridade Social do Servidor; Aposentadoria; dentre outros assuntos.
Assim como qualquer outra lei, é necessário manter-se atualizado sobre o seu conteúdo, a
referida lei já passou por diversas atualizações e atos do Ministério da Economia como
Portarias Normativas, Orientações Normativas, Notas Técnicas, dentre outros. Conforme será
abordado mais a frente, a consulta a estes atos poderá ser feita diretamente no site
https://legis.sigepe.planejamento.gov.br/legis/pesquisa.
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Tratando-se do assunto de carreira de servidor civil, independente da área de atuação, é
necessário o entendimento e consulta a Lei nº 8.112/1990, ela é a base para o correto
entendimento das regras estabelecidas na vida funcional do servidor público federal.
Existem diversos materiais gratuitos na internet que podem facilitar muito a compreensão
do aluno. Sinta-se à vontade para pesquisar e estudar, quanto mais conhecimento melhor.
Lembre-se de procurar fontes confiáveis e com materiais de qualidade.

CAPÍTULO XLVII
ORGANIZAÇÃO SISTÊMICA DO PESSOAL CIVIL
Em 1970, foi editado o Decreto nº 67.326, que determinou que as atividades da
Administração de Pessoal do Serviço Civil do Poder Executivo fossem organizadas sob a forma
de sistema, assim, todas as unidades organizacionais, de qualquer grau, da Administração
Direta e das Autarquias, passariam a integrar o Sistema de Pessoal Civil da Administração
Federal (SIPEC).
Dessa forma, consideram-se como funções básicas da Administração de Pessoal, o
estabelecido pelo art. 2º, do referido decreto, conforme abaixo:
Art 2º São funções básicas de Administração de Pessoal, para os fins
deste decreto:
I - Classificação e Redistribuição de Cargos e Empregos; (Redação dada
pelo Decreto nº 9.473, de 2018)
II - Recrutamento e Seleção; (Redação dada pelo Decreto nº 9.473, de
2018)
III - Cadastro e Lotação; (Redação dada pelo Decreto nº 9.473, de 2018)
IV - Aperfeiçoamento; (Redação dada pelo Decreto nº 9.473, de 2018)
V - Legislação de Pessoal; (Redação dada pelo Decreto nº 9.473, de
2018) e
VI – atenção à saúde e à segurança do trabalho. (Incluído pelo Decreto
nº 9.473, de 2018)

A organização da Administração de Pessoal em sistemas tem por finalidade a uniformização
da interpretação e a aplicação da legislação, bem como a padronização de procedimentos a

Caderno de Orientação DGP

213

serem realizados, visando a sua eficiência. Sendo assim, para um melhor funcionamento, o
Decreto nº 93.215, de 3 de setembro de 1986, estabeleceu que todas as unidades integrantes
do SIPEC deveriam obedecer a seguinte estrutura:
Nível 1: Órgão Central: atualmente designado ao Ministério da Economia, por meio da
Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (vide Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019);
Nível 2: Órgãos Setoriais: Secretarias-Executivas ou equivalentes, assessoradas pelas unidades
administrativas responsáveis pela área de organização e inovação institucional dos Ministérios
e órgãos integrantes da Presidência da República; e
Nível 3: Órgãos Seccionais: Diretorias administrativas ou equivalentes, que atuam na área de
organização e inovação institucional, nas autarquias e fundações.

Figura 1
Fonte: Caderno ENAP – Módulo 2 – Estruturas Organizacionais do Poder Executivo Federal
– Siorg / 2019
Quanto às competências, fica definido conforme art. 6º e 7º do Decreto nº 67.326, de 1970,
que ao órgão central do SIPEC compete “estudo, formulação de diretrizes, orientação normativa,
coordenação, supervisão, controle e fiscalização específica de assuntos concernentes à
Administração Federal”, e aos órgãos setoriais, seccionais e demais unidades operacionais do
SIPEC, compete “as atividades de gestão e execução e, excepcionalmente, aos dois primeiros, as de
pesquisa”.
Conforme estabelece o art 5º do referido Decreto, os Órgãos Setoriais serão subordinados
administrativamente ao dirigente de Órgão da Presidência da República, ou ao respectivo Ministro
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de Estado, e os Órgãos Seccionais ao dirigente da Autarquia a que pertencerem, vinculando-se
todos ao Órgão Central do SIPEC.
À Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal foi conferida a prerrogativa de, como órgão
central do Sistema SIPEC, exercer a competência normativa em assuntos relativos ao pessoal civil
do Poder Executivo no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional
(em se tratando de fundações públicas), conforme dispõe o Decreto nº 9.745, de 8 de abril de
2019:
Art. 138. À Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal compete:
(...)
II- atuar como órgão central do Sipec e de seus subsistemas e promover
o atendimento e a integração de suas unidades; (Redação dada pelo
Decreto nº 10.072, de 2019.)
III- exercer a competência normativa e orientadora em matéria de
pessoal civil no âmbito da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional;

SISTEMA DE PESSOAL CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL (SIPEC)

Figura 2
O Ministério da Economia, em parceria com o SERPRO, visando desburocratizar e simplificar o
processo de publicação de atos normativos de gestão de pessoas e em atendimento aos princípios
da transparência e publicidade, criou o Sistema SIGEPE LEGIS (antigo CONLEGIS).
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Dessa forma, os atos normativos e orientações produzidas pela Secretaria de Gestão e
Desempenho de Pessoal, órgão central do SIPEC, bem como podem demais atos relacionados aos
assuntos de gestão de pessoas, podem ser consultados por lá.
Esse Sistema tem como principais objetivos:


Subsidiar pesquisas e estudos relacionados à legislação de recursos humanos, bem como
ações destinadas à revisão e consolidação da legislação de pessoal; e



Universalizar o conhecimento normativo acerca da legislação de pessoal.

A Orientação Normativa SEGEP nº 7, de 17 de outubro de 2012, dispõe sobre os
procedimentos a serem adotados pelos órgãos setoriais quando da realização de consultas junto
ao órgão central do SIPEC, no que tange à aplicação da legislação de recursos humanos. Vale
ressaltar que a referida Orientação Normativa continua vigente e foi recentemente reiterada pelo
OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 3/2019/CGCAR ASSES/CGCAR/DESEN/SGP/SEDGG-ME de 06 de
setembro de 2019.
Na página http://www4.planalto.gov.br/legislacao/ podem ser realizadas demais consultas
quanto a Leis, Medidas Provisórias, Decretos, etc.

CAPÍTULO XLVIII
APOSENTADORIA DO SERVIDOR CIVIL
48.1 APOSENTADORIA DO SERVIDOR CIVIL
Aposentadoria é a forma de vacância do cargo público por meio da qual o servidor passa a
usufruir de um benefício previdenciário. O direito à aposentadoria reger-se-á pela lei em vigor na
ocasião em que o servidor reuniu os requisitos para obtenção do benefício ou, ainda, no momento
da passagem para a inatividade.
A Norma Técnica nº 7 – Servidor Civil – Inativos e Pensionistas Civis da Diretoria de Civis,
Inativos, Pensionistas e Assistência Social (EB30-N-50.007), publicada na Portaria nº 143-DGP, de
23 de junho de 2017 e a Norma Técnica nº 8 – Servidor Civil – Aposentadoria, da Diretoria de Civis,
Inativos, Pensionistas e Assistência Social (EB30-N-50.008), publicada na Portaria nº 283-DGP, de 3
de dezembro de 2013, têm por objetivo proporcionar aos seus usuários a orientação sobre os
diversos assuntos relacionados a Aposentadoria, Inativos e Pensionistas.
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Importante destacar que estas Normas Técnicas ainda não tiveram suas atualizações
publicadas, porém, continuam sendo um importante instrumento de pesquisa, uma vez que
grande parte de suas legislações continuam vigentes.
Segue abaixo quadro resumo com as principais legislações referentes a aposentadoria, bem
como marco temporal com os destaques de alterações ocorridas desde a promulgação da
Constituição Federal. Vale ressaltar que conforme já abordado anteriormente, o sistema SIGEPE
Legis se torna uma excelente ferramenta de pesquisa quanto a orientações diversas sobre o
assunto.

REFERÊNCIA
Constituição Federal
05 OUT 1988
Emenda Constitucional nº 20/98
15 DEZ 1998
Emenda Constitucional nº 41/03
19 DEZ 2003
Emenda Constitucional nº 47/05
05 JUL 2005

Emenda Constitucional nº 70/12
29 MAR 2012

Emenda Constitucional nº 88/15
08 MAI 2015

ASSUNTO
Aposentadoria do Servidor Público Federal
Modifica o sistema de previdência social, estabelece normas
de transição e dá outras providências.
Modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 149 e 201 da
Constituição Federal, revoga o inciso IX do § 3 do art. 142 da
Constituição Federal e dispositivos da Emenda Constitucional
nº 20, de 15 de dezembro de 1998, e dá outras providências.
Altera os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal,
para dispor sobre a previdência social, e dá outras
providências.
Acrescenta o art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41, de
2003, para estabelecer critérios para o cálculo e a correção
dos proventos da aposentadoria por invalidez dos servidores
públicos que ingressaram no serviço público até a data da
publicação daquela Emenda Constitucional.
Altera o art. 40 da Constituição Federal, relativamente ao
limite de idade para a aposentadoria compulsória do
servidor público em geral, e acrescenta dispositivo ao Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.

Emenda Constitucional nº
103/19
12 NOV 2019

Altera o sistema de previdência social e estabelece regras de
transição e disposições transitórias.

Lei nº 8.112/90
11 DEZ 1990

Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis
da União, das autarquias e das fundações públicas federais.
Dispõe sobre a revisão dos vencimentos, salários, proventos
e demais retribuições dos servidores civis e da fixação dos
soldos dos militares do Poder Executivo, na Administração
Direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências.

Lei nº 8.162/91
08 JAN 1991

Lei nº 8.213/91

Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e
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24 JUL 1991
Lei nº 9.527/97
10 DEZ 1997

Lei nº 10.887/04
18 JUN 204
Orientação Normativa nº 38 MARE.
06 JAN 1991
Orientação Normativa nº 93 MARE.
02 MAI 1991
Orientação Normativa nº 109 MARE.
24 MAI 1991
Orientação Normativa nº 111 MARE.
24 MAI 1991
Orientação Normativa nº 113 MARE.
24 MAI 1991
Orientação Normativa nº 2- SRH.
23 FEV 1991
Orientação Normativa MPS/SPS
Nº 01.
31 MAR 2009

Orientação Normativa MPS/SPS
Nº 02.
17 FEV 2014

Orientação Normativa MPS/SPS
Nº 03.
04 MAI 2009
Orientação Normativa nº 10 SRH/MP.
05 NOV 2010
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dá outras providências.
Altera dispositivos das Leis nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, 8.460, de 17 de setembro de 1992, e 2.180, de 5 de
fevereiro de 1954, e dá outras providências.
Dispõe sobre a aplicação de disposições da Emenda
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, altera
dispositivos das Leis nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,
8.213, de 24 de julho de 1991, 9.532, de 10 de dezembro de
1997, e dá outras providências.
Dispõe sobre tempo de serviço celetista e Licença-Prêmio
computada em dobro para fins de aposentadoria.
Tempo de serviço na iniciativa privada computado para fins
de aposentadoria.
Cômputo para aposentadoria do tempo passado em
disponibilidade.
Os adicionais de insalubridade, periculosidade e de
atividades penosas não se incorporam aos proventos da
aposentadoria.
Servidor com tempo de serviço poderá ser aposentado a
pedido, mesmo que esteja em LTIP.
Indenização de férias devida a servidor aposentado.
Estabelece orientações para o cálculo e as revisões dos
benefícios de aposentadoria por invalidez e das pensões
deles decorrentes concedidas pelos regimes próprios de
previdência social para fins de cumprimento do disposto na,
Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 2012.
Estabelece instruções para o reconhecimento, pelos Regimes
Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, do direito dos servidores
públicos com deficiência, amparados por, ordem concedida
em Mandado de Injunção, à aposentadoria com requisitos e
critérios diferenciados de que trata o § 4º, inciso I, do art. 40
da Constituição Federal.
Altera a Orientação Normativa MPS/SPS Nº 02, de 31 MAR
09.
Estabelece orientação quanto à concessão de aposentadoria
especial, de que trata o art. 57, da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, aos servidores públicos federais amparados
por Mandados de Injunção.
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48.2 TIPOS DE APOSENTADORIA
A mais recente reforma previdenciária instituída pela Emenda Constitucional nº 103, de 12 de
novembro de 2019, alterou diversas regras e requisitos relacionados à concessão do benefício
para os servidores civis. Desta forma, procuramos abordar de forma resumida os principais
pontos:
48.2.1 Aposentadoria Compulsória:
A aposentadoria compulsória ocorre de forma obrigatória e independe da autorização do
servidor. Como regra geral, ocorre quando o servidor público completa 75 anos.
48.2.2 Aposentadoria Voluntária:
Caracteriza-se pela passagem do servidor da atividade para a inatividade, de forma voluntária,
em virtude de ter implementado os requisitos exigidos, com base em legislação vigente,
preservada a opção pelas regras antigas, de transição e geral quando couber.
48.2.3 Aposentadoria Especial:
Tem direito o servidor que exerceu atividades no serviço público federal, em condições
especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, exposto a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo
período de 25 anos de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente (anterior a EC
103/19). Devem ser consideradas as novas regras estabelecidas pela EC 103/19, quanto a
pontuação e idade.
48.2.4 Aposentadoria por Invalidez ou por Incapacidade Permanente:
Será considerada Aposentadoria por Invalidez, se decorrente de acidente em serviço, moléstia
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável (art. 186, § 1º, Lei nº 8.112/90) – proventos
integrais, na forma da lei. Com parecer de Junta oficial anterior a EC nº 103.
A critério da Administração, o servidor Aposentado por Invalidez poderá ser convocado a
qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram a aposentadoria. Se declarados
insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria por invalidez, por perícia médica oficial,
o servidor deverá retornar à atividade, devendo ser confeccionado o processo de reversão.
Será considerada Aposentadoria por Incapacidade Permanente para o trabalho, quando no
cargo em que estiver investido, for insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a
realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram
a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo.
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O valor do benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, corresponderá a 100%
(cem por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caso de aposentadoria por
incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de
doença do trabalho.
O valor do benefício da Aposentadoria por Incapacidade Permanente de que trata o inciso III do
§ 1º do art. 10 corresponderá ao resultado do tempo de contribuição dividido por 20 (vinte) anos,
limitado a um inteiro, multiplicado pelo valor apurado na forma do caput do § 2º deste artigo,
ressalvado o caso de cumprimento de critérios de acesso para aposentadoria voluntária que
resulte em situação mais favorável.

48.3 REGRAS E SISTEMAS DE APOSENTADORIA
Quanto às regras de aposentadoria, podemos considerá-las da seguinte forma:
48.3.1 Regra Anterior:
Servidores que já completaram todos os requisitos para sua aposentadoria, antes da reforma
estabelecida por Emenda Constitucional, passam a ter direito também a regra vigente em sua
época, se preenchidos os requisitos então vigentes.
48.3.2 Regra de transição:
Servidores que entraram no serviço público antes de entrar em vigor qualquer uma das
Emendas Constitucionais, porém ainda não haviam completado todos os requisitos para
aposentadoria.
48.3.3 Regra atual:
Servidores que ingressaram no serviço público após a vigência da regra atual EC nº 103/19.

48.4 Sistema de aposentadoria vigente até 15 DEZ 98
Aplicável aos servidores que preencheram os requisitos para aposentadoria até 15 DEZ 98
(direito adquirido).

Requisitos
Idade mínima
Tempo de Serviço
Proventos
Reajuste
Pensões

Aposentadoria voluntária integral
Homem
Mulher
Fundamento legal
Não há
Não há
35 anos
30 anos
Integrais
Artigo 40, inciso III, alínea “a”, da CF/88.
Paridade
100% dos vencimentos ou
proventos
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Requisitos
Idade
mínima
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Proventos
Reajuste
Pensões
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Aposentadoria proporcional ao tempo de serviço
Homem
Mulher
Fundamento legal
Não há
Não há
30 anos
25 anos
Proporcionais ao TS
Artigo 40, inciso III, alínea “c”, da CF/88.
Paridade
100% dos vencimentos ou
proventos
Aposentadoria proporcional por idade
Homem
Mulher
Fundamento legal
65 anos

60 anos

Proporcionais ao TS
Paridade
100% dos vencimentos ou
proventos

Artigo 40, inciso III, alínea “d”, da CF/88.

48.5 Sistema de aposentadoria vigente de 16 DEZ 98 até 30 DEZ 03
Aplicável aos servidores que preencheram os requisitos para aposentadoria até 30 DEZ 03
(direito adquirido).
Requisitos
Idade mínima
Tempo de contribuição
Tempo de Sv Público
Tempo no cargo
Proventos
Reajuste
Pensões

Requisitos

Aposentadoria voluntária integral
Homem
Mulher
Fundamento legal
60 anos
55 anos
35 anos
30 anos
10 anos
Artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “a”, da
5 anos
CF/88, com redação dada pela EC nº
Integrais
20/98.
Paridade
100% dos vencimentos ou
proventos
Aposentadoria proporcional por idade
Homem
Mulher
Fundamento legal

Idade mínima

65 anos

Tempo de Contribuição
Tempo de Sv Público

-

60 anos
-

10 anos

Tempo no cargo

5 anos

Proventos
Reajuste

Proporcionais ao TC
Paridade

Artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b”, da
CF/88, com redação dada pela EC nº
20/98.
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100% dos vencimentos
ou proventos

48.6 Sistema de aposentadoria vigente de 16 DEZ 98 até 30 DEZ 03
Aplicável aos servidores que preencheram os requisitos para aposentadoria até 30 DEZ 03
(regras de transição).
Aposentadoria voluntária integral
Requisitos
Idade mínima
Tempo de
Contribuição
Tempo no cargo
Pedágio
Proventos
Reajuste
Pensões

Requisitos
Idade mínima
Tempo de
Contribuição
Tempo no cargo
Pedágio

Proventos
Reajuste
Pensões

Homem
53 anos

Mulher
48 anos

35 anos

30 anos

5 anos
20% sobre o TC que faltava para
aposentar-se em 98
Integrais
Paridade

Fundamento legal

Artigo 8º, incisos I, II e III, da EC nº
20/98.

100% dos vencimentos ou
proventos
Aposentadoria voluntária proporcional
Homem
Mulher
Fundamento legal
53 anos
48 anos
30 anos

25 anos

5 anos
40% sobre o TC que faltava
para aposentar-se em 98
70% da remuneração + 5% por
ano
(Até 100%)
Paridade
100% dos vencimentos ou
proventos

Artigo 8º, § 1º, inciso I, alínea “a” e
“b” e inciso II, da EC nº 20/98.

Exemplo de cálculo do pedágio
TC que faltava
para aposentar
em
15 DEZ 98

Gênero

TS até 15
DEZ 1998

Homem

20 anos

15 anos

Mulher

20 anos

10 anos

Percentual

Pedágio

TOTAL

20%

3 anos

38 anos

20%

2 anos

32 anos
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Homem

20 anos

10 anos

40%

4 anos
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34 anos

Mulher
20 anos
05 anos
40%
2 anos
27 anos
Obs: Deve ser considerada a idade mínima de 53 anos para homem e de 48 anos para mulher.
48.7 Sistema de aposentadoria vigente de 31 DEZ 03 até 12 NOV 19
Aplicável aos servidores que ingressaram após 31 DEZ 03 (obrigatório) ou que ingressaram
antes, mas que optaram por essa norma. (Regras permanentes)
Requisitos
Idade mínima
Tempo de
Contribuição
Tempo no Sv Público
Tempo no cargo

Aposentadoria por tempo de contribuição
Homem
Mulher
Fundamento legal
60 anos
55 anos
35 anos

30 anos

Artigo 40, § 1º, inciso III, alínea
“a”, da CF/88, com redação dada
10 anos
pela EC nº 41/03, combinado com
5 anos
a Lei nº 10.887/2004.
Média das 80% das maiores
Proventos
contribuições previdenciárias
(JUL/94)
Reajuste
RGPS
100% até o teto do RGPS + 70%
Pensões
do excedente
Aposentadoria por tempo de contribuição - Professor
Requisitos
Professor
Professora
Fundamento legal
Artigo 40, § 1º, inciso III,
alínea “a” e § 5º da
CF/88, com redação dada
Idade mínima
55 anos
50 anos
pela EC nº 41/03,
combinado com a Lei nº
10.887/2004.
Tempo de Contribuição
30 anos
25 anos
Tempo no Sv Público
10 anos
Tempo no cargo
5 anos
Média das 80% maiores contribuições
Proventos
previdenciárias a contar de julho de
1994.
Reajuste

RGPS

Pensões

100% até o teto do RGPS + 70% do
excedente

Aposentadoria proporcional por idade
Requisitos
Homem
Mulher
Idade mínima
65 anos
60 anos
Tempo de Contribuição
-

Fundamento legal
Artigo 40, § 1º,
inciso III, alínea “b”,
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Tempo no Sv Público

10 anos

Tempo no cargo

5 anos
Média das 80% maiores contribuições a
contar de julho de 1994.
RGPS
100% até o teto do RGPS + 70% do
excedente

Proventos
Reajuste
Pensões

Requisitos

Aposentadoria compulsória
Homem
Mulher

Idade mínima

75 anos

75 anos

Tempo de Contribuição

-

-

Tempo no Sv Público

-

-

Tempo no cargo

-

-

Média das 80% das maiores
contribuições
previdenciárias
a
contar de julho de 1994.

Reajuste

RGPS

Pensões

100% até o teto do RGPS + 70%
do excedente.

Requisitos
Idade mínima
Tempo de Contribuição
Tempo no Sv Público
Tempo no cargo

Proventos

Reajuste
Pensões

-

-

Média das 80% das maiores
contribuições previdenciárias a
contar de julho de 1994.
.
Média Integral - doenças
especificadas em lei
RGPS

da CF/88, com
redação dada pela
EC
nº
41/03,
combinado com a
Lei nº 10.887/2004.

Fundamento legal

Proventos

Aposentadoria por invalidez
Homem
Mulher
-
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- Artigo 40, § 1º,
inciso II, da CF/88,
com redação dada
pela EC nº 41/03,
combinado com o
art. 2º, LC 152/15.
-Lei nº 10.887/2004.

Fundamento legal

Art. 40, § 1º, inciso I da CF/88,
combinado com a Lei nº
10.887/2004.

100% até o teto do RGPS +70% do
excedente

48.8 Sistema de aposentadoria vigente de 31 DEZ 03 até 12 NOV 19, com base na EC Nº 41/03
Aplicável aos servidores que ingressaram até 16 DEZ 1998 ou 30 DEZ 03 (regras de transição).
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Aposentadoria proporcional (aplicável aos servidores que ingressaram até 16 DEZ 1998)
Requisitos

Homem

Mulher

Idade mínima
Tempo de
Contribuição

53 anos

48 anos

35 anos

30 anos

Fundamento legal

20% sobre o TC que faltava para aposentar-se em
98

Pedágio
Tempo no
cargo

5 anos

Proventos

Média 80% das maiores contribuições
previdenciárias a contar de julho de 1994.

Reajuste

RGPS

Pensões

100% até o teto do RGPS + 70% do excedente
Aposentadoria proporcional – Professor
Homem
Mulher

Requisitos
Idade mínima
Tempo de Contribuição
Pedágio
Tempo no cargo
Proventos

Artigo 2º, incisos I, II e
III, da EC nº 41/03.

Fundamento legal

53 anos
48 anos
35 anos
30 anos
20% sobre o TC que faltava para aposentarse em 98
Artigo 2º, incisos I,
5 anos
II e III, e § 4º da EC
nº 41/03.
Média de 80% das maiores contribuições
previdenciárias a contar de julho de 1994.

Reajuste

RGPS
100% até o teto do RGPS + 70% do
Pensões
excedente
Obs: no caso de professor(a) que comprove ter exercido todo o seu tempo em função de
magistério, haverá um acréscimo ao tempo apurado até 15/12/98 de: 17%, se homem e 20%, se
mulher.
Tabela de redução para aposentadoria (Art. 2º, I, da EC 41)
Idade
Homem

Mulher

% a reduzir da Rem (5% a.a)

% da remuneração a receber

53

48

35%

65%

54

49

30%

70%

55

50

25%

75%

56

51

20%

80%
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57

52

15%

85%

58

53

10%

90%

59

54

5%

95%
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60
55
0%
100%
Aposentadoria voluntária integral (Serv. que preencheu os requisitos até 30 DEZ 03 e que não
optou pelo Art. 2º, da EC 41, Art. 3º, da EC 47 ou Art. 40, da CF/88)
Requisitos
Homem
Mulher
Fundamento legal
Idade mínima
Tempo de
Contribuição
Tempo no Sv Público

60 anos

55 anos

35 anos

30 anos
20 anos

Artigo 6º, incisos I a IV, da EC nº
41/03.

Tempo na carreira

10 anos

Tempo no cargo

5 anos

Proventos

Integrais

Reajuste

Paridade (Art. 2º, da EC 47)

Requisitos
Idade mínima
Tempo de
Contribuição
Tempo no Sv
Público
Tempo na
carreira

Aposentadoria voluntária integral - Professor
Professor
Professora
Fundamento legal
55 anos

50 anos

30 anos

25 anos
20 anos
10 anos

Tempo no cargo

5 anos

Proventos

Integrais

Reajuste

Paridade (art. 2º, EC 47)

Requisitos
Idade mínima
Tempo de
Contribuição
Tempo no Sv Público
Tempo no cargo
Proventos
Reajuste

Artigo 6º, incisos I a IV, da EC nº 41/03,
combinado com o § 5º, do art. 40, da
CF/88.

Aposentadoria por invalidez
Homem
Mulher
Fundamento legal
Art. 40, § 1º, inciso I, da CF/88,
combinado com o art. 6º-A, da EC nº
41/03, com a redação dada pela EC
nº 70/12.
Integrais ou proporcional
Paridade
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48.9 Sistema de aposentadoria vigente de 31 DEZ 03 ATÉ 13 NOV 19, com base na EC nº 47/05:
Aposentadoria Integral
Requisitos
Idade mínima
Tempo de
Contribuição
Tempo no Sv Público
Tempo na carreira
Tempo no cargo
Proventos
Reajuste
Pensões

Homem
60 anos (fator 95)

Mulher
55 anos (fator 85)

35 anos

30 anos

25 anos
15 anos
05 anos
Integrais
Paridade
100% até o teto do RGPS + 70% do
excedente

Fundamento legal

Artigo 3º, incisos I a III,
da EC nº 47/05.

Fator de redução de idade para aposentadoria.
Homem
Idade
60
59
58
57
56
55

Tempo de
contribuição
Idade mínima
Proventos
Reajuste

TC
35
36
37
38
39
40

Idade
55
54
53
52
51
50

Mulher
TC
30
31
32
33
34
35

Acréscimo
0
1
2
3
4
5

Aposentadoria Especial
Requisitos
Fundamento legal
Dependendo da área de trabalho, o segurado pode se
aposentar aos vinte e cinco anos de serviço.
Art. 57, da Lei nº
Não há
8.213, de 24 de
Média de 80% das maiores contribuições julho de 1991
previdenciárias a contar de JUL/94
RGPS

48.10 Sistema de aposentadoria vigente a partir de 13 NOV 19, com base na EC Nº 103/19
Aplicável aos Servidores admitidos a partir da edição da lei que regulamenta o assunto. (Regras
Permanentes /Depende de regulamentação por Lei).
Requisitos

Homem

Mulher

Idade mínima

65 anos

62 anos

Norma
Art. 40 § 1º III da CF,
redação dada pela EC
103/19

 Forma de cálculo, tempo de contribuição e demais requisitos serão definidos em lei.
 Em razão da nova redação do Art. 40 foi extinta a aposentadoria por idade.
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 A aposentadoria por invalidez por doença especificada em lei deixa de ser integral.

Aplicável aos Servidores admitidos a partir de 13 NOV 19 ou os que optarem por essas regras.
(Regras Provisórias / Enquanto não for regulamentado o artigo 40 III CF/88).
Servidor
Requisitos
Idade mínima
TC mínimo
Serv Público
No cargo
Proventos
Reajustes

Requisitos
Idade mínima
TC mínimo
Serv Público
No cargo
Proventos
Reajustes

Homem
65 anos

Mulher
62 anos

25 anos
10 anos
5 anos
60% da Média + 2% por ano que
exceder 20 anos de contribuição – 100%
se 40 anos de contribuição.
RGPS
Professor
Homem
Mulher
60 anos
57 anos
25 anos (Magistério)
10 anos
5 anos
60% da Média + 2% por ano que
exceder 20 anos de contribuição – 100%
se 40 anos de contribuição.
RGPS

Reajustes

Aposentadoria Especial
Homem
Mulher
60 anos
60 anos
25 anos (Exposição)
10 anos
5 anos
60% da Média + 2% por ano que
exceder 20 anos de contribuição.
RGPS

Requisitos
Idade mínima
TC mínimo
Serv Público

Aposentadoria Compulsória
Homem
Mulher
75 anos
75 anos
-

Requisitos
Idade mínima
TC mínimo
Serv Público
No cargo
Proventos

Norma (EC 103/19)
Art. 10, § 1º, I, “a”
Art. 10, § 1º, I “b”
Art. 10 § 4º e
Art. 26 § 2º II e § 4
Art. 26

Norma (EC 103/19)
Art. 10, § 2º, III
Art. 10, § 2º, III

Art. 10 § 4º e
Art. 26 § 2º II

Norma (EC 103/19)
Art. 10, § 2º, II
Art. 10, § 2º, II

Art. 26

Norma (EC 103/19)
Art. 10, § 1º, III
-
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No cargo
Proventos
Reajustes

TC dividido por 20 anos limitado a um
inteiro multiplicado por: 60% da Média
+ 2% por ano que exceder 20 anos de
contribuição.
RGPS
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Art. 10 § 4º e
Art. 26 § 2º e 4º

Art. 26 § 1º

Aposentadoria por Incapacidade Permanente para o trabalho (Invalidez)
Requisitos
Homem
Mulher
Norma (EC 103/19)
Idade mínima
TC mínimo
Art. 10, § 1º, II
Serv Público

-

No cargo

60% da Média + 2% por ano que exceder
20 anos de contribuição. (Doença comum
e a doença especificada em Lei)
100% da Média Aritmética. (Doença
profissional, do trabalho ou acidente de
trabalho)
RGPS

Proventos

Reajustes

Requisitos
Idade mínima
TC mínimo
Idade
TC
TC
TC
Serv. Público
No cargo
Proventos
Reajuste

Art. 10 § 4º e
Art. 26 § 2º III

Art. 26 § 3º II

Aposentadoria da Pessoa com Deficiência
Homem
Mulher
Norma (EC 103/19)
60 anos
55 anos
Para qualquer grau deficiência (LC
142/13) de Independe de idade
15 anos
25 anos
20 anos
Deficiência grave
29 anos
24 anos
Deficiência moderada
33 anos
28 anos
Deficiência leve
10 anos
Art. 22 – EC 103/19
5 anos
Art. 22 – EC 103/19
Média (forma de cálculo art. 8º LC 142/13)
RGPS

Aplicável aos Servidores admitidos até 13 NOV 19, (Regras de Transição)
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Regra de Transição 1 – Pontuação - Servidor
Requisitos
Ano
Homem
Mulher
2019
61 Anos
56 Anos
Idade mínima
2022
62 Anos
57 Anos
TC
35 anos
30 anos
2019
96
86
Pontos (ID+TC)
2022
97
87
Serv Público
20 anos
No cargo
5 anos
Integral se H=65 e M=62anos, se admitido até
Proventos
31 DEZ 03.
Art. 4º, § 6º, II e
60% da média + 2% por ano que exceder 20 anos
Art. 26, §, 2º I
Reajuste
Se integral = paridade
Se média = RGPS
Art. 4º, § 7º, II
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Norma (EC 103)
Art. 4º, I
Art. 4º, II
Art. 4º, V
Art. 4º, III
Art. 4º, IV
Art. 4º, § 6º, I

Art. 4º, § 7º, I

Regras de Transição 1 - Pontuação – Tabela de Cálculo - Servidor
H/M
Ano
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

Idade
61

Homem
TP CT
35

62

Soma
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Idade
56

Mulher
TP CT
30

57

Soma
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Regra de Transição 1 – Pontuação - Professor
Requisitos
Idade mínima
TC
Pontos (ID+TC)
Serv Público
No cargo
Proventos

Ano
2019
2022
2019
2022

Homem
Mulher
56 Anos
51 Anos
57 Anos
52 Anos
30 anos
25 anos
91
81
92
82
20 anos
5 anos
Integral se H=60 e M=57anos, se admitido até
31 DEZ 03.
60% da média + 2% por ano que exceder 20
anos

Norma (EC 103)
Art. 4º, § 4º I e III
Art. 4º, § 4º II
Art. 4º, § 5º
Art. 4º, III
Art. 4º, IV
Art. 4º, § 6º, I
Art. 4º, § 6º, II
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Se integral = paridade
Art. 4º, § 7º, I
Se média = RGPS
Art. 4º, § 7º, II
Regras de Transição 1 - Pontuação – Tabela de Cálculo - Professor
Homem
Mulher
Idade
TP CT
Soma
Idade
TP CT
Soma
56
30
91
51
25
81
92
82
93
83
57
94
52
84
95
85
96
86
97
87
98
88
99
89
100
90
91
92

Reajuste

H/M
Ano
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Regra de Transição 2 – Pedágio - Servidor
Requisitos
Idade mínima
TC
Pedágio
Serv Público
No cargo
Proventos
Reajuste

Requisitos
Idade mínima
TC
Pedágio
Serv Público
No cargo
Proventos
Reajuste

Homem

Mulher

60 anos
57anos
35 anos
30 anos
100% sobre o TC (30 M e 35 H) que faltava
para aposentadoria em 13 NOV 19
20 anos
5 anos
Integral se admitido até 31 NOV 03
100% da média, se admitido após 31 NOV 03
Se integral = paridade
Se média = RGPS
Regra de Transição 2 – Pedágio - Professor
Homem
Mulher
55 anos
52 anos
30 anos
25 anos
100% sobre o TC (25 M e 30 H) que faltava
para aposentadoria em 13 NOV 19
20 anos
5 anos
Integral se admitido até 31 NOV 03
100% da média, se admitido após 31 NOV 03
Se integral = paridade
Se média = RGPS

Norma (EC
103/19)
Art. 20, I
Art. 20, II
Art. 20, IV
Art. 20, III
Art. 20, III
Art. 20, § 2º I
Art. 20, § 2º II
Art. 20, § 3º I
Art. 20, § 2º II

Norma (EC 103/19)
Art. 20, I e § 1º
Art. 20, II e º 1º
Art. 20, IV
Art. 20, III
Art. 4º, § 6º I
Art. 4º, § 6º I
Art. 4º, § 7º I
Art. 4º, § 7º II
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Regra de Transição 3-Aposentadoria Especial (Servidores que ingressaram até 12 nov 19)
Requisitos
Homem
Mulher
Norma (EC 103/19)
Idade mínima
NÃO
Pontuação (Idade +TC)
86
Art. 21, III
TC
25 anos (exposição)
Art. 21, caput
Serv. Público
20 anos
Art. 21, caput
No cargo
5 anos
Art. 21, caput
60 % da média+2% por ano que
Proventos
exceder
Art. 26 § 2º
20 anos
Reajuste
RGPS
Aplicável aos Servidores admitidos até 31 DEZ 03, Direito Adquirido assegurado pelo Art. 3º da
EC 103/19).
Regra de Transição – Direito Adquirido, para os servidores que preencheram os requisitos até 12
NOV 19
 A concessão de aposentadoria e de pensão por morte será assegurada, a qualquer tempo,

desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até 12 NOV
19, observados os critérios da legislação vigente à época.
 Cálculos e reajustes serão de acordo com a legislação em vigor à época em que foram

atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios. (Art. 3º da EC
103/19).
Dispositivos revogados pela EC 103/19
 Art. 40 I, II, e III da CF (modificado);
 Art. 2º da EC 41/03 (voluntária 53 H e 48 M mais

pedágio);
 Art. 6º da EC 41/03 (voluntária 60 H e 55 M); e
 Art. 3º da EC 47/05 (voluntária).
 Somente poderão ser concedidas aposentadorias a servidores que tenham preenchido os

requisitos dessas normas relacionadas até 12 NOV 19, nesses casos incluir o art. 3º da EC
103/19 (direito adquirido) no fundamento.
 Não é mais permitida a concessão de aposentadoria por invalidez com base no Art. 6º A da

EC 41/03 (EC 70/12) que também foi revogado.

Requisitos
H/M
Idade

Resumo das Regras de Aposentadoria Voluntária
CF Art.
EC 103 Art.
EC 41
EC 103
EC 47
40
10
Art. 6º
Art. 20
Art. 3º
H/M
H/M
H/M
H/M
H/M
60/55
65/62
60/55
60/57
60/55

EC 103
Art. 4º
H/M
61/56
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Mínima
TC
Pedágio
Pontos
T Serv Púb
T Carreira
T Cargo
Proventos

35/30
10
5
Média

25
10
5
Média 60%

35/30
20
10
5
Integral

35/30
100%
20
5
Integral

35/30
95/85
25
15
5
Integral
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65/62
35/30
96+/86+
20
5
Média Integral

CAPÍTULO XLIX
CONCESSÃO DE PENSÃO CIVIL
O termo pensão poderá ser considerado como “benefício assegurado ao beneficiário na
eventualidade de falecimento do participante ou assistido, consistente no pagamento de
prestações continuadas, observadas as condições do Regulamento do Plano de Benefícios”. Tal
concessão está prevista na Lei nº 8.112/1990, em seus arts. 215 e 217 a 225. Assim como na
concessão de aposentadoria, este foi um dos benefícios que sofreu grandes mudanças com a
Reforma da Previdência da Emenda Constitucional nº 103/2019.
Importante destacar que na concessão de pensão civil, devem ser analisados com atenção os
seguintes critérios:
- Legislação vigente à época do óbito do instituidor;
- Beneficiários;
- Documentação comprobatória como vínculo, estado civil e dependência econômica; e
- Duração e critérios para cálculo da pensão;
Abordaremos aqui apenas a construção processual e atualização legislativa da Norma Técnica
nº 7 – Servidor Civil – Inativos e Pensionistas Civis da Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e
Assistência Social (EB30-N-50.007), principalmente no que se refere à Concessão de Pensão Civil e
Isenção de Imposto de Renda.
Ressaltamos a importância do estudo e compreensão das principais leis relacionadas ao tema,
quais sejam: Lei nº 3.373/58, Lei nº 3.738/60, Lei nº 6.782/80, Lei nº 8.112/90, e Lei nº 13.135/15.
Consultas quanto a esse assunto poderão ser feitas no site do SIGEPE LEGIS, conforme explicado
anteriormente. Neste sistema o aluno poderá se atualizar quanto a decisões e orientações
normativas mais recentes acerca de concessão, revisão, reestabelecimento de pensão civil, bem
como comprovação de dependência econômica, filha maior solteira, sindicâncias, apurações,
irregularidades, dentre outros.
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Assunto
Aposentadoria do Servidor Público Federal

Emenda Constitucional nº 20/98
15 DEZ 1998

Modifica o sistema de previdência social, estabelece
normas de transição e dá outras providências.

Emenda Constitucional nº 41/03
19 DEZ 2003

Modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 149 e 201 da
Constituição Federal, revoga o inciso IX do § 3 do art.
142 da Constituição Federal e dispositivos da Emenda
Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, e dá
outras providências.

Emenda Constitucional nº 47/05
05 JUL 2005

Altera os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição
Federal, para dispor sobre a previdência social, e dá
outras providências.

Emenda Constitucional nº 70/12
29 MAR 2012

Acrescenta o art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41,
de 2003, para estabelecer critérios para o cálculo e a
correção dos proventos da aposentadoria por
invalidez dos servidores públicos que ingressaram no
serviço público até a data da publicação daquela
Emenda Constitucional.

Emenda Constitucional nº 88/15
08 MAI 2015

Altera o art. 40 da Constituição Federal, relativamente
ao limite de idade para a aposentadoria compulsória
do servidor público em geral, e acrescenta dispositivo
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Emenda Constitucional nº 103/19
12 NOV 2019

Altera o sistema de previdência social e estabelece
regras de transição e disposições transitórias.

Lei nº 3.373/58
17 MAR 1958

Dispõe sobre pensão previdenciária.

Lei nº 3.738/60
04 ABR 1960

Assegura pensão especial à viúva de civil ou militar
acometida por doença especificada.

Lei nº 6.782/80
20 MAI 1980

Equipara a doença profissional e a
especificada em lei ao acidente em serviço.

Lei nº 8.112/90
11 DEZ 1990

Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos
civis da União, das autarquias e das fundações
públicas federais.

Lei nº 8.460/92
17 SET 1992

Enquadra o servidor em nova situação (referência
para classe e padrão).

Lei nº 8.541
24 DEZ 1992
Lei nº 8.627/93

doença

Altera legislação do imposto de renda.
Estabelece o reposicionamento em até 3 padrões de
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Lei nº 10.887/04
18 JUN 04
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vencimento.
Inclui a categoria funcional de Agente de Portaria no
Nível Intermediário.
Altera legislação do imposto de renda.
Dispõe sobre a aplicação de disposições da Emenda
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003,
altera dispositivos das Leis nº 9.717, de 27 de
novembro de 1998, 8.213, de 24 de julho de 1991,
9.532, de 10 de dezembro de 1997, e dá outras
providências.

Lei nº 11.052
30 DEZ 2004

Altera legislação do imposto de renda.

Lei nº 13.135
18 JUN 15

Altera os artigos 215, 217/218, 220, 222/223, 225 e
229 da Lei 8.112/90, referente à concessão da pensão
civil.

Instrução Normativa nº 106/79 – DASP
03 JUL 1979

Pensões concedidas antes do enquadramento previsto
na Lei nº 5.645/70.

EM 77/85-DASP
13 MAR 1985

Reposicionamento em até 12 referências.

Instrução Normativa nº 55 – TCU
26 OUT 2007

Instruções sobre envio e tramitação, no âmbito do
TCU, para fins de registro, de informações alusivas a
atos de admissão de pessoal e de concessão de
aposentadoria, reforma e pensão (SISAC/TCU).

Resolução nº 206 – TCU
26 OUT 2007

Procedimentos para exame, apreciação e registro de
Atos (SISAC/TCU).

Acórdão nº 892/2012/TCU.
23 ABR 2012

Estabelece critérios para verificação de dependência
econômica para concessão e manutenção de pensão
da Filha Maior Solteira.

Acórdão nº 2.553/2013 –
TCU - Plenário.
18 SET 2013

Orientação aos órgãos e entidades da Administração
Pública Federal para observar diretrizes na concessão
de pensão. Pensão civil com paridade quando
instituída por servidor amparado pela EC nº 70/2012.

Acórdão nº 2.797/2013/TCU – Plenário.
16 OUT 2013

Revisão de ofício em Pensão Civil filha maior solteira.

Acórdão nº 2.780/2016/TCU – Plenário.
01 NOV 2016

Auditoria realizada nos órgãos da Administração
Pública Direta Federal com objetivo de apurar a
existência de pagamentos indevidos de pensão a filhas
maiores solteiras

Acórdão nº 61/2020 – TCU – Plenário.
22 JAN 2020

Representação sobre supostas irregularidades na
manutenção de pensões concedidas a filhas maiores
solteiras.
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Monitoramento em Relatório de Auditoria.

Ofício-Circular nº 66/2014 SEFIP-TCU.
26 JUL 2014

Orientação aos órgãos e entidades da Administração
Pública Federal para concessão de pensão à viúva e
companheira, concomitantemente.

Portaria interministerial nº
2.826/94.
18 AGO 1994

Atualização de Pensão Militar/Civil.

Portaria nº 566-Cmt Ex
14 AGO 2009

Instruções Gerais para as Perícias Médicas no Exército
- IGPMEx (IG 30-11).

Portaria nº 215-DGP
11 SET 2009

Instruções Reguladoras das Perícias Médicas no
Exército - IRPMEx - (IR 30-33).

Portaria nº 247-DGP
09 OUT 2009

Aprova as Normas Técnicas sobre as Perícias Médicas
no Exército - NTPMEX.

Portaria nº 1.029-Cmt Ex.
17 AGO 2017

Instruções Gerais para a Administração de Civis,
Inativos e Pensionistas do Exército (EB10-IG-02.002).

Portaria nº 082-DGP
2 MAIO 2014

Aprova a reedição das Instruções Reguladoras para a
Administração de Civis, Inativos e Pensionistas do
Exército (EB30-IR-50.001).

Portaria nº 1.495-Cmt Ex.
19 DEZ 2014

Delega competência
administrativos

para

a

prática

de

atos

Orientação Normativa nº 9/2010 SRH/MP
08 NOV 2010

Estabelece orientações sobre o pagamento do
benefício de pensão (comprovação de vínculo e
dependência Econômica).

Orientação Normativa nº
7/2013/SEGEP/MP.
21 MAR 2013

Exclusão de beneficiários da pensão civil estatutária
temporária, previstos no inciso I e II, do artigo 217 da
Lei nº 8.112/90.

Orientação Normativa nº
13/2013/SEGEP/MP
31 OUT 2013

Estabelece orientações sobre a concessão e
manutenção do benefício de pensão de que trata a Lei
nº 3.373/58.

Nota Informativa nº
84/2012/CGNOR/DENOP/
SEGEP/MP
05 MAR 12

Estende aos companheiros homoafetivos o direito à
concessão da pensão civil estatutária.

Nota Técnica nº
100/2012/CGNOR/DENOP
/SEGEP/MP
14 ABR 2012

Orientações quanto à concessão de pensão, nos
termos do inciso II, do artigo 217 da Lei nº 8.112/90.
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CAPÍTULO L
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
Consiste na isenção do imposto de renda dos rendimentos provenientes de aposentadoria
motivada por acidente em serviço ou moléstia profissional, bem como aposentadoria e pensão
percebidos pelos portadores de doença especificada em lei, mesmo que a enfermidade tenha sido
contraída após a concessão das mesmas. São requisitos básicos:
a) Estar aposentado ou ser beneficiário de pensão civil; e
b) Ser portador de doença especificada em lei, ou apenas no caso de aposentadoria, ser

portador de moléstia profissional, ou perceber proventos motivados por acidente em serviço.

Referência

Assunto

Lei nº 1.711/52 (art. 184, Itens I e II).
28 OUT 1952

Estabelece vantagem da classe superior ou 20%
(vinte por cento), se na última classe.

IN nº 106/79-DASP
3 JUL 1979

Pensões concedidas antes do enquadramento
previsto na Lei nº 5.645/70.

EM 77/85-DASP
01 MAR 1985
Decreto nº 92.096/85
9 DEZ 1985

Reposicionamento em até 12 referências.

Atualização de Pensão.

Lei nº 8.112/90 (art. 192, Incisos I e II,
e Art. 250)
11 DEZ 1990

Estabelece vantagem da classe superior, diferença
da última classe/padrão entre a classe/ padrão
imediatamente anterior ou 20% (vinte por cento),
se na última classe.

Lei nº 8.460/92
17 SET 1992

Enquadra o servidor em nova situação (referência
para classe e padrão).

Lei nº 8.627/93
19 FEV 1993

Estabelece o reposicionamento em até 3 padrões
de vencimento.

Lei nº 8.743/93
9 DEZ 1993

Inclui a categoria funcional de Agente de Portaria
no Nível Intermediário.
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Atualização de Pensão Militar/Civil.

Resolução nº 206/TCU
24 OUT 07

Procedimentos para exame, apreciação e registro
de atos (SISAC/TCU).

Instrução Normativa nº 55/TCU
24 OUT 07

Instruções sobre envio e tramitação, no âmbito do
TCU, para fins de registro, de informações alusivas a
atos de admissão de pessoal e de concessão de
aposentadoria, reforma e pensão (SISAC/TCU).

Portaria nº 1.495-Cmt Ex
11 DEZ 2014

Delega competência para a prática de atos
administrativos.

PARTE IX
AUXÍLIO TRANSPORTE

CAPÍTULO LI
AUXÍLIO TRANSPORTE
51.1 ATIVIDADE
Auxílio-Transporte e o Exame de sua Requisição no âmbito do Exército Brasileiro

51.2 DO OBJETIVO
O Auxílio-Transporte é um benefício de caráter jurídica indenizatória, destinado ao custeio
parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou
interestadual, pago aos militares da ativa, aos inativos quando contratados para prestação de
tarefa por tempo certo ou designados para o serviço ativo, e também aos servidores civis, quando
estiverem no efetivo desempenho das atribuições do cargo ou emprego.

51.3 DA CONCESSÃO
O Auxílio-Transporte (AT) será concedido mediante a apresentação de uma declaração
preenchida pelo beneficiário.

51.4 DO DESCONTO RELATIVO AO AT
A participação do usuário, corresponde aos 6% de 22/30 avos (seis por cento de vinte e dois
trinta avos) do soldo ou vencimento básico, deverá ser deduzida do Módulo de Padrão de Tarifa
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(MPT), sacando-se junto ao CPEx somente o valor líquido do benefício.

51.5 DOS LIMITES DE HOMOLOGAÇÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE
I - limite inferior: R$ 700,00 (setecentos reais); e
II - limite superior: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

51.6 DA HOMOLOGAÇÃO
Até o limite inferior, inclusive, a Solicitação de Auxílio Transporte (SAT) será analisada e o
Auxílio Transporte (AT) homologado na Organização Militar (OM);
Do limite inferior até o superior, inclusive, a SAT será analisada e o AT homologado no âmbito
da OM, devendo ser remetida, para a Região Militar (RM) de vinculação, uma relação mensal de
AT concedidos, para conhecimento e controle; e
Acima do limite superior, a SAT deverá ser encaminhada a RM de vinculação a fim de ser
homologada, sendo o saque do AT somente ocorrerá após manifestação da RM.

51.7 DA DESPESA ANULAR
As Guarnições (Gu) e OM deverão no mês subsequente ao do pagamento, efetuar despesas a
anular, referentes aos dias em que não houve deslocamento do usuário (Ex: serviço de escala,
baixa hospitalar, acampamento, dispensa, falta ao expediente etc.)

51.8 DO EXAME
O exame será realizado mensalmente, pela 1ª Seção das OM, utilizando-se da sistemática
estabelecida pelas Instruções Reguladoras do Exame de Contracheques de Pessoal (IR 12-11).

51.9 ERROS MAIS COMUNS APRESENTADOS NO PROCESSO
 Falta de NUP;
 Falta do requerimento;
 Falta solicitação de Auxílio-transporte (SAT) referente ao período da dívida e Boletim de

Homologação;
 Descrição da dívida de forma imprecisa ou superficial;
 Parecer não categórico do OD (atentar para o item 7, do Apêndice aos Anexos “B” e “G”, da

Portaria Nº 1.054, de 11 de dezembro de1997);
 Falta de ficha de comprovação de valores indicando o número de dias não trabalhados (DA).
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51.10 CONTATOS (SITE, TELEFONE)
http://www.dcipas.eb.mil.br/index.php/
Telefone: (61)3415-6101

PARTE X
AUXÍLIO FUNERAL

CAPÍTULO LII
CONCEITOS
Para os efeitos deste Caderno, adotam-se os seguintes conceitos:
a. auxílio-funeral de militar: é o benefício pago ao militar, por morte do cônjuge,
companheira (o) ou outro dependente;
b. auxílio-funeral de viúva ou de viúvo de militar: é o benefício pago a viúva(o) por morte
do(a) militar ou de dependente;
c. auxílio-funeral de beneficiário da pensão militar: é o benefício pago ao pensionista
militar, observada a respectiva ordem de habilitação, por morte do militar, do viúvo ou da viúva
de militar;
d. auxílio-funeral de servidor civil: é o benefício pago à pessoa da família que houver
custeado o funeral do(a) servidor(a) falecido(a) na atividade ou aposentado(a), em valor
equivalente a um mês da remuneração ou provento; e
e. auxílio-funeral de ex-combatente: é o ressarcimento das despesas efetuadas pela pessoa
que houver custeado o funeral do pensionista especial ex-combatente, até o limite equivalente
ao valor do soldo de segundo-tenente.

52.1 REQUISITOS BÁSICOS
Para recebimento do auxílio-funeral, é necessário que o requerente comprove a condição de
familiar do militar ou servidor civil falecido (a) ou, se terceiro, comprove o custeio das despesas
relacionadas ao funeral.

52.2 PROCESSAMENTO DO AUXÍLIO-FUNERAL
Ocorrido o óbito e requerido o auxílio-funeral ou a indenização pela pessoa interessada, as
OM, as SSIP ou os OP deverão receber e reunir os documentos necessários e encaminhar, na data
do requerimento, à RM de vinculação, por meio do Sistema de Protocolo Eletrônico de
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Documentos do Exército (SPED) ou qualquer outro meio eletrônico.

52.3 O VALOR DO AUXÍLIO-FUNERAL
a. O valor do auxílio-funeral será o previsto na legislação em vigor, observando-se que, no caso
de solicitação apresentada por terceiro que custeou o funeral, o valor deverá ser o constante das
notas fiscais comprobatórias das despesas efetivamente realizadas com aquela finalidade, até o
limite estipulado para o mencionado benefício.
b. Ao ser calculado o auxílio-funeral por morte do cônjuge, companheira (o), dependente ou do
militar, o benefício pago não poderá ser inferior ao soldo de subtenente.
c. O contrato particular de assistência funeral, tal como do FHE/decessos, não inviabiliza o
pagamento do auxílio-funeral.

52.4 ATRIBUIÇÕES DA OM, SSIP OU OP
a. solicitar ao interessado que preencha o requerimento respectivo;
b. verificar o direito ao benefício, quando do recebimento da informação do óbito por parte do
requerente, com base na legislação específica;
c. proceder a conferência de toda a documentação apresentada, certificando a conformidade
entre a cópia e o original;
d. extrair, junto ao Setor de Pagamento de Pessoal, o espelho do contracheque do militar ou da
pessoa falecida referente ao mês do óbito;
e. consultar o domicílio bancário do credor no SIAFI por meio da transação CONDOMCRED,
comprovando os dados bancários fornecidos pelo requerente; e
f. preencher o Capeador, em duas vias, remetendo uma das vias, na mesma data da entrada do
requerimento e por meio eletrônico, para a RM de vinculação, acompanhado da cópia de todo o
processo, devendo ainda esta documentação ser enviada por meio da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos.

52.5 ATRIBUIÇÕES DO REQUERENTE
Se o requerente for militar, em razão do falecimento do cônjuge, companheira ou outro
dependente:
1. apresentar o requerimento;
2. apresentar a cópia da Certidão de Óbito;
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3.apresentar a cópia de documento de identificação com CPF do requerente e do cônjuge,
companheira(o) ou outro dependente falecido(a);
4. apresentar o espelho do contracheque do militar referente ao mês do óbito; e
5. cópia de documento que comprove a dependência econômica.
 Se o requerente for o(a) viúvo(a) de militar, por morte de dependente:
1. apresentar o requerimento;
2. apresentar a cópia da Certidão de Óbito;
3. apresentar a cópia do Título de Pensão ou Ficha Cadastro;
4. apresentar a cópia do documento de identificação com CPF do requerente e do(a)
dependente falecido(a);
5. apresentar o espelho do contracheque do(a) pensionista no mês do fato gerador; e
6. cópia de documento que comprove a dependência econômica.
 Se o requerente for beneficiário da pensão militar, observada a respectiva ordem de
habilitação, por morte do militar ou do(a) viúvo(a) do(a) militar:
1. apresentar o requerimento;
2. apresentar a cópia da Certidão de Óbito;
3. apresentar a cópia do documento de identificação com CPF;
3. apresentar a cópia do Título de Pensão ou Ficha Cadastro;
4. apresentar a cópia do documento de identificação com CPF do requerente e do militar ou
do(a) viúvo falecido(a);
5. apresentar o espelho do contracheque do militar ou do(a) viúvo(a) do(a) militar no mês do
fato gerador; e
6. cópia da Declaração de Beneficiários ou documento, assinado pela autoridade competente,
atestando que o requerente é o beneficiário da pensão militar.
 Se o requerente for o terceiro que custeou as despesas do funeral (indenização):
1. apresentar o requerimento;
2. apresentar a cópia da Certidão de Óbito;
3. apresentar a cópia de documento de identificação com CPF do requerente e da pessoa
falecida;
4. apresentar o espelho do contracheque da pessoa falecida no mês do fato gerador; e
5. apresentar a Nota Fiscal original da despesa funerária, constando o nome da pessoa
falecida e a identificação do requerente com CPF.
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 Se o requerente for familiar de servidor (a) civil falecido (a):
1. apresentar o requerimento;
2. apresentar uma cópia da Certidão de Óbito;
3. apresentar uma cópia do documento de identificação com CPF do requerente e do(a)
servidor(a) civil falecido(a);
4. informações sobre o domicílio bancário do requerente;
5. espelho do contracheque da pessoa falecida no mês do óbito;
6. apresentar a nota fiscal original da despesa funerária, constando o nome da pessoa falecida e
a identificação do requerente com CPF;
Obs:
7. Cônjuge: Certidão de Casamento;
8. Filho (a): Certidão de Nascimento; e
9. Companheiro (a): Comprovação de união estável, como entidade familiar.
Se o requerente for a pessoa que custeou o funeral do pensionista especial ex-combatente:
1. apresentar o requerimento;
2. apresentar a cópia da Certidão de Óbito;
3. apresentar a cópia de documento de identificação com CPF do requerente e do excombatente falecido;
4. apresentar o espelho do contracheque do pensionista especial ex-combatente no mês do
óbito; e
5. apresentar a nota fiscal original da despesa funerária, constando o nome da pessoa falecida e
a identificação do requerente com CPF.

PARTE XI
CADASTRO E AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

CAPÍTULO LIII
CADASTRO DE TEMPO DE SERVIÇO
53.1 ATIVIDADE
Cadastro e Averbação de Tempo de Serviço Prestado em órgão de formação da reserva, em
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, em estabelecimento privado e durante o
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período acadêmico, por militares de carreira de na inatividade.

53.2 DO OBJETIVO
O cadastro e a averbação de acréscimo de tempo de serviço anterior a incorporação é de
caráter obrigatório para fins de computar os anos de serviço do militar.

53.3 TIPO DE SERVIÇO
a. Tempo de Serviço Público Federal, Estadual ou Municipal, vinculado ao Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS);
b. Tempo de Serviço Público Federal, Estadual ou Municipal, vinculado ao Regime Geral de
Previdência Social (RGPS);
c. Tempo de Serviço prestado em Órgão de Formação da Reserva (OFR);
d. Tempo de Serviço privado, vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS); e
e. Tempo de Serviço Acadêmico.

53.4 SOLICITAÇÃO DO CADASTRO E AVERBAÇÃO
Cabe o militar interessado fazer a solicitação de cadastro e averbação na Organização Militar a
que pertence para as providencias conforme portaria 119-DGP, de 31 MAIO 19.
A solicitação de cadastro e averbação será obrigatoriamente assinada pelo Comandante, Chefe
ou Diretor da OM que encaminha para DCIPAS.
A Subseção de Cadastro da APG/DCIPAS analisa as solicitações e publica em Aditamento
Técnico a autorização e averbação do tempo de serviço.

53.5 ERROS COMUNS
 Falta a Certidão de Tempo de Serviço (CTC) do INSS;
 Falta a cópia do Boletim Interno de Validade e Veracidade da CTC;
 Envio da cópia da página do BI sem autenticação.
 Identidade errada;
 Documento anexo de outro militar;
 Documentos em excesso;
 Solicita o Cadastro com documentos que não são válidos, como consulta da Certidão de

Tempo de Serviço (CTC) do INSS, extrato de CNIS.
 Falta autenticação da cópia da CTC original.
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 Solicita o Cadastro de Aluno Aprendiz com a CTC do INSS e não encaminha a Certidão de

Aluno Aprendiz emitida pela Escola, conforme legislação.
 Solicita o Cadastro de Aluno Aprendiz com certidão que não atende as normas constantes na

Portaria 119-DGP, de 31 MAIO 19.
 Cadastra Tempo de Serviço passado em Órgão de Formação da Reserva como data de praça e

solicita o cadastro do acréscimo do mesmo período.
 Solicita cadastro sem especificar se é tempo de serviço público ou privado.
 Solicita cadastro de tempo passado em OFR, porém o mesmo período solicitado está

cadastrado como 1ª data de praça e deverá ser enviado um DIEx solicitando a exclusão da 1ª data
de praça pela OM e posteriormente poderemos cadastrar o tempo de OFR.

CONCLUSÃO
A DCIPAS espera, com a edição das Orientações aos Agentes da Administração, contribuir com
as Organizações Militares que compõem os sistemas de civis, inativos, pensionistas e assistência
social para a melhoria e o aperfeiçoamento da gestão de seus processos, pois a cada dia aumenta
o desafio na administração pública por mais efetividade, caracterizada quando os resultados
alcançados estão alinhados com os objetivos estratégicos e institucionais estabelecidos no Plano
de Gestão.
Como a Administração Pública é dinâmica e os assuntos tratados sofrem atualizações
constantes, recomenda-se aos usuários a atenção às atualizações destas orientações, bem como a
apresentação de críticas e sugestões que possam contribuir para o seu aperfeiçoamento.
Todos devemos lembrar que a Administração Pública é regida por princípios basilares que
devem ser obedecidos (Art. 37 CF/88). Legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e
eficiência devem, portanto, nortear não apenas as intenções, mas, sobretudo, os procedimentos
de todos os gestores dos haveres e deveres do Estado, mormente o gestor militar.
A DCIPAS agradece qualquer contribuição para enriquecer este trabalho. Ideias, sugestões e
comentários serão recebidos a qualquer tempo.
Finalmente, deseja e espera que os Srs Agentes da Administração tenham sucesso, dedicação
e perseverança em tão nobre mister, fazendo uso constante destas orientações no seu dia a dia.
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DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (DPGO)
PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
AO 2000A e AO 2004

INTRODUÇÃO
Este documento tem por finalidade esclarecer aspectos importantes para orientar a gestão dos
recursos orçamentários do Sistema de Saúde do Exército em sua vertente assistencial.
Assim, elaborou-se este documento informativo, que, além de atualizar conhecimentos e
destacar pontos importantes, tem o intuito de permitir a melhor gestão dos recursos públicos
colocados à disposição do Sistema de Saúde do Exército.
Cumpre salientar a necessidade de se abordar a gestão no escopo de uma visão sistêmica
enfatizando-se 5 (cinco) linhas de esforço, a saber: planejamento, pessoal, capacitação, controle e
sistemas.
Convém destacar que este documento tem objetivo meramente informativo, não se
sobrepondo à legislação vigente e nem servindo como amparo legal para quaisquer postulações.

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
A Diretoria de Planejamento e Gestão Orçamentária (DPGO), oriunda de um processo de
transformação da Assessoria de Planejamento e Programação Orçamentária do DGP, passou a
funcionar a partir de 1ª JAN 19, de acordo com a Portaria Cmt Ex nº 1208 de 18 AGO 18.
A DPGO é um Órgão de apoio técnico-orçamentário, diretamente subordinado ao DGP e tem
por finalidade realizar a gestão dos recursos do ODS e suas Diretorias.

A DPGO tem a seguinte estrutura organizacional:
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1ª Seção - Apoio à atividade meio da DPGO;
2ª Seção - Gestão de processos de encaminhamentos (OCS/PSA), produção interna das OMS e
exercícios anteriores;
3ª Seção – Gestão de processos voltados à infraestrutura e apoio, planejamento, orientação e
controle dos recursos destinados à aquisição de equipamentos médico-hospitalares e de apoio; à
realização de obras e serviços de engenharia em OMS e contratos de natureza continuada
voltados à atividade finalística de saúde.
4ª Seção - Execução e controle da gestão orçamentária e financeira, coordena a gestão
orçamentária das ações sob responsabilidade do DGP e suas Diretorias.
5ª Seção – Realiza estudos e pareceres nas áreas de orçamento, conformidade de processos e
gestão de riscos.

PARTE I
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

CAPÍTULO LIV
ORÇAMENTO
54.1 PLANO PLURIANUAL (PPA)
O PPA é o instrumento de planejamento de médio prazo do Governo Federal, que estabelece,
de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública Federal
para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de
duração continuada (MTO 2020, Pág 86). O PPA 2020 – 2023 é o oitavo desde a promulgação da
nova constituição.

54.2 PROGRAMAS
As Ações Finalísticas do Comando do Exército vinculam-se ao Programa 6012 - Defesa Nacional.
Além dos Programas Temáticos, há o Programa 0032 - Programa de Gestão e Manutenção do
Poder Executivo que reúne as ações relacionadas com as atividades de Gestão, Manutenção e
Apoio necessárias ao funcionamento dos órgãos de Governo e de suporte às suas atividades
finalísticas.
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Ao contrário dos Programas Temáticos, o Programa de Gestão e Manutenção do Poder
Executivo não se vincula a Objetivos e Iniciativas, mas ligam-se diretamente às Ações
Orçamentárias específicas relacionadas com a manutenção das atividades de cada
Órgão/Ministério.
As UG do Comando do Exército (Cmdo Ex) dispõem, conforme sua atividade, de créditos do
Programa Temático e seus objetivos e iniciativas (educação, alimentação, engenharia, serviço
militar, saúde, etc) e também de recursos da Ação 2000 para manutenção de sua atividade-meio.
Os OD deverão identificar a aplicação (atividade-fim ou meio) dos materiais ou serviços a serem
adquiridos ou prestados para a definição do crédito a ser utilizado.

54.3 AÇÃO
A Ação compreende o nível máximo de agregação das metas de Governo, por intermédio da
qual é alcançada a realização dos grandes projetos e atividades da Nação.
Como exemplo, estão relacionadas abaixo algumas das Ações previstas no Orçamento da Unidade
Orçamentária Comando do Exército (UO Cmdo Ex) para o ano de 2020, com as respectivas
responsabilidades setoriais:

Ação 2004
Ação 212O
Ação 2900
Ação 212B

Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados,
Militares e seus Dependentes (DCIPAS/DGP);
Movimentação de Militares
Apoio ao Serviço Militar
Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e
seus Dependentes

54.4 PLANO INTERNO (PI)
Visando otimizar a execução orçamentária e financeira, bem como permitir o
acompanhamento e o controle da realização das despesas, foi adotado o Plano Interno (PI) no
âmbito do Exército Brasileiro.
O PI é um instrumento de planejamento, acompanhamento e controle da ação programada.
Usado como forma de detalhamento de um projeto/atividade, permite uma interligação entre o
que é planejado com o que efetivamente é executado.
Novos PI podem ser criados de acordo com a necessidade da DPGO, o que pode acontecer a
qualquer momento, conforme as demandas.
Para consultar a descrição do PI, acesse, no SIAFI, a transação “>CONPI”
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Abaixo está descrita a composição de um PI:
O PI que atende às despesas administrativas da OM (suprimento de material, equipamentos e
serviços) é o: D8SAFUNADOM
D 8 SA FUNADOM
Identifica o Item (Administração da OM)
Identifica o Órgão de Apoio (DPGO)
Identifica o Gestor (DGP)
O crédito descentralizado pela DPGO diretamente às UG/OM terá como primeiro e segundo
caracteres dos PI, com exceção dos destaques e créditos específicos, os códigos D8. O caractere D
corresponde ao DGP e o número 8 à DPGO.

CAPÍTULO LV
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
55.1 GENERALIDADES
Alinhado com o cenário orçamentário atual, o DGP deve continuar pautando o foco nas ações
estratégicas de racionalização administrativa, nas atividades ligadas à governança, na gestão dos
créditos disponíveis e na otimização de seus gastos, a fim de gerar economia, em todos os níveis, e
promover uma melhor efetividade no gasto público.
Para o exercício financeiro de 2022, o DGP, deverá estabelecer, com tempestividade, as PDR
(Previsão de Descentralização de Recursos) com as UGE, quando necessário, e o envio das
respectivas Previsões de Recursos Orçamentários (PRO), conforme planejamento prévio,
apresentado em reunião da CPOEx, a fim de antecipar e dar celeridade aos procedimentos
licitatórios.

55.2 ESTÁGIOS DA DESPESA (EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO)
A Lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964, definiu os conceitos de Empenho, Liquidação e
Pagamento, conforme veremos a seguir:

Síntese do RIP
Registros permanentes:
Méritos
Deméritos
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O empenho deverá estar de acordo com a finalidade do crédito recebido, sua natureza de
despesa e limite, podendo ser:
Ordinário – para despesas cujo montante seja previamente conhecido e cujo pagamento deva
ocorrer de uma só vez (aquisição de material de expediente);
Global – para despesas cujo valor seja conhecido, mas que seus pagamentos necessitem ser
parcelados, como exemplo podemos citar as despesas com contratos;
Estimativo – atender despesas cujo montante não é previamente conhecido, como no caso de
concessionárias de serviço público (água, luz e telefone, etc.).
“Art. 63. – A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor,
tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
A verificação se os serviços constantes da nota fiscal ou os materiais foram entregues será
atestada no verso da nota fiscal pelo agente da administração responsável. Em seguida, será
registrado no SIAFI por meio de nota de lançamento no sistema (NS).
IMPORTANTE: A DPGO orienta que as UG lancem na NS a vigência (dia e mês) do período do
consumo das faturas dos contratos. Tal ato é essencial para o acompanhamento das liquidações

“Art. 64. – A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente,
determinando que a despesa seja paga.”
da UG.
Após o atestado no verso da nota fiscal de que a despesa foi liquidada, o OD poderá autorizar a
emissão da Ordem Bancária no mesmo documento.
O aprofundamento sobre o assunto requer um contínuo estudo da legislação vigente, da utilização
do SIAFI/SIASG e um estreito contato com a CGCFEx de vinculação, esclarecendo eventuais
dúvidas e orientações pertinentes.

55.3 ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Para obter a melhor execução orçamentária possível, o DGP deve acompanhar a execução
orçamentária e financeira dos créditos sob sua gestão, particularmente os que foram
descentralizados, com o objetivo de verificar o atendimento à finalidade prevista nas dotações
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orçamentárias e o alcance dos objetivos estabelecidos, inclusive as metas de execução impostas
na Diretriz Especial de Gestão Orçamentária e Financeira do Comandante do Exército, ajustando,
sempre que necessário, o planejamento e efetivando remanejamentos.
O acompanhamento da execução orçamentárias das ações sob responsabilidade é realizado por
meio da produção semanal do Informativo Orçamentário do DGP. Nele são elaborados gráficos
que permitem a fiscalização desde a descentralização do crédito até a sua efetiva liquidação.
Todas as Ações Orçamentárias que permeiam o Departamento-Geral do Pessoal são extraídas do
SIAFI Gerencial e acompanhadas semanalmente, desde movimentação de militares até bolsas de
residência nos hospitais.

55.4 DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO –TRANSAÇÃO DETAORC
A transação DETAORC permite o detalhamento dos créditos orçamentários em nível de Fontes
de Recursos, UGR e PI por meio de uma Nota de Dotação (ND).

55.4.1 MUDANÇA DE PI
A fim de proporcionar uma maior flexibilidade no emprego dos recursos do PI D8DAFUNADOM
recebidos pela UG, está autorizada a mudança do PI por meio da transação DETAORC, conforme já
informados nestas OAA, exclusivamente nos casos a seguir:
 Do: PI D8SAFUNADOM para: PI D8SAFUNREEX;
 Do: PI D8SAAFUNADOM para: PI D8SAFUNDEDE; e
 Do: PI D8SAFUNADOM para: PI D8SAFUNPETA.

55.4.2 MUDANÇA DE ND
A fim de facilitar a execução das despesas da UG, a DPGO normalmente descentraliza recursos
na ND de origem 339000, 339100 ou 449000. Dessa forma, a UG está autorizada a realizar a
transação DETAORC, exclusivamente nos casos a seguir:
 Da: ND 339000 para: 339030, 339039, 339040 ou 339047;
 Da: ND 339100 para: 339139; e
 Da: ND 449000 para: 449052.

IMPORTANTE: A UG deverá realizar as transações acima (tanto a mudança de PI quanto a
mudança de ND) no valor exato da despesa a ser empenhada. Tal ato evitará a ocorrência de
eventual saldo de crédito, o que possibilitará o recolhimento ao final do exercício financeiro (o
recolhimento somente é executado com o crédito no PI e na ND de origem).
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55.5 DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS PARA RECOLHIMENTO
A 4ª Seção/DPGO descentraliza créditos para as mais de 400 UG em diversas estruturas
orçamentárias, ao longo de todo exercício financeiro.
No entanto, para fins de recolhimento do crédito descentralizado, faz-se necessário que a UG
disponibilize o recurso a ser recolhido na estrutura orçamentária recebida, ou seja, retornando
para o PI e ND de origem, caso tenha alterado.
Ressalta-se que, caso a UG não disponibilize o recurso na ND de origem, não será possível o
recolhimento de eventual saldo de crédito, podendo inclusive, acarretar na perda do recurso pelo
Comando do Exército.
IMPORTANTE: A DPGO informa que não há necessidade da UG enviar Msg solicitando o
recolhimento de eventuais sobras de NC ao longo do ano, pois tais recolhimentos ocorrerão
oportunamente, conforme o calendário do final do exercício financeiro ou orientação da Diretoria,
na própria NC ou por meio de DIEx e/ou Msg.

PARTE II
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA DESPESA

CAPÍTULO LVI
GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES
56.1 GENERALIDADES
A governança refere-se à estruturas e mecanismos que possibilitem o exercício da liderança, a
aplicação de estratégia e o controle. Neste sentido, no que concerne às aquisições e contratações
deve-se observar que as mesmas devem contribuir para o atingimento dos objetivos apostos no
Plano de Gestão da UG, sendo portanto imprescindível que estejam vinculadas a um ou mais
objetivos estratégicos.

56.2

GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL
A publicação da Portaria nº 8.678/2021, de 19 de julho de 2021 que institui a governança das
contrações públicas no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional,
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não somente atualiza, mas busca trazer operacionalidade com instrumentos de governança
facilitadores, com foco na transparência e efetividade.
A Portaria nº 8.678/2021 corrobora com a Lei nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, a nova
Lei de Licitações que, embora em vigor, possui prazo de dois anos para revogar todas as normas
anteriores.
As alterações advindas com estas novas legislações buscam contribuir para que as ações no
âmbito da Administração apresentem valor público à sociedade, com eficiência e transparência,
estimulando a ação integrada e coordenada dos órgãos que compõem a Administração Pública
Federal de forma operacional e facilitadora.

56.3

INSTRUMENTOS

Dentre estas contribuições em seu Capítulo III – Instrumentos, denotamos o Art. 6º ao 17 em
que se elenca alguns instrumentos de governança para as contratações públicas com suas
definições:
56.3.1 Plano Diretor de Logística Sustentável – PLS
Os órgãos e as entidades devem elaborar e implementar seu Plano Diretor de Logística
Sustentável - PLS, de acordo com modelo de referência definido em ato da Secretaria de Gestão
da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.
56.3.2 Plano de Contratações Anual
Compete à OMS elaborar seu Plano de Contratações Anual alinhado ao planejamento
estratégico da RM enuqdrante e do DGP e subsidiará a elaboração da proposta orçamentária.
56.3.3 Política de gestão de estoques
Compete ao órgão ou entidade, quanto à gestão de estoques do processo de contratações
públicas:
I – assegurar a minimização de perdas, deterioração e obsolescência, realizando, sempre que
possível, a alienação, a cessão, a transferência e a destinação final ambientalmente adequada dos
bens móveis classificados como inservíveis;
II - garantir os níveis de estoque mínimos para que não haja ruptura no suprimento, adotandose, sempre que possível, soluções de suprimento just-in-time; e
III - considerar, quando da elaboração dos estudos técnicos preliminares, os custos de gestão
de estoques como informação gerencial na definição do modelo de fornecimento mais efetivo.
56.3.4 Política de compras compartilhadas
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Compete ao órgão ou entidade, quanto às compras compartilhadas do processo de
contratações públicas:
I - realizar as contratações de bens e serviços de uso comum, preferencialmente, de forma
compartilhada; e
II - utilizar as soluções centralizadas disponibilizadas pela Central de Compras da Secretaria de
Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, salvo disposição em
contrário.
56.3.5 Gestão por competências
Compete ao órgão ou entidade, quanto à gestão por competências do processo de
contratações públicas:
I - assegurar a aderência às normas, regulamentações e padrões estabelecidos pelo órgão
central do Sistema de Serviços Gerais - SISG, quanto às competências para os agentes públicos que
desempenham papéis ligados à governança, à gestão e à fiscalização das contratações;
II - garantir que a escolha dos ocupantes de funções-chave, funções de confiança ou cargos em
comissão, na área de contratações, seja fundamentada nos perfis de competências definidos
conforme o inciso I, observando os princípios da transparência, da eficiência e do interesse
público, bem como os requisitos definidos no art. 7º da Lei nº 14.133, de 2021; e
III - elencar, no Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP, nos termos do Decreto nº 9.991,
de 28 de agosto de 2019, ações de desenvolvimento dos dirigentes e demais agentes que atuam
no processo de contratação, contemplando aspectos técnicos, gerenciais e comportamentais
desejáveis ao bom desempenho de suas funções.
56.3.6 Política de interação com o mercado fornecedor e com associações empresariais
Compete ao órgão ou entidade, quanto à interação com o mercado fornecedor e com
associações empresariais:
I - promover regular e transparente diálogo quando da confecção dos estudos técnicos
preliminares, de forma a se obterem insumos para a otimização das especificações dos objetos a
serem contratados, dos parâmetros de mercado para melhor técnica e custo das contratações, e
das obrigações da futura contratada, conforme dispõe o art. 21 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de
2021;
II - observar a devida transparência acerca dos eventos a serem conduzidos na fase da seleção
do fornecedor, respeitados os princípios da isonomia e da publicidade;
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III - padronizar os procedimentos para a fiscalização contratual, respeitando-se os princípios do
devido processo legal e do contraditório quando da apuração de descumprimentos junto a
fornecedores; e
IV - estabelecer exigências sempre proporcionais ao objeto a ser contratado, para assegurar
que as oportunidades sejam projetadas de modo a incentivar a ampla participação de
concorrentes potenciais, incluindo novos entrantes e pequenas e médias empresas. Parágrafo
único. O disposto neste artigo deverá estar em harmonia com a Estratégia Nacional de
Investimentos e Negócios de Impacto, instituída pelo Decreto nº 9.977, de 19 de agosto de 2019,
ou o que vier a substitui-lo.
56.3.7 Gestão de riscos e controle preventivo
Compete ao órgão ou entidade, quanto à gestão de riscos e ao controle preventivo do processo
de contratação pública:
I - estabelecer diretrizes para a gestão de riscos e o controle preventivo que contemplem os
níveis do metaprocesso de contratações e dos processos específicos de contratação;
II - realizar a gestão de riscos e o controle preventivo do metaprocesso de contratações e dos
processos específicos de contratação, quando couber, conforme as diretrizes de que trata o inciso
I;
III - incluir nas atividades de auditoria interna a avaliação da governança, da gestão de riscos e
do controle preventivo nas contratações; e
IV - assegurar que os responsáveis pela tomada de decisão, em todos os níveis do órgão ou da
entidade, tenham acesso tempestivo às informações relativas aos riscos aos quais está exposto o
processo de contratações, inclusive para determinar questões relativas à delegação de
competência, se for o caso. § 1º A gestão de riscos e o controle preventivo deverão racionalizar o
trabalho administrativo ao longo do processo de contratação, estabelecendo-se controles
proporcionais aos riscos e suprimindo-se rotinas puramente formais.
56.3.8 Diretrizes para a gestão dos contratos
Compete ao órgão ou entidade, quanto à gestão dos contratos:
I - avaliar a atuação do contratado no cumprimento das obrigações assumidas, baseando-se em
indicadores objetivamente definidos, sempre que aplicável;
II - introduzir rotina aos processos de pagamentos dos contratos, incluindo as ordens
cronológicas de pagamento, juntamente com sua memória de cálculo, relatório circunstanciado,
proposições de glosa e ordem bancária;
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III - estabelecer diretrizes para a nomeação de gestores e fiscais de contrato, com base no perfil
de competências previsto no art. 14, e evitando a sobrecarga de atribuições;
IV - modelar o processo sancionatório decorrente de contratações públicas, estabelecendo-se,
em especial, critérios objetivos e isonômicos para a determinação da dosimetria das penas, com
fulcro no § 1º do art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;
V - prever a implantação de programas de integridade pelo contratado, de acordo com a Lei nº
12.846, de 1º de agosto de 2013, na hipótese de objetos de grande vulto, e para os demais casos,
quando aplicável; e
VI - constituir, com base no relatório final de que trata a alínea "d" do inciso VI do § 3º do art.
174 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, base de dados de lições aprendidas durante a
execução contratual, como forma de aprimoramento das atividades da Administração.

56.4

DEFINIÇÃO DE ESTRUTURA DA ÁREA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Compete ao órgão ou entidade, quanto à estrutura da área de contratações públicas:
I - proceder, periodicamente, à avaliação quantitativa e qualitativa do pessoal, de forma a
delimitar as necessidades de recursos materiais e humanos;
II - estabelecer em normativos internos: a) competências, atribuições e responsabilidades dos
dirigentes, incluindo a responsabilidade pelo estabelecimento de políticas e procedimentos de
controles internos necessários para mitigar os riscos; b) competências, atribuições e
responsabilidades dos demais agentes que atuam no processo de contratações; e c) política de
delegação de competência para autorização de contratações, se pertinente.
III - avaliar a necessidade de atribuir a um comitê, integrado por representantes dos diversos
setores da organização, a responsabilidade por auxiliar a alta administração nas decisões relativas
às contratações;
IV - zelar pela devida segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público
para atuação simultânea nas funções mais suscetíveis a riscos;
V - proceder a ajustes ou a adequações em suas estruturas, considerando a centralização de
compras pelas unidades competentes, com o objetivo de realizar contratações em grande escala,
sempre que oportuno; e
VI - observar as diferenças conceituais entre controle interno, a cargo dos gestores
responsáveis pelos processos que recebem o controle, e auditoria interna, de forma a não atribuir
atividades de cogestão à unidade de auditoria interna.
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56.4.1 Estrutura da área de contratações públicas:
Faz-se necessário destacar quanto à estrutura da área de contratações públicas, sendo
competência do órgão ou entidade:
I – proceder, periodicamente, à avaliação quantitativa e qualitativa do pessoal, de forma a
delimitar as necessidades de recursos materiais e humanos;
II - estabelecer em normativos internos: competências, atribuições e responsabilidades dos
dirigentes, incluindo a responsabilidade do estabelecimento de políticas e procedimentos de
controles

internos

necessários

para

mitigar

os

riscos;

competências,

atribuições

e

responsabilidades dos demais agentes que atuam no processo de contratações; e política de
delegação de competência para autorização de contratações, se pertinente.
III – avaliar a necessidade de atribuir a um comitê, integrado por representantes dos diversos
setores da organização, a responsabilidade por auxiliar a alta administração nas decisões relativas
às contratações;
IV – zelar pela devida segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público
para atuação simultânea nas funções mais suscetíveis a riscos;
V – proceder a ajustes ou a adequações em suas estruturas considerando a centralização de
compras pelas unidades competentes, com o objetivo de realizar contratações em grande escala,
sempre que oportuno; e
VI – observar as diferenças conceituais entre controle interno, a cargo dos gestores
responsáveis pelos processos que recebem o controle, e auditoria interna, de forma a não atribuir
atividades de cogestão à unidade de auditoria interna.

CAPÍTULO LVII
DESPESAS COM DESLOCAMENTOS A SERVIÇO
No presente capítulo serão abordados aspectos importantes acerca das despesas com
deslocamentos a serviço
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57.1 GENERALIDADES
a. Todas as Organizações Militares com comando de Oficial-General recebem anualmente uma
cota para ser utilizada em deslocamentos a serviço daquela OM, disponibilizada inicialmente como
PDR em A-1 e posteriormente disponibilizada como cota no SIPEO.
b. Os saldos podem ser utilizados em quaisquer deslocamentos à serviço.
c. Pedidos adicionais deverão ser realizados por meio do SIPEO, no módulo de deslocamentos a
serviço.
d. Solicitações de recolhimento de crédito também deverão ser realizadas por meio do SIPEO,
no módulo de deslocamentos a serviço, por meio da elaboração de uma Mapa de Recolhimento.
Lembrar que o saldo deve estar detalhado na UGR 160.505.
e. As cotas SIPEO serão disponibilizadas na ND 33.90.00. No momento da elaboração do Mapa
e deverá ser detalhada a ND a ser utilizada (14/15/33/92).
f. As cotas serão disponibilizadas com prazo para utilização das mesmas. Após o término do
prazo, as cotas serão restituídas ao DGP.
g. Por ocasião da elaboração dos mapas, o próprio Comando poderá ser o favorecido ou
qualquer outra UG enquadrante. Exemplo: No mapa do CML poderá constar como favorecido o
próprio Comando do CML como qualquer outra OM do CML, que o mesmo tenha interesse de
descentralizar créditos.
l. Inspeções como IAMEx, VIOT, IAFEx deverão ser realizadas com as cotas descentralizadas, não
havendo, em princípio disponibilidade de aporte adicional.

57.2 CUSTEIO DAS DESPESAS
A fim de custear despesas com deslocamentos a serviço, a DPGO distribui cotas no SIPEO na
seguintes Ação Orçamentária (AO):

57.2.1 AO 2000/000A
Cobrir despesas com diárias, passagens e ressarcimento de passagens para o atendimento às
atividades com deslocamento a serviço na área interna e externa e outros gastos necessários
relativos às despesas com deslocamentos a serviço.

57.2.2 PTRES:171404
57.2.3 Planos Internos utilizados
 CPCOM
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CAPÍTULO LVIII
DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO
No presente capítulo serão abordados aspectos importantes sobre a aquisição de materiais e a
contratação de serviços relacionados ao apoio administrativo da OM.

58.1 GENERALIDADES
A 3ª Seção da DPGO (UGR 167505) é a seção responsável pela descentralização de recursos
destinados para a aquisição de materiais e a prestação de serviços relacionados à atividade-meio
da OMS.
Nesse sentido, conforme disponibilidades, a DPGO descentraliza anualmente para todas as UG,
cotas de FUNADOM – PI D8SAFUNADOM, destinadas a custear despesas com o apoio
administrativo, de acordo com as peculiaridades de cada OMS.
Tendo em vista as limitações orçamentárias, não há uma quantidade fixa de cotas de
FUNADOM a serem descentralizadas anualmente pela DPGO em cada exercício financeiro.
Todavia, a Previsão de Recursos Orçamentários (PRO), divulgada anualmente pela DPGO a
partir de 1º SET de A-1, estabelece a quantidade de cotas de FUNADOM a serem descentralizadas
para o Exercício Financeiro subsequente.
Dessa maneira, a DPGO orienta quanto ao minucioso planejamento do levantamento das
necessidades dos materiais a serem adquiridos, empregando com efetividade o escasso recurso da
AO 2004.
Importante esclarecer que, as despesas relacionadas com a atividade-fim (ensino, serviço
militar, alimentação etc) são atendidas pelos ODS responsáveis pela atividade.

58.2 TIPOS DE PLANO INTERNOS (PI)
A fim de proporcionar uma melhor gestão dos recursos sob a sua responsabilidade, a DPGO
descentraliza recursos do apoio administrativo conforme a seguir:
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58.2.1 – D8SAFUNADOM (Administração da OM)
O presente PI é descentralizado anualmente pela DPGO por meio das cotas de FUNADOM,
sendo destinado a custear despesas do apoio administrativo, exceto aquelas em que há PI
específico para tal.
O PI D8SAFUNADOM poderá ser empregado na aquisição de materiais de consumo
(prioritariamente para a reposição de estoques de almoxarifado, como itens de expediente,
limpeza e higienização etc) e na contratação de serviços (como Mnt de equipamentos, Mnt das
instalações, Mnt de material e Eqp de informática), tudo obrigatoriamente relacionado à vida
vegetativa da OM.
Em caráter excepcional, a própria UG está autorizada a realizar a mudança do PI
D8SAFUNADOM exclusivamente para os PI D8SAFUNREEX, D8SAFUNDEDE e D8SAFUNPETA, por
meio da transação DETAORC.
IMPORTANTE: A transposição acima deverá ser realizada no valor exato a ser empenhado no
PI de destino, para que não ocorra eventual sobra de crédito, impedindo o recolhimento ao final
do exercício financeiro.
Caso a UG tenha interesse em empregar o recurso para recarga de extintor,
dedetização/desratização ou manutenção de poço artesiano, deverá, obrigatoriamente realizar a
transposição do PI FUNADOM para o PI de acordo com a finalidade, PI D8SAFUNREEX,
D8SAFUNDEDE e D8SAFUNPETA, respectivamente.
58.2.2 – D8SAFUNREEX (Sv de Mnt, Recarga e Revisão de Extintores)
Tem por finalidade controlar as despesas com serviço de manutenção, recarga e revisão de
extintores de incêndio das instalações vinculadas à vida vegetativa da OM.
Caso a UG tenha interesse em realizar despesa no presente PI, a própria UG está autorizada a
realizar a transposição do PI D8SAFUNADOM para o PI D8SAFUNREEX, por meio da transação
DETAORC.
IMPORTANTE: A transposição deverá ser realizada no valor exato a ser empenhado no PI de
destino (PI D8SAFUNREEX), para que não ocorra eventual sobra de crédito, o que impedirá o
recolhimento ao final do exercício financeiro.
58.2.3 – D8SAFUNDEDE (Desinsetização e Desratização)
Tem por finalidade controlar as despesas com desinsetização e desratização das instalações
vinculadas à vida vegetativa da OM.
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Caso a UG tenha interesse em realizar despesa no presente PI, a própria UG está autorizada a
realizar a transposição do PI D8SAFUNADOM para o PI D8SAFUDEDE, por meio da transação
DETAORC.
IMPORTANTE: A transposição deverá ser realizada no valor exato a ser empenhado no PI de
destino (PI D8SAFUNDEDE), para que não ocorra eventual sobra de crédito, o que impedirá o
recolhimento ao final do exercício financeiro.
58.2.4 – D8SAFUNPETA (Mnt de Poços e Tratamento de Água)
Tem por finalidade controlar o emprego de recursos para a manutenção de poços artesianos e
tratamento de água.
Caso a UG tenha interesse em realizar despesa no presente PI, a própria UG está autorizada a
realizar a transposição do PI D8SAFUNADOM para o PI D8SAFUPETA, por meio da transação
DETAORC.
IMPORTANTE: A transposição deverá ser realizada no valor exato a ser empenhado no PI de
destino (PI D8SAFUNPETA), para que não ocorra eventual sobra de crédito, o que impedirá o
recolhimento ao final do exercício financeiro.
58.2.5 – D8SAFUNINCD (Aquisição de Insumos de Combate a Incêndio)
Tem por finalidade controlar as despesas com insumos voltados para a prevenção e combate a
incêndio, como Equipamentos de Proteção Individual (EPI), como protetores faciais, óculos de
segurança, capacetes, luvas, mangas de proteção, calçados de proteção, aparelhos de proteção
respiratória, cremes protetores, aventais, jaquetas, etc.) e demais equipamentos móveis de
combate a incêndio (mangueiras, esguichos, acessórios de corte e arrombamentos, etc.), exceto
recarga de extintores, em que deverá ser utilizado o PI – D8SAFUNREEX.
Destaca-se que a descentralização de recursos para a aquisição de extintores de incêndio é de
responsabilidade da D Abast/COLOG – extintor das Instalações da OM ou D Mat/COLOG – extintor
p/ Vtr.
58.2.6 – D8SAFUNLLED (Aquisição de Lâmpadas de LED)
Tem por finalidade atender e controlar despesas com a aquisição de lâmpadas de LED, a fim de
mitigar as despesas com concessionária de energia elétrica.
58.2.7 – D8SAFUNGEEA (Combustível p/ Geração ENEL e Aquecimento)
Tem por finalidade controlar as despesas para aquisição de combustíveis exclusivamente para
a geração de eletricidade e aquecimento, como por exemplo: óleo diesel e gasolina.
Normalmente o combustível adquirido por meio do PI D8SAFUNGEEA é empregado nas OM
que possuem Pelotão Especial de Fronteira (PEF), locais onde não há fornecimento regular de
energia elétrica.
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A descentralização de recursos a fim de atender a presente despesa ocorrerá conforme a média
histórica da UG/OMS e disponibilidade orçamentária desta Diretoria.
58.2.8 – D8SAFUNPUBL (Publicações EBC/jormais)
Tem por finalidade controlar as despesas com a publicação de editais, avisos, convocações,
extratos de contratos e assemelhados – na EBC e jornais de grande circulação.
Destaca-se que os recursos descentralizados pela DpGO no PI D8SAFUNPUBL deverão ser
empregados exclusivamente para o custeio de publicações de processos que envolvem aquisições
de produtos/prestações de serviços referentes aos créditos oriundos desta Diretoria.
A descentralização de recursos para atender o presente objeto será realizada conforme a média
histórica da UG. Assim, a DpGO descentralizará cota anual para custear a citada despesa.
Todavia, caso a UG empregue a totalidade da cota recebida, a UG poderá solicitar a
transposição de crédito do PI D8SAFUNADOM para atender eventais demandas suplementares,
conforme modelo a seguir:

MODELO DE MENSAGEM
DO OD DO(A) NOME DA UG
AO SR SUBDIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
ASSUNTO:

TRANSPOSIÇÃO DE CRÉDITO – DO PI D8SAFUNADOM PARA O PI

D8SAFUNPUBL

SOLICITO A TRANSPOSIÇÃO DE CRÉDITO A FIM DE CUSTEAR DESPESAS COM
PUBLICAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:
CRÉDITOS

PI

ND

VALORES

A RECOLHER

D8SAFUNADOM

339000

R$1.000,00

A DESCENTRALIZAR

D8SAFUNPUBL

339100

R$1.000,00

INFORMO QUE A SOLICITAÇÃO ACIMA VISA CUSTEAR PUBLICAÇÕES RELACIONADAS AOS
PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS REFERENTES AOS CRÉDITOS
DESCENTRALIZADOS PELA DPGO.

CIDADE-ESTADO, _____ DE _____ DE 2021
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NOME COMPLETO - POSTO
ORDENADOR DE DESPESAS

58.2.9 – D8SAFUNCNPJ (Certificação Digital)
Tem por finalidade controlar a aquisição de certificação digital (tokens).
Ressalta-se que o Ministério da Defesa está implantando em todo o Brasil Autoridades
Certificadoras (AC Defesa), as quais disponibilizam paras as UG/OM certificados digitais sem
custos.
Encontra-se em pleno funcionamento as AC Defesa nas Gu do Rio de Janeiro-RJ e Brasília-DF.
Desse modo, as UG/OM sediadas nestas Gu deverão realizar todos os procedimentos para fins de
solicitação de tokens junto àquelas autoridades.
SUL
Posto
Posto de Identificação da Guarnição
de Santa Maria (PI Santa Maria)
Seção de Identificação de Organização
Militar (SIDOM)

Unidade

Cidade

Estado

B Adm Gu SM (EB)

Santa Maria

RS

GAP-CO (FAB)

Canoas

RS

Cidade

Estado

SP
Posto

Unidade
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Posto

Local

de

Identificação

da

Marinha (PLIM)

8º DN (MB)
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São Paulo

SP

Unidade

Cidade

Estado

Com1ºDN (MB)

Rio de Janeiro

RJ

Rio de Janeiro

RJ

Rio de Janeiro

RJ

Unidade

Cidade

Estado

GAP-AN (FAB)

Anápolis

GO

Unidade

Cidade

Estado

GAP-DF (FAB)

Brasília

DF

MD

Brasília

DF

7º DN (MB)

Brasília

DF

QGEx (EB)

Brasília

DF

GIR 11 (EB)

Brasília

DF

Unidade

Cidade

Estado

GIR 7 (EB)

Recife

PE

GAP-RF (FAB)

Recife

PE

RJ
Posto
Serviço de Identificação da Marinha
(SIM)
Serviço

de

Identificação

de

Organização Militar (SIDOM)

III COMARCOMANDO AÉREO
LESTE (FAB)

Centro Logístico do Material da
Marinha (Clog Mat)

Clog Mat (MB)
GO

Posto
Seção de Identificação de Organização
Militar (SIDOM)

DF
Posto
Autoridade de Registro (AR)
Ministério da Defesa (MD)
Posto

Local

de

Identificação

da

Marinha (PLIM)
Base Administrativa do QGEx (B Adm
QGEx)
Gabinete de Identifcação Regional 11
(GIR 11)

RECIFE
Posto
Gabinete de Identificação Regional 7
(GIR 7)
Seção de Identificação de Organização
Militar (SIDOM)
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Capitania dos Portos de Pernambuco
(CPPE)

CPPE (MB)

Recife

PE

Cidade

Estado

AM
Posto

Unidade

Seção de Identificação de Organização
Militar (SIDOM)
Posto

Local

de

Identificação

da

Marinha (PLIM)
GIR - Comando da 12ª Região Militar
(12ª RM)

GAP-MN (FAB)

Manaus

AM

9º DN (MB)

Manaus

AM

12ª RM (EB)

Manaus

AM

A descentralização de recursos para atender o presente objeto será realizada conforme a média
histórica da UG. Assim, a DPGO descentralizará cota anual para custear a citada despesa.
Todavia, caso a UG empregue a totalidade da cota recebida, a UG poderá solicitar transposição
de crédito do PI D8SAFUNADOM para atender eventuais demandas suplementares, conforme
modelo a seguir:

MODELO DE MENSAGEM - SPED
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DO OD DO(A) NOME DA UG
AO SR SUBDIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
ASSUNTO: TRANSPOSIÇÃO DE CRÉDITO – DO PI D8SAFUNADOM PARA O PI D8SAFUNCNPJ

SOLICITO A TRANSPOSIÇÃO DE CRÉDITO A FIM DE CUSTEAR DESPESAS COM
CERTIFICAÇÃO DIGITAL, CONFORME A SEGUIR:
CRÉDITOS

PI

ND

VALOR

A RECOLHER

D8SAFUNADOM

339000

R$ 1.000,00

A DESCENTRALIZAR

D8SAFUNCNPJ

339000

R$ 1.000,00

CIDADE-ESTADO, _____ DE _____ DE 2021

NOME COMPLETO - POSTO
ORDENADOR DE DESPESAS

58.2.10 – D8SAFUNSEGO (Vtr Administrativas)
Tem por finalidade controlar as despesas com seguro obrigatório, taxas de licenciamento e
serviços de emplacamento de viaturas administrativas.
A descentralização de recursos ocorrerá no início de cada exercício financeiro, conforme a
execução da despesa da UG em A-1. Todavia, caso a UG necessite recurso suplementar ao longo
do exercício, deverá encaminhar expediente para a DPGO, solicitando o valor exato com as
devidas justificativas.
Destaca-se que, em regra, a DPGO não descentraliza crédito para o custeio de multas de
trânsito, tendo em vista que deverão ser imputadas ao infrator, após a realização de processo
administrativo.
58.2.11 – D8SAFUNSUPL (Pedido Eventual - Administração da OM)
Tem por finalidade custear despesas de caráter eventual, as quais não integram o dia-a-dia da
OM, tais como pequenas demandas de manutenção das instalações, desde que não se configurem
OBRA ou SERVIÇO DE ENGENHARIA.
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A descentralização de recursos no PI D8SAFUNSUPL ocorre conforme a disponiblidade
orçamentária desta Diretoria, desde que a finalidade do objeto pleiteado pela UG/OM atenda aos
parâmetros a seguir:
a. Item de responsabilidade da DPGO, previsto no Anexo “A” destas OAA – Reunião Sistêmica;
b. Insuficiência de recursos no PI D8SAFUNADOM por parte da UG;
c. Racionalização da Despesa: otimização do recurso público;
d. Efetividade de emprego: capacidade de promover os resultados pretendidos, impactando de
forma positiva na atividade-fim da OM;
e. Capacidade de empenho imediato;
f. Motivação do ato: a Administração deve justificar os seus atos, apresentando as razões que se
fizeram decidir sobre os fatos em observância às suas atribuições legais; e
g. Conhecimento do Escalão Superior.
Dessa forma, a DPGO poderá provisionar a UG com os recursos necessários, por meio do PI
D8SAFUNSUPL, mediante solicitação, conforme o modelo a seguir:

MODELO DE MENSAGEM PI (D8DAFUNSUPL) - SPED
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Do Solicitante
Ao Sr Subdiretor de Planejamento e Gestão Orçamentária
Assunto: solicitação de crédito EVENTUAL - PI D8SAFUNSUPL
1.
Solicito a descentralização de crédito eventual – PI D8SAFUNSUPL para a UG
160XXX – Nome da UG a ser contemplada, no valor total de R$ XXX,XX (somatório tabelas GND
04 e GND 03 abaixo), conforme especificações detalhadas abaixo, por ordem de prioridade:
2. Outras informações julgadas úteis.

Dados do Responsável para contato para prestar maiores esclarecimentos sobre a UG
(Posto/Grad, Nome, Telefone, Ramal, RITEx, Celular, etc.).
GRUPO DA NATUREZA DA DESPESA-GND4
Prioridade

1

Material

Vigência Qtde
Pregão

UASG/Pregão Item
160XXX -

Aquisição de Cadeira

Pregão 04/2020

3

22/09/20

Valor Unit

Valor Total

(R$)

(R$)

1.500,00

15.000,00

10

Tal solicitação tem por finalidade xxxxx/Justificativa (motivação)
3

160XXX Pregão 05/2020

Aquisição de
computadores

5

31/10/20

3

12.350,00

37.050,00

Tal solicitação tem por finalidade xxxxx/Justificativa (motivação)
52.050,00

SUBTOTAL GDN 04
GRUPO DA NATUREZA DA DESPESA -GND3
Prioridade

2

Material

UASG/Pregão Item Vigência
Pregão

Serviços de Instalação
160XXX dosaparelhos de ar
Pregão 02/2020
condicionado

31/12/20

Qtde

10

ValorUnit

Valor Total

(R$)

(R$)

200,00

2.000,00

7

Tal solicitação tem por finalidade xxxxx/Justificativa (motivação)

4

Adequação
dosalojamentos de
Cb/Sd

160XXX–
Pregão 03/2020

1

25/04/20

1

40.000,00

40.000,00

Tal solicitação tem por finalidade xxxxx/Justificativa (motivação)
SUBTOTAL GDN 03

42.000,00

VALOR TOTAL

94.050,00

NOME COMPLETO DO SOLICITANTE – POSTO
FUNÇÃO
58.3 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO APOIO ADMINISTRATIVO (ND e SI)
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Os recursos descentralizados pela 3ª Seção/DPGO (167505), em um dos citados PI deste
capítulo das OAA e conforme a finalidade da Nota de Crédito, poderão ser empenhados de acordo
com o quadro a seguir:
APOIO ADMINISTRATIVO – 3ª Seção/DPGO
ND

33.90.30 – Material de Consumo
01 - Combustível e Lubrificantes Automotivos (exclusivamente para aplicação em grupos
geradores).
03 - Combustível e Lubrificantes para outras Finalidades.
04 - Gás e outros materiais Engarrafado.
11 - Material Químico.
14 - Material Educativo e Esportivo.
15 - Material para festividades e homenagens (exceto alimentação).
16 - Material de Expediente.
17- Material de TIC - Material de Consumo.
19 - Material de Acondicionamento e Embalagem.
20 - Material de Cama, Mesa e Banho.
21 - Material para Copa e Cozinha (exceto materiais responsabilidade D Abst/COLOG).

SI

22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização.
24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações.
25 - Material para Manutenção de Bens Móveis.
26 - Material Elétrico e Eletrônico.
28 - Material de Proteção e Segurança.
29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto.
31 - Sementes, Mudas e Plantas.
41 - Material para utilização em Gráfica
42 - Ferramentas.
44 - Material de Sinalização Visual e Outros.
46 - Material Bibliográfico (exceto jornais e revistas jornalísticas).

ND
SI

33.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção Urbana
05 - Locomoção Urbana (deslocamentos, em atos de serviço, do estafeta da OM).
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ND

33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 - Serviços Técnicos Profissionais.
18 - Manutenção e Conservação de Equipamentos.

SI

21 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas.
22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.

ND
SI

58

33.90.37 – Locação de Mão de Obra
- Apoio Administrativo, Técnico e Operacional.

59

- Limpeza e Conservação.

04 - Manutenção e Conservação de Bens-Imóveis.
ND

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
01 - Assinatura de periódicos e Anuidades.
05 - Serviços Técnicos Profissionais.
12 - Locação de Máquinas e Equipamentos.
14 - Locação de Bens Móveis e outras naturezas e intangíveis.
16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.
17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.
19 - Manutenção e Conservação de Veículo (Sv confeccção de placa).
20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas.
36 - Multas Indedutíveis.
37 - Juros.

SI

39 - Encargos Financeiros Indedutíveis.
45 - Serviço de Gás (exceto cocção de alimentos).
46 - Serviços Domésticos.
59 - Material para divulgação.
62 - Serviços de produção industrial (objetos afetos a vida vegetativa da OM).
63 -Serviços Gráficos.
69 -Seguro Geral.
71 - Confecção de Mat de Acondicionamento e Embalagem (vida vegetativa).
78 - Limpeza e conservação.
79 -Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional.
83 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos.
90 -Serviços de Publicação Legal.
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33.90.40 - Serviços de TIC - Pessoa Jurídica
01 -Locação de Equipamentos de TIC - Ativos de Rede.
02 -Locação de Equipamentos de TIC - Computadores.
04 -Locação de Equipamentos de TIC - Impressoras.

SI

05 - Locação de Equipamentos de TIC - Telefonia.
12 -Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC.
21 - Serviços Técnicos de Profissionais de TIC - PJ.
23-Emissão de Certificados Digitais.

ND
SI

33.90.47– Obrigações Tributárias e Contributivas
10 - Taxas.

ND
SI

33.91.39 – Obrigações Tributárias e Contributivas
10 - Taxas.
90 -Serviços de Publicação Legal.

ND

44.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
58 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.

SI

59 - Manutenção e Conservação de Equipamentos.
60 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos.

ND

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação.
10 - Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões.
12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos.
24 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro.
30 - Máquinas e Equipamentos Energéticos.
32 - Máquinas e Equipamentos Gráficos.

SI

33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto.
34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos.
35 - Material de TIC (permanente).
36 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório.
37 - Equipamentos de TIC - Ativos de Rede.
38 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina.
39 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos.
40-Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários.

270
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42- Mobiliário em Geral.
45-Equipamentos de TIC - Impressoras.
48- Veículos Diversos (bicicleta).
51-Peças não Incorporáveis a Imóveis.
57-Acessórios para Veículos.
87-Material de Consumo de Uso Duradouro.

CAPÍTULO LVIX
CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO
No presente capítulo serão abordados aspectos importantes acerca das despesas com
concessionárias de serviço público.

59.1 GENERALIDADES
Despesas com concessionárias de serviço público são essenciais para o funcionamento da vida
vegetativa da OMS. Nesse sentido, em que pese serem despesas discricionárias, ou seja, podem
ser “bloqueadas pelo Governo Federal ao longo do exercício financeiro”, a Diretoria de
Planejamento e Gestão Orçamentária prioriza a descentralização de recursos da Ação
Orçamentária 2000 – Administração da Unidade para custear tais despesas.
Destaca-se que não há necessidade de envio de solicitação de autorização para fins de
renovação do contrato de concessionárias de serviço público anualmente, tal como ocorre com os
contratos administrativos cadastrados na DPGO (capítulo IV da OAA DPGO).
As seguintes concessionárias do serviço público são custeadas pela DPGO:


Água e esgoto (PI- D8SACSPAGES);



Energia elétrica (PI – D8SACSPENEL);



Internet (PI- D8SACSPINTE);



Serviços postais/correios (PI – D8SACSPCORR);



Telefonia fixa (PI – D8SACSPTELF);



Telefonia móvel (PI – D8SACSPTELM); e



Telefonia satelital (PI – D8SACSPTELS).
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59.2 CUSTEIO DAS DESPESAS
A fim de custear despesas com concessionárias, a DPGO descentraliza recursos nas seguintes
Ações Orçamentárias (AO):
a. AO 212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus
Dependentes (custear, parcialmente, despesas com energia elétrica e/ou água e esgoto de OM
que possuem Serviço de Aprovisionamento); e
b. AO 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e
seus Dependentes (custear despesas administrativas das OMS e demais instalações/organizações
de saúde).

59.3 RACIONALIZAÇÃO DAS DESPESAS
Na atualidade, as despesas acima correspondem a cerca de 60% do orçamento do Apoio
Administrativo. Dessa maneira, é de capital importância eficiente gestão por parte de cada
Unidade Gestora (UG), o que exige atuação efetiva não apenas do gestor/fiscal de contrato, como
também de todos os integrantes da OMS.
Além disso, a UG deve constantemente implementar e aperfeiçoar medidas de racionalização
de gastos, mitigando, assim, o desperdício de consumo. Tal desperdício impacta diretamente na
descentralização de recursos para custear outras despesas do Apoio Administrativo, como por
exemplo, na quantidade de cotas de FUNADOM (PI – D8SAFUNADOM), destinadas a custear as
atividades-meio da OM.
IMPORTANTE: a Cartilha - Medidas de Racionalização de Despesas com Atividades de Apoio
Administrativo, disponibilizada pela DGO na internet/intranet, é excelente ferramenta para
auxiliar a OM na adoção de eficientes medidas de contenção de despesas.
A seguir, serão descritas algumas recomendações para cada tipo de despesa (água e esgoto,
energia elétrica, internet, Sv postais/correios e telefonia).
59.4 D8SACSPAGES (ÁGUA E ESGOTO)
ÁGUA E ESGOTO - PI D8SACSPAGES
TÍTULO

SV DE ÁGUA E ESGOTO
CONTROLAR O EMPREGO DE RECURSOS PARA AS CONCESSIONÁRIAS DE

OBJETIVO
ND

SERVIÇO PÚBLICO COM DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO
33.90.39 – Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
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36 - Multas Indedutíveis.
37 - Juros.
SI

39 - Encargos financeiros indedutíveis.
44 - Serviços de Água e Esgoto.

DESCENTRALIZAÇÃO CONFORME DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO E NECESSIDADE DA OMS
Recomendações:
a. Informar prontamente à DPGO da ocorrência de fato que cause o aumento extraordinário de
consumo de água na UG/OM. É fundamental que a UG/OM sane, na maior brevidade possível,
eventuais problemas que acarretem no aumento do consumo de água. Caso necessário, a UG
poderá enviar expediente (DIEX ou Msg SIAFI) para a DPGO solicitando recurso emergencial.
Como exemplo, cita-se a solicitação de recursos para a manutenção de poço artesiano (GND 3) ou
a aquisição de bomba d’água (GND 4).
b. Realizar inspeções periódicas nas instalações hidráulicas, verificando vazamentos.
c. Obter, por intermédio da RM, o apoio da CRO/SRO, otimizando esse serviço.
d. Verificar a possibilidade de construir ou reativar poço artesiano. Destaca-se que o consumo
de água por meio de poço artesiano é importante medida de racionalização.
e. Contactar a concessionária de serviço público, obtendo assessoria técnica na busca da
redução do consumo.
f. Controlar diariamente o consumo, permitindo a pronta atuação em caso de sua elevação
súbita, fato este que poderá ser constatado na análise dos valores mensais das faturas.
g. Fazer constar do campo observação das Nota de Sistema (NS) o mês de referência, a data de
emissão e de vencimento da fatura.
h. Acessar o sítio eletrônico da concessionária a fim de antecipar o recebimento da fatura,
evitando o pagamento de multas e juros.
i. Classificar, nos seguintes subitens de despesa, o pagamento de multa ou juros, quando
houver, justificando os motivos no Relatório de Prestação de Contas Mensal (RPCM):
- multa - 3. 3. 90. 39. 36;
- encargos financeiros indedutíveis - 3.3.90.39.39; e
- juros - 3. 3. 90. 39. 37.
j. Solicitar recurso suplementar à DPGO para o pagamento da fatura de água e esgoto com no
mínimo 15 (quinze) dias antes do vencimento, caso a UG não disponha de recursos. Nesse sentido,
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é essencial que a UG informe o valor exato a ser suplementado, conforme o modelo de mensagem
DIEx abaixo.

DO OD DO(A) NOME DA UG
AO SR SUBDIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
ASSUNTO: SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO PARA DESPESAS COM CONCESSIONÁRIA

SOLICITO A SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM
CONCESSIONÁRIA, CONFORME DADOS ABAIXO:
A. TIPO DE CONCESSIONÁRIA: __________________ PLANO INTERNO (PI)_____________;
(Energia elétrica, Água/Esgoto, Telefonia Fixa, Telefonia Móvel, Telefonia Satelital; ou
Correios)
B. MESES E VALORES LIQUIDADOS:
JAN R$___________; FEV R$___________; MAR R$ ___________; ABR R$___________;
MAIO R$__________; JUN R$___________; JUL R$ ____________; AGO R$___________;
SET R$___________; OUT R$___________; NOV R$ ___________; DEZ R$___________;
(Informar os valores liquidados até a presente solicitação)
C. VALOR MÉDIO LIQUIDADO: R$_______________;
(Média dos valores citados na letra anterior)
D. SALDO DE CRÉDITO EM RP: R$_______________;
E. SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL: R$_______________;
F. VALOR SOLICITADO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO: R$___________;
G. JUSTIFICATIVA DA PRESENTE SOLICITAÇÃO.
H. OUTRAS INFORMAÇÕES JUGADAS ÚTEIS.

CIDADE-ESTADO, _____ DE _____ DE 2021

NOME COMPLETO - POSTO
ORDENADOR DE DESPESAS
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59.5 D8SACSPENEL (Energia Elétrica)
ENERGIA ELÉTRICA - PI D8SACSPENEL
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
TÍTULO
ATENDER AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.
OBJETIVO
ND

33.90.39 – Serviço de Terceiros – Pessoa Jurídica
36 - Multas Indedutíveis.
37 - Juros.

SI

39 - Encargos financeiros indedutíveis.
43 - Serviços de Energia Elétrica.

ND
SI
DESCENTRALIZAÇÃO

33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas
22 -Contribuição para o custeio de iluminação pública.
27 - Multas e Juros.
CONFORME DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO E NECESSIDADE DA OM

Recomendações:
a. Controlar diariamente o consumo, permitindo a pronta atuação em caso de sua elevação
súbita, fato que poderá ser constatado na análise dos valores mensais dasfaturas.
b. Verificar qual o tipo de contrato existente firmado com a concessionária. É fundamental
verificar se a demanda contratada está adequada à real necessidade da OM. Para isso, a OM
deverá buscar o assessoramento, tanto da concessionária quanto da SRO/CRO da RM de
vinculação.
c. Informar prontamente à DPGO quando algum fato causar um aumento extraordinário no
consumo de energia.
d. Fazer constar do campo observação das NS o mês de referência, a data de emissão e de
vencimento da fatura.
e. Classificar, nos seguintes subitens de despesa, o pagamento de multa ou juros, quando
houver, justificando os motivos no RPCM:
- multa - 3. 3. 90. 39. 36;
- encargos financeiros indedutíveis – 3.3.90.39.39; e
- juros - 3. 3. 90. 39. 37.
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f. Acessar o sítio eletrônico da concessionária a fim de antecipar o recebimento da fatura,
evitando o pagamento de multas e juros.
g. Empenhar as despesas relativas à Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública33.90.47 com os recursos recebidos por meio da NC do PI D8SACSPENEL.
h. Solicitar recurso suplementar à DPGO para o pagamento da fatura de energia elétrica com
no mínimo 15 (quinze) dias antes do vencimento, caso a UG não disponha de recursos. Nesse
sentido, é essencial que a UG informe o valor exato a ser suplementado, conforme o modelo de
mensagem DIEx abaixo.

DO OD DO(A) NOME DA UG
AO SR SUBDIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
ASSUNTO: SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO PARA DESPESAS COM CONCESSIONÁRIA

SOLICITO A SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM
CONCESSIONÁRIA, CONFORME DADOS ABAIXO:
A.

TIPO

DE

CONCESSIONÁRIA:

__________________

PLANO

INTERNO

(PI)_____________;
(Energia elétrica, Água/Esgoto, Telefonia Fixa, Telefonia Móvel, Telefonia Satelital; ou
Correios)
B. MESES E VALORES LIQUIDADOS:
JAN R$___________; FEV R$___________; MAR R$ ___________; ABR R$___________;
MAIO R$__________; JUN R$___________; JUL R$ ____________; AGO R$___________;
SET R$___________; OUT R$___________; NOV R$ ___________; DEZ R$___________;
(Informar os valores liquidados até a presente solicitação)
C. VALOR MÉDIO LIQUIDADO: R$_______________;
(Média dos valores citados na letra anterior)
D. SALDO DE CRÉDITO EM RP: R$_______________;
E. SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL: R$_______________;
F. VALOR SOLICITADO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO: R$___________;
G. JUSTIFICATIVA DA PRESENTE SOLICITAÇÃO.
H. OUTRAS INFORMAÇÕES JUGADAS ÚTEIS.
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CIDADE-ESTADO, _____ DE _____ DE 2021
NOME COMPLETO - POSTO
ORDENADOR DE DESPESAS

59.6 D8SACSPCORR (SERVIÇOS POSTAIS)
SERVIÇOS POSTAIS – PI D8SACSPCORR
OBJETIVO
ND

SI

ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATOS DE SV POSTAIS
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
47-Comunicação em Geral.
36- Multas Indedutíveis.
37-Juros.
39 - Encargos financeiros indedutíveis.

DESCENTRALIZAÇÃO

CONFORME DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO E NECESSIDADE DA OMS

A DPGO descentraliza recursos para esse tipo de contrato apenas para atender a vida
vegetativa da UG/OM. Despesas com serviços postais em proveito de atividades de inativos e
pensionistas, educação à distância, saúde, entre outras atividades finalísticas, deverão ser
atendidas por meio dos respectivos Programas Temáticos (ODS).
Solicitar recurso suplementar a DPGO para o pagamento da fatura de correios com no mínimo
15 (quinze) dias antes do vencimento, caso a UG não disponha de recursos. Nesse sentido, é
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essencial que a UG informe o valor exato a ser suplementado, conforme o modelo de mensagem
DIEx abaixo.

DO OD DO(A) NOME DA UG
AO SR SUBDIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
ASSUNTO: SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO PARA DESPESAS COM CONCESSIONÁRIA

SOLICITO A SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM
CONCESSIONÁRIA, CONFORME DADOS ABAIXO:
A. TIPO DE CONCESSIONÁRIA: __________________ PLANO INTERNO (PI)_____________;
(Energia elétrica, Água/Esgoto, Telefonia Fixa, Telefonia Móvel, Telefonia Satelital; ou
Correios)
B. MESES E VALORES LIQUIDADOS:
JAN R$___________; FEV R$___________; MAR R$ ___________; ABR R$___________;
MAIO R$__________; JUN R$___________; JUL R$ ____________; AGO R$___________;
SET R$___________; OUT R$___________; NOV R$ ___________; DEZ R$___________;
(Informar os valores liquidados até a presente solicitação)
C. VALOR MÉDIO LIQUIDADO: R$_______________;
(Média dos valores citados na letra anterior)
D. SALDO DE CRÉDITO EM RP: R$_______________;
E. SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL: R$_______________;
F. VALOR SOLICITADO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO: R$___________;
G. JUSTIFICATIVA DA PRESENTE SOLICITAÇÃO.
H. OUTRAS INFORMAÇÕES JUGADAS ÚTEIS.

CIDADE-ESTADO, _____ DE _____ DE 2021

NOME COMPLETO - POSTO
ORDENADOR DE DESPESAS

59.7 D8SACSPTELF (TELEFONIA FIXA)
TELEFONIA FIXA – PI D8SACSPTELF
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TÍTULO
OBJETIVO

SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
ATENDER AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA

ND

SI

279

33.90.39 - Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
36 - Multas Indedutíveis.
37 - Juros.
39 - Encargos financeiros indedutíveis.
58 - Serviços de Telecomunicações.

DESCENTRALIZAÇÃO

CONFORME DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO E NECESSIDADE DA OM

59.8 D8SACSPTELM (TELEFONIA MÓVEL)
TELEFONIA MÓVEL – PI D8SACSPTELM
TÍTULO
OBJETIVO

SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL
ATENDER AS DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL

ND

33.90.39 - Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
36 - Multas Indedutíveis.
37 -Juros.

SI

39 - Encargos financeiros indedutíveis.
58 - Serviços de Telecomunicações.

DESCENTRALIZAÇÃO

CONFORME DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO E NECESSIDADE DA OMS

59.9 D8SACSPTELS (TELEFONIA SATELITAL)
TELEFONIA SATELITAL - PI D8SACSPTELS
TÍTULO

SERVIÇO DE TELEFONIA SATELITAL

ATENDER AS DESPESAS COM TELEFONIA SATELITAL E COM
OBJETIVO

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE,
NAS ÁREAS DOS COMANDOS MILITARES DA AMAZÔNIA E DO OESTE.

ND

SI

33.90.39 - Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
c.

– Multas Indedutíveis.

d.

-Juros.

39 - Encargos financeiros indedutíveis.
58 - Serviços de Telecomunicações.

DESCENTRALIZAÇÃO

CONFORME DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO E NECESSIDADE DA OMS
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Recomendações:
a. Utilizar prioritariamente o RITEx.
b. Restringir as ligações interurbanas ao mínimo indispensável.
c. Reduzir o número de linhas telefônicas que realizam ligações externas.
d. Para as despesas com telefonia móvel, atentar para as determinações contidas na Port nº 053,
de 27 de janeiro de 2016, a qual disciplina a aplicação do disposto no art. 6º do Decreto nº 8.540,
de 9 de outubro de 2015, e no Decreto nº 8.541, de 13 de outubro de 2015, no âmbito do
Comando do Exército e dá outras providências.
e. Utilizar os horários estabelecidos pelas concessionárias como promocionais, ou seja, que
ofereçam desconto, evitando ao máximo os horários em que as tarifas são sobre taxadas.
f. Manter o controle cerrado das ligações realizadas, somente permitindo ligações a serviço.
g. Classificar, nos seguintes sub itens de despesa, o pagamento de multa ou juros, quando houver,
justificando os motivos no RPCM:
- multa - 3. 3. 90. 39. 36;
- encargos financeiros indedutíveis – 3.3.90.39.39; e
- juros - 3. 3. 90. 39. 37.
h. Fazer constar do campo observação das NS o mês de referência, a data de emissão e de
vencimento da fatura.
i. Não utilizar contrato coletivo de telefonia, com CNPJ da OM, para uso particular das linhas
telefônicas.
j. Não contratar pacotes de comunicação de dados nos serviços de telefonia fixa.
k. Acessar o sítio eletrônico da concessionária a fim de antecipar o recebimento da fatura,
evitando o pagamento de multas e juros.
l. Não permitir o uso do telefone da OM para ligações particulares, ainda que sejam indenizadas.
m. Solicitar recurso suplementar à DPGO para o pagamento da fatura de telefonia (fixa, móvel ou
satelital) com no mínimo 15 (quinze) dias antes do vencimento, caso a UG não disponha de
recursos. Nesse sentido, é essencial que a UG informe o valor exato a ser suplementado, conforme
o modelo de mensagem DIEx abaixo.
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DO OD DO(A) NOME DA UG
AO SR SUBDIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
ASSUNTO: SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO PARA DESPESAS COM CONCESSIONÁRIA

SOLICITO

A

SUPLEMENTAÇÃO

DE

CRÉDITO

PARA

CUSTEAR

DESPESAS

COM

CONCESSIONÁRIA, CONFORME DADOS ABAIXO:
A. TIPO DE CONCESSIONÁRIA: __________________ PLANO INTERNO (PI)_____________;
(Energia elétrica, Água/Esgoto, Telefonia Fixa, Telefonia Móvel, Telefonia Satelital; ou
Correios)
B. MESES E VALORES LIQUIDADOS:
JAN R$___________; FEV R$___________; MAR R$ ___________; ABR R$___________;
MAIO R$__________; JUN R$___________; JUL R$ ____________; AGO R$___________; SET
R$___________; OUT R$___________; NOV R$ ___________; DEZ R$___________;
(Informar os valores liquidados até a presente solicitação)
C. VALOR MÉDIO LIQUIDADO: R$_______________;
(Média dos valores citados na letra anterior)
D. SALDO DE CRÉDITO EM RP: R$_______________;
E. SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL: R$_______________;
F. VALOR SOLICITADO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO: R$___________;
G. JUSTIFICATIVA DA PRESENTE SOLICITAÇÃO.
H. OUTRAS INFORMAÇÕES JUGADAS ÚTEIS.

CIDADE-ESTADO, _____ DE _____ DE 2021

NOME COMPLETO - POSTO
ORDENADOR DE DESPESAS

59.10 TRANSPOSIÇÃO DE PLANO INTERNO (PI)
A DPGO informa que não realiza a transposição de eventual saldo de crédito de determinado PI de
concessionária para outros PI, sejam de concessionárias, de contratos ou de FUNADOM.
Todavia, caso a UG necessite de recurso suplementar para a liquidação e pagamento de fatura
de concessionária, faz-se necessário que a UG solicite o valor exato pendente da fatura em
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aberto, abatendo o saldo disponível (crédito disponível, empenhado a liquidar e/ou RP), por
meio de DIEx, com todas as informações constantes do modelo abaixo.
DO OD DO(A) NOME DA UG
AO SR SUBDIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
ASSUNTO: SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO PARA DESPESAS COM CONCESSIONÁRIA

SOLICITO

A

SUPLEMENTAÇÃO

DE

CRÉDITO

PARA

CUSTEAR

DESPESAS

COM

CONCESSIONÁRIA, CONFORME DADOS ABAIXO:
A. TIPO DE CONCESSIONÁRIA: __________________ PLANO INTERNO (PI)_____________;
(Energia elétrica, Água/Esgoto, Telefonia Fixa, Telefonia Móvel, Telefonia Satelital; ou
Correios)
B. MESES E VALORES LIQUIDADOS:
JAN R$___________; FEV R$___________; MAR R$ ___________; ABR R$___________;
MAIO R$__________; JUN R$___________; JUL R$ ____________; AGO R$___________; SET
R$___________; OUT R$___________; NOV R$ ___________; DEZ R$___________;
(Informar os valores liquidados até a presente solicitação)
C. VALOR MÉDIO LIQUIDADO: R$_______________;
(Média dos valores citados na letra anterior)
D. SALDO DE CRÉDITO EM RP: R$_______________;
E. SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL: R$_______________;
F. VALOR SOLICITADO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO: R$___________;
G. JUSTIFICATIVA DA PRESENTE SOLICITAÇÃO.
H. OUTRAS INFORMAÇÕES JUGADAS ÚTEIS.

CIDADE-ESTADO, _____ DE _____ DE 2021
NOME COMPLETO - POSTO
ORDENADOR DE DESPESAS

59.11 DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO PARA RECOLHIMENTO
A DPGO informa que eventuais saldos residuais de Notas de Crédito (NC) do PI de
concessionárias serão recolhimentos oportunamente pela Diretoria ao final do exercício
financeiro, conforme o calendário de encerramento do exercício da SEF. Assim, não há
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necessidade da UG/OM encaminhar expediente para a DPGO solicitando o recolhimento de
saldos de NC.
Importante esclarecer que ao longo do exercício financeiro, os saldos de NC deverão
permanecer com as UG, pois a DPGO realizará novas descentralizações considerando estes saldos
existentes, evitando, assim, recolhimentos desnecessários.
No entanto, caso a DPGO verifique que a UG possui elevado saldo de NC, poderá solicitar que a UG
disponibilize esse saldo na ND de origem, seja total ou parcial, para fins de recolhimento.
Por ND de origem entende-se a estrutura orçamentária na qual foi disponibilizada o recurso para a
UG.
Exemplo: descentralização de NC pela DPGO para fins de pagamento de fatura de energia elétrica
na ND 33.90.00. A UG para emitir a NE realiza o detalhamento do crédito da ND 33.90.00 (ND de
origem) para a ND 33.90.39. Todavia, caso o saldo não utilizado seja disponibilizado para
recolhimento, a UG deverá retornar o crédito da ND 33.90.39 para a ND 33.90.00 (ND de origem).

59.12 MULTAS E JUROS
A DPGO acompanha mensalmente as liquidações das despesas com concessionárias de serviço
público, efetuando as descentralizações conforme a disponibilidade de crédito e a necessidade da
UG.
Além disso, a Diretoria de Contabilidade disponibiliza o numerário cerca de 48 horas após a
liquidação das faturas. Dessa forma, não se justifica, salvo em situações excepcionais e
devidamente justificadas, o pagamento de multas e juros pela UG.
Assim, a DPGO informa que a incidência de multas e juros com concessionárias poderá ser
penalizada com o abatimento do valor pago na cota de FUNADOM a ser recebida pela UG ao longo
do Exercício Financeiro.

CAPÍTULO LX
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
No presente capítulo serão abordados aspectos importantes acerca das despesas com
contratos administrativos relacionados ao apoio administrativo.

Caderno de Orientação DGP

284

Compete ao Agente Diretor observar o Decreto Nº 10.193, de 2019 e a Portaria Nº 534, de 2 de
junho de 2020, a qual dispõe sobre instâncias de governança para celebração ou prorrogação de
contratos, no ãmbito do EB.
Destaca-se ainda, a Portaria Nº 249, de 13 de junho de 2012, a qual estabelece normas
complementares para o cumprimento do decreta supracitado, prevendo em seu artigo 3º que as
atividades de custeio decorrem de contratações diretamente relacionadas às atividades comuns a
todos os ógãos e entidades, tais como:
I - fornecimento de combustíveis, energia elétrica, água, esgoto e serviço de telecomunicação;
II – as atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilãncia, transportes, informática,
copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédio, equiapamentos e
einstalações, conforme disposto no Dec Nº 2271, de 7 Jul 97;
III – realização de comngressos e eventos, serviços de publicidade, serviços gráficos e editoriais;
IV – aquisição, locação e reforma de imóveis; e
V – aquisição, manutenção e locação de veículos, máquinas e equipamentos.

60.1 PROCEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO
A 3ª SEÇÃO/DPGO (UGR 167505) é a seção responsável pela gestão dos contratos
administrativos relacionados ao funcionamento da vida vegetativa da OM, os quais têm por
finalidade a prestação de serviços voltados ao apoio administrativo.
Nesse sentido, a fim de proporcionar maior agilidade no atendimento das demandas das
UG/OMS quanto ao presente assunto, faz-se necessário que a UG/OMS siga os procedimentos a
seguir:
1º - Encaminhar Msg para a DPGO solicitando autorização para celebração de NOVO contrato
ou a ADITIVAÇÃO/RENOVAÇÃO de contrato já cadastrado, com no mínimo 30 (trinta) dias antes
do início da vigência do NOVO contrato ou do TERMO ADITIVO/RENOVAÇÃO.
IMPORTANTE:

anualmente

a

UG/OM

deverá

solicitar

autorização

para

ADITIVAÇÃO/RENOVAÇÃO, pois os recursos são descentralizados pela DPGO conforme a
disponibilidade orçamentária do exercício financeiro, evitando, assim, a solução de continuidade.
Destaca-se que a presente solicitação deverá ser realizada somente para os PI citados no subitem
60.2 destas OAA. Assim, não há necessidade de solicitação de renovação anual de contratos com
concessionárias de serviço público.
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2º - Aguardar a resposta da DPGO, a qual poderá ser realizada por meio de envio de Msg ou de
descentralização de NC, conforme o caso;
3º - Emitir Nota de Empenho (NE) do contrato/termo aditivo;
4º - Cadastrar o contrato no sistema Comprasnet Contratos; e
5º - Informar a DPGO o cadastro do contrato no site Comprasnet Contratos, bem como todas as
demais informações pendentes, como por exemplo: os valores exatos (mensais/total) do contrato
e a vigência, se for o caso.
IMPORTANTE: Somente após o recebimento de todas as informações, a DPGO efetuará o
cadastramento/atualização do contrato, descentralizando os recursos oportunamente, conforme a
disponibilidade orçamentária.

60.2 TIPOS DE CONTRATOS
A fim de proporcionar uma maior gestão dos contratos atendidos pela DPGO, esta Diretoria
realizará mudança na sistemática de gestão dos atuais contratos administrativas de pequeno vulto
(copiadora, lavagem de roupa, ar condicionado, elevador e poço artesiano), a partir de 1º JAN 22.
Assim, passarão a vigorar,

no Exercício Financeiro de 2022, as seguintes alterações em

relação à atual sistemática:
a. Descentralização de Nota de Crédito (NC) exclusivamente no PI D8SAFUNADOM (COTAS
EXTRA FUNADOM), em substituição aos atuais PI D8SACNTCOPI (copiadora), D8SACNTLARO
(lavagem de roupa), D8SACNTARCO (ar condicionado), D8SACNTELEV (elevador) e D8SACNTPETA
(poço artesiano).
b. Criação de novos PI: D8SAFUNCOPI (copiadora), D8SAFUNLARO (lavagem de roupa),
D8SAFUNARCO (ar condicionado), D8SAFUNELEV (elevador) e D8SAFUNPETA (poço artesiano).
c. A UG, ao receber os recursos no PI FUNADOM, deverá realizar a transposição para um dos PI
citados na letra b, quando for emitir Nota de Empenho (NE) para o serviço de acordo com o
objeto. Por exemplo, se a UG possui contrato vigente de copiadora, deverá transpor parcialmente
valores da NC recebida no PI D8SAFUNADOM para o PI D8SAFUNCOPI, utilizando a transação
DETAORC no SIAFI.
d. Essa nova sistemática exigirá maior gestão dos recursos por parte da UG, tendo em vista que
a mesma deverá planejar os valores exatos a serem empregados para os contratos de pequeno
vulto.
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e. Além disso, ressalta-se que eventuais economias geradas nos mencionados contratos
permanecerão com a própria UG, a qual poderá estornar o recurso para o PI D8SAFUNADOM e
empregar na aquisição de materiais de expediente, limpeza e até mesmo de Mnt bens imóveis, o
que não ocorre atualmente.
f. Serão descentralizados valores extra FUNADOM para que a UG possa custear as despesas
com os contratos de pequeno vulto vigentes, mitigando os impactos da aquisição de
materiais/serviços voltados para a vida vegetativa da OM, como por exemplo materiais de
expediente, de limpeza e de manutenção das instalações.
g. Não haverá necessidade da UG encaminhar Msg para a DPGO solicitando autorização para
celebração de NOVOS contratos, ADITIVAÇÃO, RENOVAÇÃO ou REPACTUAÇÃO de contratos de
pequeno vulto, pois a própria UG passará a realizar a gestão dos seus recursos.
IMPORTANTE: não haverá suplementação de crédito ao longo do Exercício Financeiro. Caso a
UG realize a majoração de determinado contrato de pequeno vulto, a própria UG deverá ter
conhecimento que esse aumento será abatido dos seus recursos do PI D8SAFUNADOM.
h. Quanto aos demais contratos administrativos: Limpeza e Conservação (PI D8SACNTLICO),
Mnt Bens Móveis (PI D8SACNTMABM), Mnt Bens Imóveis (PI D8SACNTMABI) e em relação às
concessionárias de serviço público, permanecerá a atual sistemática.
Planos Internos (PI) específicos por tipo de despesa, conforme a seguir:
60.2.1 – D8SAFUNCOPI (Mnt e Locação de Máquinas Copiadoras/Impressoras)
Os recursos descentralizados no PI D8SAFUNCOPI visam atender a terceirização do serviço de
impressão voltado para as atividades administrativas da UG/OMS.
Os contratos de outsourcing com “ilhas de impressão” têm resultado grande economia dos
recursos geridos por esta Diretoria. Para isso, é essencial a realocação das impressoras na OM,
proporcionando o compartilhamento e controle das impressões entre as seções.
60.2.2 – D8SAFUNLARO (Lavagem de Roupas)
Os recursos descentralizados no PI D8SAFUNLARO visam atender a terceirização do serviço de
lavagem de roupas, prioritariamente do pessoal de serviço da UG/OMS.
60.2.3 – D8SAFUNARCO (Manutenção de Ar Condicionado)
Os recursos descentralizados no PI D8SAFUNARCO visam atender a terceirização do serviço de
manutenção de ar condicionado da UG/OMS.
A DPGO orienta a UG/OMS a realizar um minucioso estudo da vantajosidade da celebração de
contrato de manutenção de ar condicionado, pois, conforme o caso, poderá ser mais viável
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economicamente a descentralização de recursos voltados para a aquisição de novos
equipamentos do que a celebração de contrato de manutenção.
60.2.4 – D8SAFUNELEV (Manutenção de Elevadores)
Os recursos descentralizados no PI D8SAFUNELEV visam atender a terceirização do serviço de
manutenção de elevador da UG/OMS.
60.2.5 – D8SAFUNPETA (Manutenção de Poço Artesiano e Tratamento de Água)
Os recursos descentralizados no PI D8SAFUNPETA visam atender a terceirização do serviço de
manutenção de poço artesiano e tratamento de água da OMS.
A DPGO orienta a UG/OMS a realizar um minucioso estudo da vantajosidade da celebração de
contrato de terceirização de serviço de manutenção de poço artesiano e tratamento de água, pois,
conforme o caso, poderá ser mais econômico a utilização do serviço da concessionária de água e
esgoto ao invés da manutenção do poço artesiano da OMS.
60.2.6 – D8SACNTLICO (Limpeza e Conservação)
Os recursos descentralizados no PI D8SACNTLICO visam atender a terceirização do serviço de
limpeza e conservação das áreas administrativas da UG/OMS.
A DPGO orienta a UG/OMS adequar o Termo de Referência/Edital da licitação com a legislação
pertinente ao objeto, como a IN nº 05/2017 do então MPOG, ou outras que venham a substituí-la,
tendo em vista que a presente contratação envolve o emprego de mão de obra terceirizada.
IMPORTANTE: Sempre que o Contrato/Termo Aditivo sofrer REPACTUAÇÃO/REAJUSTE, a UG
deverá encaminhar DIEx para a DPGO o mais breve possível, preenchendo todas as informações
constantes do modelo abaixo:

DO OD DO NOME DA UG
AO SR SUBDIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

ASSUNTO: PI D8SACNTLICO – REPACTUAÇÃO DE CONTRATO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

1. SOLICITO CRÉDITO COMPLEMENTAR A FIM DE ATENDER REPACTUAÇÃO DE CONTRATO,
CONFORME DADOS ABAIXO:

A. OBJETO DO CONTRATO: ___________;

B. Nº CONTRATO NO COMPRASNET CONTRATOS ________;
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C. Nº TERMO ADITIVO (SFC): ________;

D. CNPJ/CPF DO(A) CONTRATADO (A): _______________;

E. RAZÃO SOCIAL DO(A) CONTRATADO(A): _______________;

F. VIGÊNCIA DO CONTRATO:___/___/___ A ___/___/___;

G. VALOR MENSAL ANTERIOR A REPACTUAÇÃO: R$____________;

H. NOVO VALOR MENSAL COM A REPACTUAÇÃO: R$___________;

I. DIFERENÇA DO VALOR MENSAL POSTERIOR A REPACTUAÇÃO:
R$__________ (DIFERENÇA DAS LETRAS G E H);

J. VIGÊNCIA DA REPACTUAÇÃO: A CONTAR DE ___/___/2021;

K. VALOR TOTAL DISPONÍVEL COM A UG (RP + EMPENHO A LIQUIDAR + CRÉDITO
DISPONÍVEL), ATENDE ATÉ A PARCELA DO MÊS DE: MÊS/ANO; E

L. VALOR TOTAL A RECEBER, APÓS A REPACTUAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS PARCELAS
JÁ RECEBIDAS: R$ __________.

2. OUTRAS INFORMAÇÕES JULGADAS ÚTEIS (A UG DEVERÁ JUSTIFICAR OS MOTIVOS QUE
LEVARAM A REPACTUAÇÃO, ACORDO COLETIVO, DISSÍDIO, REAJUSTE ETC.).

3. POR FIM, COLOCO À DISPOSIÇÃO O POSTO/GRADUAÇÃO E NOME DO MILITAR, DESTA UGE,
POR MEIO DO TELEFONE (XX) XXXX-XXXX PARA QUAISQUER INFORMAÇÕES ADICIONAIS.
60.2.7 – D8SACNTMABI (Manutenção de Bens Imóveis)
Os recursos descentralizados no PI D8SACNTMABI visam atender a terceirização do serviço de
manutenção de bens imóveis relacionados à vida vegetativa da OMS.
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A DPGO orienta a UG/OMS adequar o Termo de Referência/Edital da licitação com a legislação
pertinente ao objeto, como a IN nº 05/2017 do então MPOG, ou outras que venham a substituí-la,
tendo em vista que a presente contratação envolve o emprego de mão de obra terceirizada.
60.2.8 – D8SACNTMABM (Manutenção de Bens Móveis)
Os recursos descentralizados no PI D8SACNTMABM visam atender a terceirização do serviço de
manutenção de bens móveis dos equipamentos destinados à vida vegetativa da OM.
A DPGO orienta a UG/OMS adequar o Termo de Referência/Edital da licitação com a legislação
pertinente ao objeto, como a IN nº 05/2017 do então MPOG, ou outras que venham a substituí-la,
tendo em vista que a presente contratação envolve o emprego de mão de obra terceirizada.
60.3 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS ADM (ND e SI)
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
OBJETIVO

ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

ND

33.90.37 – Locação de Mão de Obra
01 - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional.

SI

02 - Limpeza e Conservação.
04 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.
06 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis.

ND

33.90.39 –Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
14 - Locação de Bens Mov. Outras Naturezas e Intangíveis.
16- Mnt e Conservação de Máquinas e Equipamentos, Bens Móveis, Bens

SI

Imóveis.
17- Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.
46- Serviços Domésticos (Lavagem de Roupas).
78 - Limpeza e Conservação.

ND

33.90.40 – Outros Serviços de Terceiros TIC – Pessoa Jurídica
04 -Locação de Equipamento de TIC – Impressoras.
12 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC.

SI

16 - Outsourcing de Impressão.
17 - Manutenção e Conservação de Equipamentos.
21 - Serviços Técnicos de Profissionais de TIC – PJ.
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60.4 TRANSPOSIÇÃO DE PI
A DPGO não realiza a transposição de eventual saldo de crédito de determinado PI de
contrato para outros PI, sejam de contratos, de concessionárias ou de FUNADOM. Importante
reforçar que a UG/OMS não pode realizar a transposição dos PI de contrato por meio da transação
DETAORC.
Todavia, caso a UG necessite de recurso suplementar para a liquidação e pagamento de fatura
de contrato, faz-se necessário que a UG solicite o valor exato pendente da fatura em aberto,
considerando o saldo disponível (RP, empenhado a liquidar e crédito disponível), por meio de
DIEx, com todas as informações constantes do modelo previsto na internet/intranet da DPGO.

DO ORDENADOR DE DESPESAS
AO SR SUBDIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

ASSUNTO: SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO PARA DESPESAS COM CONTRATOS

SOLICITO A SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATOS,
CONFORME DADOS ABAIXO:

A. TIPO DE CONTRATO: __________________ PLANO INTERNO (PI)_____________;
(Limpeza técnica, manutenção de bens móveis e manutenção de bens imóveis)

B. MESES E VALORES LIQUIDADOS:
JAN R$___________; FEV R$___________; MAR R$ ___________; ABR R$___________;
MAIO R$_________; JUN R$___________; JUL R$ _____________; AGO R$__________;
SET R$___________; OUT R$___________; NOV R$ ___________; DEZ R$___________;
(Informar os valores liquidados até a presente solicitação)

C. VALOR MÉDIO LIQUIDADO: R$_______________;
(Média dos valores citados na letra anterior)

D. SALDO DE CRÉDITO EM RP: R$_______________;
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E. SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL: R$_______________;

F. VALOR SOLICITADO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO: R$___________;

G. JUSTIFICATIVA DA PRESENTE SOLICITAÇÃO.

H. OUTRAS INFORMAÇÕES JUGADAS ÚTEIS.

60.5 DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO PARA RECOLHIMENTO
A DPGO informa que eventuais saldos residuais de Notas de Crédito (NC) dos PI de contratos
serão recolhimentos oportunamente pela Diretoria ao final de cada exercício financeiro, conforme
o calendário de encerramento do exercício da SEF a ser disponibilizado oportunamente. Assim,
não há necessidade da UG/OMS encaminhar expediente para a DPGO solicitando o
recolhimento de eventuais saldos de NC.
Importante esclarecer que ao longo do exercício financeiro, os saldos de NC deverão
permanecer com as UG/OMS, pois a DPGO realizará novas descentralizações considerando estes
saldos existentes, evitando, assim, recolhimentos desnecessários.
No entanto, caso a DPGO verifique que a UG/OMS possui elevado saldo de NC, poderá solicitar
que seja disponibilizado, total ou parcialmente, na ND de origem (33.90.00), para fins de
recolhimento.

60.6 MODELOS DE MENSAGEM
A fim de proporcionar uma maior celeridade na análise da solicitação de NOVO CONTRATO,
ADITIVAÇÃO/RENOVAÇÃO DE CONTRATO, ATUALIZAÇÃO/REPACTUAÇÃO DE CONTRATO ou de
SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO, faz-se necessário que a UG/OMS encaminhe mensagem para a
DPGO, conforme o modelo disponibilizado neste Caderno.
60.6.1 Novo Contrato
Por NOVO contrato, entende-se aquele não cadastrado no banco de dados da DPGO, ou seja, a
UG/OMS não possui contrato vigente atendido com recursos desta Diretoria e solicita autorização
para celebrar um NOVO contrato.
IMPORTANTE: tendo em vista as limitações orçamentárias, a DPGO, em regra, não autoriza a
celebração de NOVOS contratos.
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60.6.2 Aditivação/ Renovação de Contrato
Por ADITIVAÇÃO/RENOVAÇÃO de Contrato, entende-se aquele já cadastrado no banco de
dados da DPGO, ou seja, a UG/OMS possui contrato cadastrado e atendido com recursos desta
Diretoria, desejando a sua renovação, tendo em vista a prorrogação da vigência e/ou alteração de
valores.
Nesse sentido, caso a UG/OMS realize nova licitação para fins de celebração de contrato, sem
que haja solução de continuidade, ou seja, a UG/OMS possui contrato cadastrado na DPGO,
deverá utilizar o modelo de Msg ADITIVAÇÃO/RENOVAÇÃO de contrato para fins de solicitação de
autorização à DPGO.
A UG/OMS deverá solicitar a renovação do contrato/termo aditivo com no mínimo 30 (trinta)
dias antes do início da nova vigência.
IMPORTANTE: tendo em vista as limitações orçamentárias, a DPGO, em regra, não autoriza a
aditivação/renovação do contrato com valores superiores aos vigentes. Todavia, reajustes
baseados nos índices de inflação (IGP-M, IPCA, etc.), desde que sejam de baixos valores, previstos
em edital e no próprio contrato, poderão ser autorizados, caso haja disponibilidade orçamentária.
60.6.3 Repactuação de Contrato
Por REPACTUAÇÃO de Contrato, entende-se a necessidade de alteração de contrato cadastrado
no banco de dados da DPGO, normalmente envolvendo o emprego de mão de obra, como os
contratos de limpeza e conservação, manutenção de bens móveis e imóveis.
Dessa forma, assim que a UG/OMS tomar conhecimento de Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT) ou outro acordo firmado, alterando o valor contratual, deverá encaminhar Msg para a
DPGO, conforme o modelo disponibilizado, para que esta Diretoria possa atender as parcelas
retroativas, a contar da repactuação.

60.7 MULTAS E JUROS
A DPGO descentraliza oportunamente os créditos necessários ao custeio dos contratos
administrativos cadastrados, conforme a disponibilidade de crédito e a necessidade da UG.
Além disso, a Diretoria de Contabilidade disponibiliza o numerário cerca de 48 horas após a
liquidação das faturas. Dessa forma, não se justifica, salvo em situações excepcionais e
devidamente justificadas, o pagamento de multas e juros pela UG.
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Assim, a DPGO informa que a incidência de multas e juros com contratos poderá ser penalizada
com o abatimento do valor pago na cota de FUNADOM a ser recebida pela UG ao longo do
Exercício Financeiro.

CAPÍTULO LXI
CONTRATOS CONTINUADOS DA SAÚDE – CCON
No presente capítulo serão abordados aspectos importantes acerca das despesas com
contratos continuados da sáude.
Compete ao Agente Diretor observar o Decreto Nº 10.193, de 2019 e a Portaria Nº 534, de 2 de
junho de 2020, a qual dispõe sobre instâncias de governança para celebração ou prorrogação de
contratos, no âmbito do EB.
Destaca-se ainda, a Portaria Nº 249, de 13 de junho de 2012, a qual estabelece normas
complementares para o cumprimento do decreto supracitado, prevendo em seu artigo 3º que as
atividades de custeio decorrem de contratações diretamente relacionadas às atividades comuns a
todos os ógãos e entidades, tais como:
I - fornecimento de combustíveis, energia elétrica, água, esgoto e serviço de telecomunicação;
II – as atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilãncia, transportes, informática,
copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédio, equiapamentos e
einstalações, conforme disposto no Dec Nº 2271, de 7 Jul 97;
III – realização de comngressos e eventos, serviços de publicidade, serviços gráficos e editoriais;
IV – aquisição, locação e reforma de imóveis; e
V – aquisição, manutenção e locação de veículos, máquinas e equipamentos.
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61.1 PROCEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS CONTINUIADOS DA SAÚDE
A 3ª SEÇÃO/DPGO (UGR 167505) é a seção responsável pela gestão dos contratos contratos
continuados da sáude da OMS, os quais têm por finalidade a prestação de serviços continuados
(ND 30, 37, 39 e 40) necessários para o bom andamento da atividade fim da OMS, tais como:
limpeza técnica hospitalar, manutenção de equipamentos médico-hospitalar, lavagem de roupa
hospitalar, dosimetria, controle de qualidade laboratorial e coleta de lixo hospitalar.
Nesse sentido, a fim de proporcionar maior agilidade no atendimento das demandas das
UG/OMS quanto ao presente assunto, faz-se necessário que a UG/OMS siga os procedimentos que
seguem.
Todas as solicitações de recursos da Ação Orçamentária 2004, com objeto de natureza
continuada, deverão tramitar, obrigatoriamente, pelo Sistema Gestão W, que deverão dar
entrada, preferencialmente, com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência ao início da
vigência do contrato, sejam novos (previamente aprovados) ou aditivados, evitando eventuais
descontinuidades na descentralização dos recursos.
Toda a documentação necessária para a análise desta Diretoria deverá ser anexada/inserida no
Sistema Gestão W. A ausência das mesmas poderá causar atraso no processo.

Caderno de Orientação DGP

295

61.2 TIPOS DE CONTRATOS CONTINUADOS DA SAÚDE
A fim de proporcionar uma maior gestão dos contratos acontinuados da saúde tendidos pela
DPGO, os recursos são descentralizados pela Diretoria em Planos Internos (PI) específicos por tipo
de despesa, conforme a seguir:
61.2.1 - D8SAFCTLICH (Limpeza técnica hospitalar)
Os recursos descentralizados no PI D8SAFCTLICH visam atender a terceirização do serviço de
limpeza técnica hospitalar da UG/OMS.
61.2.2 - D8SAFCTCCON (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)
Os recursos descentralizados no PI D8SAFCTCCON visam atender a terceirização do serviço de
manutenção de equipamentos médico-hospitalar, lavagem de roupa hospitalar, dosimetria, coleta
de lixo hospitalar, controle de qualidade laboratorial, serviços de tecnologia da informação e
comunicação (TIC) e manutenção de elevadores da UG/OMS.
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61.2.3 - D8SAFCTECON (Serviços de manutenção corretiva)
Os recursos descentralizados no PI D8SAFCTECON visam atender a terceirização com extra
contratos de serviços de manutenção corretiva de equipamentos médico-hospitalar e
odontológico da UG/OMS.
De forma a facilitar o encaminhamento de DIEx das solicitações de crédito para serviços de
manutenção corretiva, solicitamos informar a especificação técnica do objeto, CATMAT, ND,
quantidade, valores unitário e total, nº do processo licitatório/UG, justificativa/finalidade e
orçamentos, conforme modelo abaixo:

Todas as solicitações deverão ser feitas via DIEx (com nº de telefone/DDD para contato), por
intermédio da RM de vinculação.

61.3 NOVO CONTRATO
Por NOVO contrato, entende-se aquele não cadastrado no Sistema Gestão W, ou seja, a
UG/OMS não possui contrato vigente atendido com recursos desta Diretoria e solicita autorização
para celebrar um NOVO contrato.
A UG/OMS deverá, por intermédio do Sistema Gestão W, solicitar contrato/objeto novo, à
Diretria de Saúde para parecer.

61.4 ADITIVAÇÃO/ RENOVAÇÃO DE CONTRATO
Por ADITIVAÇÃO/RENOVAÇÃO de Contrato, entende-se aquele já cadastrado no Sistema
Gestão W, ou seja, a OMS possui contrato cadastrado e atendido com recursos desta Diretoria,
desejando a sua renovação, tendo em vista a prorrogação da vigência e/ou alteração de valores.
A UG/OMS deverá solicitar a renovação do contrato/termo aditivo com no mínimo 60
(sessenta) dias antes do início da nova vigência.
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IMPORTANTE: tendo em vista as limitações orçamentárias, a DPGO, em regra, não autoriza a
aditivação/renovação do contrato com valores superiores aos vigentes. Todavia, reajustes
baseados nos índices de inflação (IGP-M, IPCA, etc.), desde que sejam de baixos valores, previstos
em edital e no próprio contrato, poderão ser autorizados, caso haja disponibilidade orçamentária.
61.5 REPACTUAÇÃO DE CONTRATO
Por REPACTUAÇÃO de Contrato Continuado de Saúde, entende-se a necessidade de alteração
de contrato cadastrado Sistema Gestão W, normalmente envolvendo o emprego de mão de obra,
como os contratos de limpeza técnica hospitalar e lavagem de roupa hospitalar.
Dessa forma, assim que a UG/OMS tomar conhecimento de Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT) ou outro acordo firmado, alterando o valor contratual, deverá solicitar por meio do Sistema
Gestão W, para que esta Diretoria possa atender as parcelas retroativas, a contar da repactuação.

61.6 FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS
É fundamental a designação de um Fiscal de Contrato e seu substituto eventual, nos termos
da Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017, do MPOG.
IMPORTANTE: o Relatório do Fiscal de Contrato, deverá conter as assinaturas do Fiscal de
Contrato, Fiscal Administrativo e do Ordenador de Despesas; realização de reunião de prestação
de contas mensal, oportunidade para o OD acompanhar o trabalho dos Fiscais de Contrato;
constante verificação dos valores contratados, que devem estar de acordo os praticados no
mercado (valor do m2 de Limpeza Técnica Hospitalar (LTH), quilograma (kg) de roupa lavada,
dosímetros) e importância da validação das medidas físicas.

61.7 CADASTRO NO SISTEMA GESTÃO W
A UG/OMS deverá solicitas o cadastro no Sistema Gestão W, por meio de DIEx, com os dados
necessários (Posto/Grad, nome completo, nome de guerra, função/cargo, nº CPF, nº identidade,
endereço eletrônico e telefone de contato com DDD) de até três operadores (SALC), além do
Ordenador de Despesas (obrigatoriamente).
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61.8 UNIDADES DE SAÚDE

CAPÍTULO LXII
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO
62.1 GENERALIDADES
O levantamento das necessidades de aquisição de material permanente (equipamentos de
emprego em saúde e viaturas tipo âmbulância) deve seguir a sistemática do planejamento anual
das atividades de saúde (PAASSEX) elaborada em A-1.
O levantamento das necessidades de aquisição de material de consumo (medicamentos,
insumos e material OPME) deve seguir uma sistemática de planejamento baseada em série
histórica de demandas, podendo esta, ser estimada com base em parâmetros de cálculo
estimativo referenciado em dados médios de consumo, quando não houver registro histórico de
demandas.

62.2 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
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62.2.1 Fase 1 - Levantamento das necessidades pela OMS/OM
Com base em seu Plano de Gestão atualizado, as OMS/OM devem ajustar seus planejamentos
de necessidades, atendendo à diretriz expedida pela RM e realizar uma análise minuciosa,
quantitativa e qualitativa, de todas as necessidades a serem propostas.
As solicitações devem:
a) estar acompanhadas com justificativas para a aquisição, sendo que para equipamentos de
alto valor agregado, tais como: tomógrafo, aparelho de ultrassonografia, torre de vídeo, autoclave
acima de 100 litros, mesa cirúrgica, arco cirúrgico, equipamentos de imagens e os diretamente
relacionados com a redução de custo com encaminhamento, faz-se necessário a realização de um
estudo de viabilidade;
b) estar voltadas exclusivamente à atividade-fim da área de atendimento médico-hospitalar e
odontológico;
c) buscar a redução dos encaminhamentos e aumento da resolubilidade das OMS; e
d) estar em conformidade com o descritor da AO 2004.
O levantamento das necessidades deve observar os critérios listados a seguir:
a) análise da relação custo/benefício dos encaminhamentos (para realização do
procedimento/exame) para OCS/PSA;
b) análise de demanda que justifique a solicitação do material/equipamento;
c) aumento da resolubilidade das OMS/OM e redução de encaminhamentos para OCS e PSA;
d) existência de pessoal técnico habilitado a utilizar o equipamento, bem como pessoal
capacitado para emitir os laudos oriundos da utilização do equipamento;
e) necessidade de substituição de material obsoleto/inservível;
f) análise do custo mensal com a manutenção do equipamento;
g) necessidade e custo da instalação do equipamento (rede elétrica, reformas / adaptação,
etc.);
h) existência de área (edificação) preparada para receber o equipamento (instalações físicas,
elétricas, hidráulicas, de TI etc.);
i) sincronização entre a aquisição do material/equipamento com a instalação existente (evitar a
perda da garantia do equipamento antes de sua instalação);
j) levantamento da relação custo x benefício, visando subsidiar a comparação entre linhas de
ação que levem em conta aquisição x locação x comodato;
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k) os valores dos materiais permanentes solicitados deverão ter como base o constante no site
Painel de Preços do Ministério da Economia, http://paineldepreços.planejamento.gov.br/ e ainda
consulta

ao

Fundo

Nacional

de

Saúde

(FNS),

do

Ministério

da

Saúde,

no

site

http://consultafns.saúde.gov.br (nomenclatura, especificação técnica e valores). Orientações para
consulta conforme o Anexo E.
Após a análise por parte da OMS/OM (solicitações ND 52), as necessidades devem ser
consolidadas em ordem de prioridade, em condições de encaminhamento às RM/GptE de
vinculação/subordinação conforme cronograma do PAASSEX.
62.2.2 Fase 2 – Análise das necessidades pela RM/ GptE
Cabe às RM/Gpt E realizarem uma análise minuciosa, no que concerne aos aspectos de ordem
quantitativa e qualitativa, em todas as propostas recebidas das OMS/OM por elas enquadradas,
bem como, propor atendimento às necessidades fundamentais que deixaram de ser solicitadas
pelas OMS/OM subordinadas.
Devem ser analisados os dados mensais de produtividade e encaminhamentos das OMS e
OM/UG/FUSEx, em função do número de usuários na Guarnição, visando retificar/ratificar a
relação de necessidades das OMS/OM, buscando a racionalização dos encaminhamentos e o
aumento da produtividade das OMS/OM.
No estabelecimento de prioridades deve-se levar em conta aquelas OMS com maior custo de
encaminhamentos em detrimento de outras com menos gastos: Hospitais Estratégicos (H Mil A),
Hospitais Gerais, Hospitais de Guarnição, Postos Médicos de Guarnição, OM – UG/FUSEx (com
maiores encaminhamentos) e demais OM. Em casos excepcionais, A RM/Gpt E pode estabelecer
priorização fora da ordem apresentada, desde que devidamente justificada.
Compete destacar a importãncia da experiência (expertise) dos Inspetores de Saúde e da Seção
de Saúde Regional no processo de análise e priorização das demandas no âmbito regional.
62.2.3 Fase 3 – Análise Técnica pela Diretoria de Saúde
A Diretoria de Saúde fará a análise da documentação recebida das RM/Gpt E, observando os
seguintes aspectos:
1) realizar o trabalho técnico de análise quantitativa e qualitativa das necessidades;
2) ter por referencial as diretrizes específicas do Ch DGP;
3) propor atendimento às necessidades fundamentais e de caráter nacional que deixaram de
ser solicitadas pelas RM/Gpt E;
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4) observar os dados coletados por ocasião de suas VOT que indiquem a necessidade de
aquisição de equipamentos/materiais permanentes e/ou obras e serviços de engenharia;
5) observar a relação: aquisição de equipamento x necessidade de obras/serviços de
engenharia.
6) avaliar a necessidade de aquisição de equipamentos e materiais permanentes de alta
complexidade, e;
7) levantar a relação custo x benefício, visando subsidiar a comparação entre linhas de ação
que levem em conta aquisição x locação x comodato; e
8) levar em consideração as informações constantes da Ficha de Informações Gerenciais das
Organizações Militares de Saúde (FIGOMIS), bem como a existência de equipamentos de alta
complexidade nas OMS (tomógrafo, ressonância magnética, conjunto de hemodiálise,
radioterapia, etc.)
62.2.4 Fase 4 – Análise Técnico – orçamentário pela Diretoria Planejamento e Gestão
Orçamentária
A DPGO recebe as propostas do PAASSEx da D Sau e realiza a análise orçamentária
correspondente, considerando a disponibilidade de recursos estimados para a LOA de 2022 e as
prioridades da análise técnica da D Sau.
62.2.5 Fase 5 – Aprovação pelo Ch DGP e Assinatura do PAASSEX
Após aprovação e assinatura do PAASSEX pelo Ch DGP e por cada Cmt RM, as OMS/OM
poderão iniciar a fase interna seus procedimentos licitatórios, ficando em condições de tão logo
seja encaminhado o Projeto de Lei Orçamentária Anual (previsto ser encaminhado ao Congresso
até 31 Ago de cada ano) dar prosseguimento à fase externa da licitação.
62.2.6 Fluxograma do PAASSEx
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62.3 MEDICAMENTOS E INSUMOS EM GERAL
62.3.1 Início do processo – Sistemática de descentralização de recursos oriundos de produção
interna
a. A Diretoria de Planejamento e Gestão Orçamentária (DPGO) é a responsável pelas
descentralizações dos recursos oriundos da produção interna (saúde), na natureza de despesa (ND)
30 (material de consumo), de todas as UG do Exército Brasileiro.
b. No caso das Organizações Militares de Saúde (OMS) a DPGO, mensalmente, extrai os dados
do SIRE relativos à produção interna e descentraliza os recursos a que as UG fazem jus. No caso das
demais OM, o levantamento e posterior repasse é executado trimestralmente. Cabe salientar que
os recursos repassados, oriundos da produção interna, devem ser empregados para a aquisição
dos diversos materiais de consumo que propiciem a manutenção dos atendimentos na forma mais
plena possível.
c. Após análise da execução orçamentária, esta Diretoria identificou que algumas OM e OMS
tem apresentado dificuldades para efetuar as aquisições devidas, o que tem gerado um montante
considerável de crédito disponível nas diversas UG (conta contábil 622110000).
d. A fim de propiciar um emprego mais judicioso dos recursos oriundos da Ação 2004, a DPGO
adotou abaixo a nova sistemática de descentralização das notas de crédito da produção interna:
1) A DPGO levará em consideração como parâmetro principal para descentralização de recursos,
o cumprimento da Diretriz Especial de Gestão Orçamentária e Financeira para o ano de 2022 do
Comandante do Exército. Com isso, as UG que estiverem fora da meta de empenho das respectivas
dotações autorizadas, no mínimo, 60% (sessenta por cento) dos créditos até 30 de junho, 80%
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(oitenta por cento) até 31 de agosto e 90% (noventa por cento) até 31 de outubro, a princípio, não
receberão créditos oriundos de produção interna.
2) As Unidades que atingirem as metas previstas de empenho, serão enquadradas em duas
situações, quais sejam:
a) Situação 1: A Unidade teve produção superior ao valor do crédito disponível no SIAFI. Neste
caso, não ocorrerá o repasse da produção total apurada, ou seja, haverá o desconto do valor do
crédito disponível no SIAFI. Exemplo: UG Crédito Disponível (R$) Valor da Produção (R$) Crédito a
Receber (R$) 167XXX 100.000,00 150.000,00 50.000,00
b) Situação 2: A Unidade teve produção inferior ao crédito disponível no SIAFI. Neste caso, o
repasse também não será total, isto é, a Unidade receberá apenas 25% do valor devido da
produção. Exemplo: UG Crédito Disponível (R$) Valor da Produção (R$) Crédito a Receber (R$)
167XXX 100.000,00 50.000,00 12.500,00
e. Cabe ressaltar que a intenção da DPGO é garantir que permaneçam em tela apenas recursos
que serão efetivamente utilizados.
f. Caso a OM se enquadre em uma das opções descritas acima e não receba crédito de produção
interna e, verifique que posteriormente, necessitará do mesmo para custear despesas oportunas,
poderá enviar um DIEx a esta Diretoria, expondo as justificativas para autorização do Diretor da
DPGO.
g. A utilização desta sistemática tem como objetivo manter um acompanhamento da execução
orçamentária

dos

recursos

destinados

à

saúde,

além

de

resguardar

os

Comandantes/Chefes/Diretores, pois os créditos não permanecerão sem aplicação, o que
comprometeria a execução orçamentária das UG.
62.3.2 Utilização dos recursos oriundos de produção interna
a. Os recursos descentralizados provenientes da produção interna, os quais tem origem no
registro dos comprovantes de despesas médicas (CDM), tem como principal finalidade a
aquisição dos diversos insumos que possibilitam a manutenção dos atendimentos nas melhores
condições possíveis e diminuem a necessidade de encaminhamentos.
b. Os recursos deverão ser aplicados na aquisição de materiais médicos, odontológicos,
laboratoriais ou outros de tal natureza. Excepcionalmente, as OM podem utilizar os recursos em
tela para a aquisição de materiais diversos, desde que esses sejam para emprego nas seções
voltadas para a atividade fim (atendimento de saúde). Cabe ressaltar que o consta no ANEXO B
um ementário, com as descrições de ND/PI, que deve ser utilizado como parâmetro para a
utilização dos recursos da Ação 2004.
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62.4 AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME)
As Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) são insumos utilizados na assistência à saúde
e relacionados a uma intervenção médica, odontológica ou de reabilitação, diagnóstica ou
terapêutica.
Para a aquisição das OPME a DPGO libera limites no SIRE e as despesas para esta finalidade
devem ser feitas especificamente nos Planos Internos previstos, quais sejam:
a. OPME para o universo Ex-Combatente (PI- D8SAECBPROT);
b. OPME para o universo Civil (PI – D8SACIVPROT);
c. OPME para o universo FUSEx (PI – D8SAFUSPROT); e
d. OPME para o universo FATOR DE CUSTO (PI – D8SAFCTPROT).
O repasse de recursos oriundo de OPME será feito de forma quinzenal, baseado nos
Comprovantes de Despesas Médicas emitidas pelas OMS, devidamente auditadas, e que serão
extraídas do SIRE.

CAPÍTULO LXIII
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
63.1 GENERALIDADES
O levantamento das necessidades de obras e serviços de engenharia, seguirá a seguinte sistema
adotada pelo DEC:
63.1.1 Orientações do DEC para o PAASSEx entre DGP e DEC
A confecção, a assinatura e o acompanhamento do PAASSEx estabelecido entre DGP e DEC,
para atender as demandas de manutenção de instalações de bens imóveis (ND 39) e obras (ND 51)
das OMS, devem seguir as seguintes orientações:
1) Cadastrar previamente as obras relacionadas no PAASSEx, no OPUS e incluí-las no PDOM
(Plano Diretor de OM) das OMS solicitantes (PDOM atualizado e aprovado pela DOM);
2) Os trabalhos iniciais a serem realizados pelas CRO/CO/SRO, que se constituem em estudos
preliminares (EVTEA - Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental), sondagens,
projetos, especificações técnicas e orçamentos, entre outros, apenas poderão ser iniciados após a
assinatura do PAASSEx. Dependendo da magnitude da obra, esses trabalhos podem necessitar de
um período médio de 6 meses para conclusão;
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3) Os projetos devem ser aprovados pelos Gpt E/DOM e, somente após essa etapa, poderão ser
desencadeados os projetos licitatórios correspondentes;
4) Para elaboração de projeto que envolva basicamente a criação de OMS, faz-se necessária a
existência do QO (QCP/QDM) da OMS a ser implantada, uma vez que a falta desse documento
conduz a uma situação de retardo/paralisação dos trabalhos das CRO/CO/SRO, o que acaba
afetando a descentralização dos créditos aportados pelo DGP;
5) A descentralização tardia de créditos pelo DEC resulta em empenhos ao final do exercício
financeiro, acarretando um volume acentuado de recursos em restos a pagar, bem como os
atrasos decorrentes dos fatos anteriormente apresentados podem implicar a possibilidade de não
aplicação dos recursos planejados;
6) Em uma 1ª etapa dos estudos realizados pelo DEC para a elaboração do PAASSEX, serão
analisadas apenas as obras/atividades que se encontram em andamento, que constam no
PAASSEx A-1 ou de PAASSEx anteriores, e, somente após a realização desses trabalhos, iniciará a
2ª etapa, que consta do levantamento dos projetos e das obras para o ano A;
7) A assinatura do PAASSEx, inicial, entre DGP e o DEC, até o dia 28 de maio de 2021, viabilizará
o planejamento oportuno das obras/serviços pela DOM, com a elaboração dos projetos pelas
CRO/CO/SRO entre os meses de junho de A-1 e março de A, permitindo que possam ser aprovados
pelos Gpt E/DOM ainda no primeiro quadrimestre de A; e
8) A retificação do PAASSEx, caso necessária, deve ser a menor possível, o que permitirá realizar
os ajustes necessários ao PAASSEx, em função de recursos descentralizados ao final de A-1 e início
de A, bem como das modificações necessárias observadas pelo DGP/DEC. Cabe ressaltar a
necessidade de verificação da capacidade do sistema de engenharia em absorver tal aditivo.
63.1.2 Sistema Unificado do Processo de Obras (OPUS)
OPUS é um Sistema informatizado de apoio à decisão que visa suportar as funcionalidades de
Planejamento, Programação, Acompanhamento, Fiscalização, Controle, Gerência e Execução de
Obras e Serviços de Engenharia de todas as atividades dos macroprocessos finalísticos do Sistema
de Obras Militares (SOM), nos níveis executivo, gerencial e estratégico.
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(Fonte: http://intranet.dom.eb.mil.br/)

63.1.3 Ficha Modelo 18
Ficha Modelo 18 (FM 18) - É o documento no qual as OM levantam suas necessidades
específicas e as encaminham às RM/GptE que as apoiam.
Caso a necessidade da OM seja de obra, serviço de engenharia ou material de gestão da DOM,
as solicitações são cadastradas no OPUS e o encaminhamento para a respectiva RM/Gpt E será
efetuado no próprio sistema.
A FM 18 no OPUS pode ser alterada a qualquer momento pela OM/OMS, incluindo novas obras
ou revisando prioridades. Após solicitar e priorizar seus pedidos, a OM/OMS deverá encaminhar a
FM 18 à RM/Gpt E.
Importante salientar que, enquanto a Unidade não encaminha sua FM 18, todo o trabalho
realizado ainda é um "rascunho". O que torna oficial a FM 18 para a RM/Gpt E é o ato de
encaminhar. Por isso, toda OM tem duas FM18: uma de "Trabalho" e outra "Encaminhada".
Solicitações de emergência também são incluídas no OPUS e priorizadas na FM18. Entende-se
por "emergência" a conceituação contida na Lei Nº 8.666, de 21 de Junho de 1993. O fato de
cadastrar uma solicitação como emergência não atribui a ela nenhuma preferência de
atendimento. A ordem de atendimento seguirá a prioridade dada pela OM/OMS na FM 18 e pela
RM/Gpt E na FM 20, ou seja, não adianta cadastrar uma solicitação como emergência e não
priorizá-la bem.
Solicitação de emergência, atestada pela CRO/CO/SRO por intermédio de Vistoria Técnica,
pode ser contratada por meio de "dispensa de licitação", atendendo os critérios e prazos dispostos
em Lei.
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63.1.4 Ficha Modelo 20
Ficha Modelo 20 (FM20) - É o documento no qual RM/Gpt E consolida e prioriza as
necessidades específicas, levantadas na Ficha Modelo 18 das OM apoiadas.
Assim como a FM18, a FM20 do OPUS pode ser alterada a qualquer momento, incluindo novas
obras ou revisando prioridades.
Importante: enquanto a RM não encaminha sua FM20, todo o trabalho realizado ainda é um
"rascunho". O que torna oficial a FM20 para o DEC/DOM é o ato de encaminhar. Por isso, todo
Cmdo de RM tem duas FM20: uma de "Trabalho" e outra "Encaminhada". (Fonte:
http://intranet.dom.eb.mil.br/)
63.1.5 Processo Licitatório de Obras
Visando à otimização do uso de recursos financeiros, a DOM vem disponibilizando a Provisão de
Recurso Orçamentário (PRO) para iniciar a fase interna do processo licitatório de obras. A PRO é
um instrumento no qual a DOM compromete-se com o atendimento de uma necessidade e a UG
poderá – em termos de licitação, realizar o processo até a remessa pra CJU, inclusive, mas
somente homologar (ato privativo do OD), contratar e empenhar a despesa quando houver a
disponibilidade efetiva do crédito orçamentário, ou seja, a emissão de Nota de Movimentação de
Crédito - NC.
Ao concluir o processo licitatório, a UG deverá informar os dados da licitação por meio do
Sistema OPUS. Esta informação permitirá a programação da respectiva descentralização da NC,
que será executada após a liberação de recursos orçamentários.
63.1.6 Obras de Emergência
Para atender as demandas referentes às obras de emergência (inciso IV do Art. 24 da Lei
8.666/1993), não previstas no PAASSEx, deverá ser seguido o previsto na Portaria nº. 01 – DEC, de
29 de março de 2002 (BE nº. 23, de 7 de junho de 2002), que aprova as Normas para atendimento
de Obras de Emergência (N 50 – 01).
Segundo essa portaria, obra de emergência é aquela destinada a corrigir alterações em
benfeitoria ou instalação, particularmente decorrentes de sinistros (descargas elétricas, vendavais,
temporais, enchentes, incêndios e outros fenômenos imprevisíveis, independentemente da
vontade humana) e que passem a impedir o seu uso, por apresentarem risco à integridade física
de pessoal, animal ou configurarem condições inaceitáveis de desconforto.
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CAPÍTULO LXIV
DESPESAS COM ENCAMINHAMENTOS – OCS/PSA
64.1 GENERALIDADES
As despesas com encaminhamentos para as Organizações Civis de Saúde (OCS) e Profissionais
de Saúde Autônomos (PSA) devem ser realizadas em decorrência da incapacidade de atendimento
na OMS por falta ou insuficiência de capacidades face à demanda.

64.2 LIMITES AUTOMÁTICOS E GESTÃO DE LIMITES NO SIRE
a. Mensalmente as OMS/OM recebem valores de Limites automaticamente para Atendimentos
dos Usuários dos Sistemas FUSEX/PASS, nos diversos Planos Internos (PI), visando a Emissão de
Guias de Encaminhamentos (GE) e Comprovante de Despesas Médicas (CDM).
b. As Regiões Militares recebem mensalmente valores na sua Reserva Regional, para que
possam suplementar suas UG FUSEx subordinadas nas ND 30 (CDM) e ND 39 (GE) dos PI
D8SAFUSOCSA e D8SACIVOCSA.
c. Em relação aos PI D8SAFUSMTOS, D8SAFUSPROT, D8SAFUSINRE e D8SACIVINRE, os limites
ficam sob gestão das Regiões Militares, devendo as OMDS solicitar as RM conforme a demanda.
d. Para os PI do FUSEX e Civis (PASS), as OMDS devem solicitar diretamente às RM. Caso a
reserva regional esteja esgotada, a RM deverá solicitar a DPGO.
e. Para os PI do Fator de Custo e Ex-Combatentes, as OM poderão solicitar diretamente à
DPGO, com as devidas justificativas.
f. Antes de solicitar suplementação, o Gestor deve verificar se a disponibilidade de saldo no
SIRE, e/ou se existem guias abertas que podem ser excluídas.
g. As Regiões Militares poderão solicitar remanejamento de limites entre as OM subordinadas.
h. Os pedidos de suplementação de limites à DPGO, serão concedidos em caráter excepcional,
acompanhados de justificativas devidamente fundamentadas.

64.3 LIMITE SUPLEMENTAR PARA OS PROCEDIMENTOS ELETIVOS OU PROCEDIMENTOS DE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA.
 No tocante aos encaminhamentos, entende-se que, por vezes, pode ocorrer a necessidade
de alguma suplementação, nos casos relativos aos procedimentos eletivos ou procedimentos
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de Urgência/Emergência, conforme previstos nos DIEx 55-SRAM/S_Dir_Tec/DSau-Circular, de
18 de maio 2016 e DIEx 65-SRAM/S_Dir_Tec/DSau-Circular, de 21 de junho 2016.
 Tendo em vista que a legislação vigente orienta que para os pedidos de suplementação de
limite acima do valor do teto que deva ser previamente autorizado pela Diretoria de Saúde (D
Sau), nos casos de procedimentos eletivos.
 Para os casos de Urgência/Emergência a OMS e/ou Região Militar podem autorizar e
posteriormente dar ciência à D Sau.
 Nesses casos as solicitações de limites, devem ser encaminhadas à DPGO com os
documentos e/ou e-mail que comprovem a ciência ou autorização da D Sau.

CAPÍTULO LXV
PROCESSAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS DE BENEFICIÁRIOS DO FUSEX EM OMS
DE OUTRAS FORÇAS
a. Após a OMS receber a fatura dos atendimentos realizados por outra Força, deve realizar a
lisura da conta e consolidar todas as despesas, após a realização da auditoria.
b. A OMS deve remeter à Região Militar (RM) de vinculação a documentação comprobatória
referente ao valor a ser repassado para a OMS da Força que prestou o atendimento aos
Beneficiários.
c. A OMS deverá remeter via RM, planilha da coparticipação de 20%, referente ao atendimento
médico hospitalar prestado aos beneficiários do Sistema de Saúde do Exército (SSEx), para fins de
implantação do valor devido na Ficha Financeira.
d. A Região Militar solicitará a Diretoria de Planejamento e Gestão Orçamentária (DPGO), o
repasse do respectivo valor para a OMS da Força que prestou o atendimento, encaminhando toda
a documentação do processo.
e. Os créditos serão descentralizados, diretamente para a OMS da Força que atendeu os
beneficiários do SSEx, via Unidade Orçamentária do Exército - EME (UO Cmdo Ex), por meio de
destaque orçamentário, conforme preconiza o Art. 12, da Orientação Normativa Conjunta nº 01,
de 19 Ago 2006.
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CAPÍTULO LXVI
DESPESAS COM DESLOCAMENTOS E EVACUAÇÃO
a. A DPGO descentraliza os recursos de evacuação, na Ação Orçamentária 2004, no Plano
Interno D8SAFCTEVME, nas Naturezas de Despesas (ND) 33 (passagens e despesas com
locomoção), para as aquisições via Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) e 39
(outros serviços de terceiros - pessoa jurídica) para as aquisições via Guia de Encaminhamento, no
SIRE.
b. As RM recebem os limites na ND 39, via SIRE, para emissão de Guias de Encaminhamento de
Evacuação Médica, no entanto, não devendo ser utilizado para emissão de passagens por
intermédio de terceiros (empresa de turismo, etc), para outras situações.
c. Para as demais aquisições de passagens, diretamente relacionadas às atividades de saúde,
para os casos eletivos de evacuação, as RM deverão solicitar os recursos à DPGO/DGP na ND 33,
por meio de DIEx, para então realizarem as referidas aquisições via SCDP. Para a referida
solicitação a RM deverá realizar um planejamento trimestral e remeter o pedido à DPGO.
d. Neste sentido deve haver um controle na utilização dos recursos que serão descentralizados
na ND 33, para utilização no SCDP, pois tais valores devem ser empregados exclusivamente nas
evacuações inerentes às atividades de saúde. Visando evitar o desvio de finalidade, em hipótese
alguma os recursos devem ser utilizados para aquisição de passagens que não sejam para o fim já
mencionado.

CAPÍTULO LXVII
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
a. Somente poderá ocorrer a descentralização de recurso referente a despesas de exercícios
anteriores, após a instauração do processo correspondente, elaborado com base na Portaria
Ministerial nº 1.054, de 11 DEZ 1997 (Normas para o Pagamento de Despesas de Exercícios
Anteriores (DEA) no Ministério do Exército), alterada pela Portaria Cmt Ex nº 793, de 12 DEZ 03 e
pela Portaria Cmt Ex nº 189, de 17 MAR 11.
b. Aspectos a serem considerados para que seja instaurado o devido processo DEA:
1) Despesas oriundas de Guias de Encaminhamentos (GE) auditadas em anos anteriores, que
não tenha recebido o crédito correspondente ou se recebido tenha sido recolhido;
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2) Despesas oriundas de contratos continuados e outros.
c. Situações em que não serão instaurados processo de DEA:
1) Despesas oriundas de Guias de Encaminhamentos (GE) não auditadas em anos anteriores:
 A descentralização de crédito para pagamento de despesas de exercícios anteriores oriundas

de Guias de Encaminhamentos (GE) não auditadas em anos anteriores, tem causado perdas na
arrecadação para o Fundo de Saúde do Exército - FuSEx, haja vista a não cobrança do valor
correspondente à indenização de responsabilidade do beneficiário titular.
 Para essas despesas, a OMS/OM deverá realizar a emissão de novas Guias de

Encaminhamento, em substituição às GE vencidas, registrando no campo "Observação" da mesma
o número da GE que está sendo substituída.
2) Despesas oriundas de beneficiários que vieram a óbito sem que tenha havido Guia de
Encaminhamento:
 Para essas despesas, por se tratar de óbito o processo deverá ser enviado à Diretoria de

Saúde, em conformidade com a legislação vigente e orientações constantes na página da internet
daquela Diretoria
 Para as despesas em que houver a obrigatoriedade de instauração do processo DEA,

orienta-se que após a conclusão do processo, o mesmo seja organizado conforme padronização de
procedimentos a seguir e encaminhado esta Diretoria, para fins de análise.

CAPÍTULO LXVIII
RESTOS A PAGAR
68.1 GENERALIDADES
Restos a Pagar são as despesas empenhadas mas não pagas até 31 de dezembro, distinguindose em processadas e não processadas, conforme dispõe o art. 36 da Lei n° 4.320/64.
68.1.1 Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar processados (RPP) são as despesas legalmente empenhadas, cujo objeto do
empenho já foi recebido, ou seja, já ocorreu o segundo estágio da despesa, que é a liquidação,
faltando apenas ocorrer o pagamento.
A liquidação é registrada após a verificação da correta entrega do objeto do empenho
(prestação do serviço, entrega do material, bem ou obra pelo fornecedor), respeitando, assim, o
princípio da competência.
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68.1.2 Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não processados (RPNP) são as despesas legalmente empenhadas, que não
foram liquidadas e nem pagas até 31 de dezembro do mesmo exercício.

68.2 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR
A DPGO realiza o acompanhamento da evolução das despesas sob gestão do DGP de cada uma
das Unidades Gestoras Executoras (UGE). Nesse sentido, a Diretoria efetua as descentralizações de
créditos com base no planejamento do Gestor responsável pela despesa.
Destaca-se o elevado número de Organizações Militares do Exército, cada uma com suas
próprias peculiaridades. Assim, as despesas com Organuzações Civis de Saúde (OCS) se revestem
de peculiaridades em virtude do seu caráter continuado.
Nesse contexto, a título de exemplo, seguem algumas particularidades quanto ao custeio das
despesas com OCS:
a. Os procedimentos operacionais das concessionárias quanto à emissão de faturas variam
entre as empresas e localidades.
b. Os períodos de leitura do efetivo consumo podem se estender de um a dois meses, sendo
que o intervalo de consumo não coincide necessariamente com o mês do calendário, podendo
englobar dias de meses e anos distintos.
c. Uma vez que a medição é por período, não se sabe o real consumo diário para fins de
precisar o consumo em KWh, bem como os valores de um mês do calendário.
d. O período de leitura do consumo de um ano não se encerra ao final do último dia do
exercício financeiro, ou seja, em 31 de dezembro. Não obedecem, portanto, ao ano fiscal e ao
exercício financeiro.
e. As estimativas de consumo das OM podem ser subestimadas ou superestimadas em função
de medidas de racionalização implementadas, de atividades inopinadas da OM, de variações nos
preços das tarifas e das bandeiras, entre outras.
f. No início do exercício financeiro o desbloqueio dos créditos depende de diversos fatores, tais
como a aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA), a emissão do Decreto de Programação
Orçamentária e Financeira (DPOF) e o desbloqueio dos créditos, ainda que parcial.
g. Os créditos autorizados podem não atender as demandas das OM quanto à oportunidade e
aos valores mínimos necessários para custear as despesas mensais. Em alguns exercícios o
desbloqueio foi de apenas 1/18 por mês.
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Em função dessas peculiaridades, diversas situações indesejadas podem ocorrer, tais como:
a. Pagamento de faturas estimadas do mês de dezembro, as quais não espelhariam o real
consumo da OM.
b. Recebimento de faturas em janeiro do ano fiscal subsequente referentes a períodos de
leitura de novembro e dezembro do ano anterior.
c. Recebimento de faturas em fevereiro do ano fiscal subsequente referentes a períodos de
leitura que englobam, inclusive, períodos do mês de dezembro.
d. Insuficiência de recursos para o pagamento do consumo de dezembro, ainda que parcial,
cuja fatura se apresenta em janeiro ou mesmo em fevereiro, o que ensejaria a realização de
processo de Despesa de Exercícios Anteriores (DEA).
e. Falta de créditos para empenho da despesa no início de janeiro e a consequente despesa
sem crédito que a suporte, podendo caracterizar a inversão dos estágios da despesa.
f. Utilização do orçamento do ano em curso para obrigações (despesas) do ano anterior com
processos de Despesas de Exercícios Anteriores, impactando no orçamento.
g. Elevados saldos em Restos a Pagar (RP).
h. Cancelamento de recursos do Comando do Exército inscritos em RP, deixando de aplicar
recursos tão relevantes para o Exército.
Além disso, importante esclarecer que a DPGO é gestora de mais de 550 contratos
administrativos continuados no âmbito do Exército, o que demanda uma descentralização
tempestiva de recursos a fim de custear tais despesas.
Assim, esta Diretoria, como gestora dos recursos do Apoio Administrativo para fazer face a
essas demandas com características particulares, orienta quanto ao empenho oportuno dos
créditos descentralizados.
Do exposto, considerando que as despesas com OCS revestem-se de especificidades, por se
tratarem de despesas estimativas e de caráter continuado, a DPGO entende que eventuais
saldos de NE possam ser inscritos em RP e liquidados ao longo do ano subsequente, enquanto
houver disponibilidade, evitando assim a solução de continuidade de serviços essenciais da OM.
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PARTE III
CONTROLE

CAPÍTULO LXIX
CONTROLES DA GESTÃO
69.1 GENERALIDADES
A governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de liderança,
estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão,
com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade.
Desta forma, o objetivo deste capítulo é orientar as atividades a serem desenvolvidas pelos
agentes da administração no âmbito do Exército Brasileiro sobre Governança e Gestão dos
recursos do DGP que estão sob incumbência da DPGO.

69.2 CONFORMIDADE
Com vistas ao aperfeiçoamento e fortalecimento da Governança Orçamentária do DGP para
garantir a Accountability, um dos objetivos da Gestão é assegurar o pleno cumprimento das
normas, sendo a Conformidade dos Registros de Gestão uma ferramenta imprescindível para a
transparência.
Desta forma, o objetivo deste capítulo é orientar as atividades a serem desenvolvidas pelos
agentes da administração no âmbito do Exército Brasileiro sobre a Conformidade dos Registros de
Gestão dos recursos do DGP sob incumbência da DPGO.

69.3 CONFORMIDADE DOS REGISTROS DE GESTÃO
Conforme o Manual SIAFI – Macrofunção 020314 – Conformidade dos Registros de Gestão
“Consiste na certificação dos registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e
patrimonial incluídos no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
(SIAFI) e da existência de documentos hábeis que comprovem as operações.”
A Conformidade dos Registros de Gestão (CRG) consiste na certificação dos registros do atos e
fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial no SIAFI e da existência de documentos
que comprovem as operações.
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69.4 ENCARREGADO DA CONFORMIDADE DO REGISTRO DE GESTÃO (CONFORMADOR)
Para tanto o OD designa, por meio de Boletim Interno oficial responsável e um substituto para
ser Encarregado da Conformidade dos Registros de Gestão (ECRG), sendo possível ao OD designar
subtenentes, sargentos, servidores civis ou Prestador de Tarefa por Tempo Certo (PTTC),
informando o ato ao Centro de Gestão, Controle e Finanças do Exército (CGCFEx) de vinculação,
por meio de expediente emitido pelo OD, conforme o Art. 7º da Portaria 040-SEF, de 02 de maio
de 2019.
Tanto o OD quanto o ECRG e seu substituto compõem o rol de responsáveis na OM, mediante a
publicação das funções em Boletim Interno.
Conforme o Art. 8º da Portaria 040-SEF, o ECRG não poderá emitir documentos de origem e
registrar documentos no SIAFI, dos quais deva realizar a conformidade.

69.5

REGISTRO DE CONFORMIDADE NO SIAFI

O registro da conformidade no SIAFI deve ser realizado no prazo de até 3 (três) dias úteis da
execução orçamentária, seguindo os comandos:
a. >CONCONFREG - Consulta Conformidade dos Registros de Gestão: que consulta quais os dias
que estão sem conformidade;
b. >IMPCONFREG - Imprime Conformidade dos Registros de Gestão: para impressão dos
relatórios de emissão de Nota de Dotação e de Nota Lançamento para conferência. Estes
relatórios devem ser impressos e ter as páginas rubricadas, sendo a primeira e última páginas
assinadas pelo ECRG com carimbo de SEM RESTRIÇÃO ou COM RESTRIÇÃO. Conforme Art. 8º §2º
havendo designação de ECRG e SEM RESTRIÇÃO, não há necessidade de vistos ou aprovações nos
relatórios diários de conformidade pelo OD.
c. >ATUCONFREG - Atualiza Conformidade dos Registros de Gestão: comando para efetuar a
conformidade COM ou SEM RESTRIÇÃO a conformidade. Conforme Art. 5º da Portaria 040-SEF,
pode-se registrar a conformidade:
- SEM RESTRIÇÃO - quando a documentação comprovar de forma fidedigna os atos e fatos de
gestão realizados; e
- COM RESTRIÇÃO – nas seguintes situações, quando:
1) a documentação não comprovar de forma fidedigna os atos e fatos de gestão realizados;
2) da inexistência da documentação que dê suporte aos registros efetuados;
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3) o registro não espelhar os atos e fatos de gestão realizados, e não for corrigida pelo
responsável; e
4) ocorrerem registros não autorizados pelos responsáveis por atos e fatos de gestão.
Caso persistam erros que não possam ser sanados, o ECRG deverá dar ciência do fato ao OD
para providências.

69.6 EXECUÇÃO DA CONFORMIDADE DOS REGISTROS DE GESTÃO
Abaixo seguem os os documentos de interesse da DPGO que deverão ser arquivados na Seção
de Conformidade de Registro de Gestão (SCRG) da UG (Extrato do Art. 13 da Portaria 040-SEF):
1.

Primeira via da Nota Fiscal (NF), Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), Documento Auxiliar da NF-e

(DANFE), Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA) ou documento equivalente e Nota de Empenho
(NE) assinada, quando a Nota de Lançamento de Sistema (NS) de apropriação no Subsistema
Contas a Pagar e a Receber (CPR) constar do relatório diário para a conformidade dos registros de
gestão;
2. Declaração mensal do Chefe da Seção de Contas Médicas do Sistema de Atendimento
Médico-Hospitalar aos Militares do Exército, Pensionistas Militares e seus Dependentes/Fundo de
Saúde do Exército (SAMMED/FuSEx) das Organizações Militares de Saúde (OMS) e das Unidades
de Atendimento (UAt), de que as guias do Sistema de Registro de Encaminhamentos (SIRE)
encontram-se arquivadas na Seção, à disposição dos órgãos de controles interno e externo;
3. Processo de Prestação de Contas de Suprimento de Fundos, quando a NS de comprovação
constar do relatório diário para a conformidade dos registros de gestão;
4. Processo de Concessão de Diárias e Passagens, de Indenização de Transporte e de Ajuda de
Custo, quando a NS de comprovação constar do relatório diário para a conformidade dos registros
de gestão;
5. Primeira via do Processo Administrativo (licitação, dispensa ou inexigibilidade) e o
respectivo termo de contrato, quando constar do relatório diário para a conformidade dos
registros de gestão a primeira Nota de Emprenho (NE) correspondente, bem como os
apostilamentos, os termos aditivos e os documentos que lhes são relativos, como parecer da
Consultoria Jurídica da União (CJU), pesquisa de preços, publicações etc., deverão ser apensados
aos contratos originais, numerados, organizados em ordem cronológica e autuados (os
documentos obrigatórios são os previstos no Art. 38 da Lei nº 8.666/1993 e Art. 30 do Decreto nº
5.450/2005, observando-se o §1º do citado artigo);
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6. Termo de Convênio ou Termo de Execução Descentralizada (TED), previsto no Decreto nº
6.170/2007, quando constar no relatório diário para a conformidade dos registros de gestão a
emissão da NE (os termos aditivos deverão ser apensados aos convênios originais e autuados);
7. Contratos de receita (locação de bens imóveis, arrendamento, cessão de uso para exercício
de atividade de apoio, permissão de uso e concessão de direito real de uso resolúvel, locação de
bens móveis, alienação de bens e prestação de serviços), quando do recebimento do primeiro
registro de arrecadação (RA);
8. Relatório de Movimentação de Almoxarifado - RMA, Relatório de Movimentação de Bens
Móveis - RMB e Relatório Sintético de Depreciação, todos extraídos do Sistema de Controle
Físico/Material do Exército - SISCOFIS/SIMATEx (ou outro sistema que venha a substituí-lo) e
demonstrativos mensais de movimentação de bens imóveis (somente na Região Militar), até o
fechamento do mês no SIAFI;
9. Relatório de Prestação de Contas Mensal e seus anexos;
10. Primeira via da guia correspondente ao recebimento, à transferência ou ao recolhimento
de material, anotando-se, na primeira oportunidade, o número do boletim ou aditamento que
publicou essas movimentações;
11. Documento de desrelacionamento do material de consumo ou a solução do processo de
descarga de material permanente, anotando-se oportunamente o número do boletim interno que
publicou tal ato de gestão;
12. Relação de Ordem Bancária Intra-SIAFI (RT), tendo anexas as 2ª vias das NF/RPA, ou
documentos equivalentes, contendo as informações descritas no § 7º deste artigo;
13. Relatório Diário para a Conformidade dos Registros de Gestão; e
14. Projetos, “as built” (“como construído”, indicando que é a revisão final, ou seja, que o
desenho está finalizado de acordo com o projeto básico; com isso, ele não deve mais sofrer
modificações), especificações técnicas, orçamento, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, diário de obras, relatórios de inspeções técnicas, Anotação de Responsabilidade
Técnica registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), entre outros
documentos, quando do recebimento da obra ou serviço de engenharia.
69.7 PRAZOS PARA ARQUIVAMENTO
Conforme Art. 18 da Portaria 040-SEF, considerando que o arquivamento da documentação
comprobatória praticados pela administração das UG do Comando do Exército segue ritos
específicos, tais documentos serão mantidos em arquivo na SCRG observando:
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- Exercícios de 2007 e anteriores: arquivo pelo prazo de cinco anos, contados a partir da data do
julgamento da contas dos responsáveis pelo TCU;
- Exercícios de 2008 e seguintes: arquivo pelo prazo de dez anos, contados a partir da
apresentação do relatório de gestão ao TCU, para as “unidades jurisdicionadas não relacionadas
para constituição de processo de contas no exercício” e pelo prazo de cinco anos, contados a
partir da data do julgamento das contas dos responsáveis pelo TCU, para as “unidades
jurisdicionadas relacionadas para constituição de processo de contas no exercício”.

69.8 ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE AS DESPESAS DO FUSEx
De acordo com o Anexo 15 da Port 040-SEF, de 2 MAIO 19, devem ser arquivados os
documentos a seguir listados, nos setores correpondentes:
69.8.1 Setor de Conformidade dos Registros de Gestão
a. Para cada organização civil de saúde (OCS), um processo contendo: Processo de
inexigibilidade (ou dispensa de licitação), Minuta de Termo de Contrato, Parecer Jurídico, Termo
de Contrato, Homologação pela RM do Termo de Contrato, Minuta de Termo Aditivo, Parecer
Jurídico, Termo Aditivo, Homologação pela RM do Termo Aditivo.
b. Para cada profissional de saúde autônomo (PSA), um processo contendo: Processo de
inexigibilidade (ou dispensa de licitação), credenciamento e respectiva homologação pela RM.
c. Consulta CONSITFORN (Consulta Situação Fornecedor) antecedendo o empenho da
despesa.
d. Via original da NF (OCS) e do RPA (PSA) com os carimbos de “Atestado de Lisura”,
“Liquidação da Despesa” (Ofício nº 44-SEF, de 13 JUN 2005) e “Autorização de Pagamento”.
e. Processos de ressarcimentos de despesas médicas (IR 30-40, aprovadas pela Portaria nº
050-DGP, de 28 FEV 2008), contendo: requerimento do beneficiário solicitando o ressarcimento;
informação instruindo o requerimento; documento do prestador de serviços, declarando que não
é conveniado ou contratado com qualquer UG FuSEx e que não aceita empenho; relatórios,
pareceres médicos e despachos pertinentes ao atendimento ou à aquisição objeto do
ressarcimento; e cópia do(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa, devidamente
auditado(s) (Art. 11). Devem ser anexados ainda os documentos específicos para cada situação
citada nos §§ 1º ao 7º, do Art. 11 das supracitadas IR.
69.8.2 Setor Financeiro
- Cópia da NF (OCS) e do RPA (PSA) com os carimbos de “Atestado de Lisura”, “Liquidação da
Despesa” (Ofício nº 44-SEF, de 13 JUN 2005) e “Autorização de Pagamento”.
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69.8.3 Setor FUSEx
a. Cópia da Nota Fiscal - NF (OCS) e do Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA (PSA) com os
carimbos de “Atestado de Lisura”, “Liquidação da Despesa” (Ofício nº 44-SEF, de 13 JUN 05) e
“Autorização de Pagamento”;
b. Mapa Demonstrativo da Despesa/Mapa Provisionado (extraído do Sistema de Planejamento
e Execução Orçamentária - SIPEO), devidamente assinado pelo chefe da seção de contas médicas
(Msg Comunica 2008/0871300 SEF - Gestor, de 04 AGO 08);
c. Faturas de OCS/PSA (documento que representa a cobrança mensal dos atendimentos e que
é objeto de lisura, com aprovação ou glosa parcial ou total) acompanhadas do relatório gerencial
das respectivas guias auditadas, extraídas do SIRE (terceiras vias – Inciso V, do Art.18 das Normas
aprovadas pela Portaria nº 046-DGP, de 25 FEV 08);
d. Parecer favorável da Comissão de Ética Médica, seguido de autorização do Diretor da OMS
para realização do procedimento, nos casos previstos no nº 2, do Anexo A das IR 30-38, aprovadas
pela Portaria nº 048-DGP, de 28 FEV 08;
e. Parecer da Comissão de Ética Médica, seguido de autorização da RM para realizar o
encaminhamento (encaminhamentos de procedimentos ou exames de alto custo e complexidade,
não previstos em convênio ou contrato com OCS e PSA - Art. 16 das IR 30-38);
f. Solicitação de Procedimentos a OCS/PSA (Anexo C das IR 30-38);
g. Processo Contábil da Despesa Realizada, referente a cada paciente encaminhado para
internação (Msg SIAFI nº 2006/0923329-DGP/Gestor, de 30 JUN 06), que deverá ser composto
pelos seguintes documentos:
1) Guia de Encaminhamento (GE) do sistema de saúde do Exército, nominal ao paciente, com
valores estimados.
2) Relatório de auditoria (pós auditoria), discriminando os valores dos seguintes itens da conta
hospitalar:


Valor total da conta hospitalar apresentada;



Guia de Encaminhamento com valores revistos;



Diárias;



Taxas e aluguéis;



Medicações;



Descartáveis;
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Exames laboratoriais;



Diagnóstico por imagem;



Gases;



Hemoderivados;



Honorários profissionais;



Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPMES);



Pacotes;



Total de glosas;



Total pós-glosa; e



Data, nome e assinatura do auditor.

320

3) Pedido do médico assistente (médico que solicitou o procedimento).
4) Autorização do sistema de saúde do exército para realização do procedimento
solicitado.
5) Autorização do sistema de saúde do exército para utilização de medicação de alto
custo.
6) OPMES:
 Nota fiscal original (quando estabelecido em contrato);
 Solicitação do médico assistente de materiais a serem utilizados no procedimento (lista
discriminada); e
 Tomada de preço (quando estabelecido em contrato).
7) Procedimentos cirúrgicos (quando houver):
 Boletim anestésico (2ª via); e
 Relatório cirúrgico (3ª via).
8) Diagnóstico por imagem:pedido médico e laudo.
9) Conta hospitalar discriminada.
10) Relatórios da auditoria concorrente (médico auditor), no caso de fatura de internação
hospitalar ou domiciliar.
11) Os processos contábeis da despesa realizada deverão estar numerados de acordo com as
faturas emitidas e por ordem cronológica de entrada no protocolo da unidade de atendimento.
12) Os responsáveis pelos controles das despesas deverão fazer constar nos processos
contábeis da despesa realizada o número dos mapas demonstrativos do SIPEO, do empenho, da
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nota fiscal, da ordem bancária. Deverão, também, extrair do SIRE o relatório gerencial do item 16 Guias Pagas e anexar ao processo para fins de arquivamento e controle.

PARTE IV
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

CAPÍTULO LXX
INDICADORES DE RESULTADO EM SAÚDE
70.1 INDICADORES DE DESEMPENHO
A avaliação de resultados é parte do processo do planejamento estratégico inserido na
comparação entre os resultados previstos e realizados, tendo como parâmetro os indicadores de
desempenho definidos.
Um indicador de desempenho é uma métrica que indica algo relevante e que ajuda na tomada
de decisões. Composto por valores quantitativos que permitem medir e gerenciar o que está
sendo executado, sempre focando no atingimento das metas organizacionais ou individuais
definidas.

70.2 INDICADORES DE RESULTADO
Os indicadores de resultado são ferramentas usadas para facilitar a gestão de negócios, pois
servem para medir o desempenho da instituição e mostrar se as metas estipuladas estão sendo
alcançadas.
A DPGO utiliza-se de indicadores de resultado na gestão orçamentária dos recursos do DGP e
Diretorias, que podem ser utilizados no planejamento estratégico das OM na gestão dos recursos
da AO 2004 e 2000A. Esses indicadores constam do Anexo E.

70.3 PRÊMIO EXCELÊNCIA NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
Os resultados das OMS e OM com Postos de Saúde poderão ser verificados por meio do Prêmio
Excelência na Gestão Orçamentária.
O Prêmio objetiva “valorizar atividades administrativas para as OMS mais efetivas, do
Comando do Exército, no que concerne à gestão orçamentária dos recursos descentralizados; e
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divulgar as boas práticas relacionadas à gestão, possibilitando a melhoria da gestão do Sistema de
Saúde do Exército”.
Listados a seguir os parâmetros para análise das OM destacadas com a premiação, em valores
percentuais, que apontam para o atingimento de elevado padrão na execução orçamentária, no
exercício financeiro de 2022 serão:
- não incorrer em gastos com juros e multas decorrentes de contratos administrativos,
contratos continuados e concessionárias de serviço público;
- alcançar as metas de execução previstas na Diretriz Especial de Gestão Orçamentária e
Financeira 2021 para empenho das dotações autorizadas, liquidação das despesas e Restos a
Pagar;
- não sofrer restrição contábil por parte da Setorial Contábil de vinculação ou órgão de controle
(interno ou externo);
- não ter processo administrativo, Sindicância, IPM ou TCE com indícios de desvios ou má
gestão dos recursos referente à atual administração (Ordenador de Despesas);
- que apresentarem conceito mínimo “B” na avaliação do SIRE; e
- serão eliminadas as OMS que tiverem contratos em situação de prorrogação em caráter
excepcional (após os cinco anos de prorrogação permitidos em Lei).

ANEXOS
ANEXO A – PI SOB GESTÃO DA DPGO
OS PI ATENDEM ÀS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS POR AFINIDADE:
PLANOS INTERNOS DA DPGO
COD

DESCRIÇÃO

D8FCTCCONHC
D8FCTCCONHG
D8FCTCCONIB
D8FCTCCONLQ
D8FCTCCONOC CONTRATOS CONTINUADOS
D8FCTCCONPN
NA ÁREA DE SAÚDE
D8FCTCCONPR
D8FCTCCONPV
D8FUSCCONHC
D8FUSCCONHG
D8FUSCCONIB

DESCRIÇÃO
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica
Auditoria Externa
Manutenção e Conservação de Equipamentos
(aparelhos de medição e aferição - calibragem
de equipamentos médicos)
Manutenção de Software
Locação de Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Conservação de Máquinas e
Equipamentos
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D8FUSCCONLQ
D8FUSCCONOC
D8FUSCCONPN
D8FUSCCONPR
D8FUSCCONPV
D8SAFUSCCON
D8SAECBCCON
D8SAFUSCCON
D8SAFCTCCON
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Serviços de Gás
Serviços Domésticos
Serviços médico-hospitalares, odontológicos e
laboratoriais
Limpeza e Conservação
Serviço de apoio administrativo técnico e
profissional (recepcionistas, entre outros)
Manutenção
corretiva/adaptativa
sustentação softwares

e

Manutenção e conservação de equipamentos
de TIC
Outsourcing de impressão
Treinamento/capacitação em TIC
Instalação de equipamentos de TIC
Limpeza e Conservação
Manutenção e Conservação de Máquinas e
Equipamentos
EXTRA
D8SAFCTECON
D8SAFUSECON CONTINUADOS
DESPESAS
D8SAFCTLICH
D8SAFUSLICH

LIMPEZA

COD

DESCRIÇÃO

CONTRATOS

CONTRATOS

Manutenção e Conservação de Máquinas e
Equipamentos

DE

TÉCNICA Limpeza e Conservação

HOSPITALAR

D8SAFCTCOSA
D8FCTCOSAHC
D8FCTCOSAHG
D8FCTCOSAIB
D8FCTCOSALQ
D8FCTCOSAOC
D8FCTCOSAPN
AQS
EQPT
MAT
D8FCTCOSAPR
D8FCTCOSAPV PERMANENTES - PAASSEX
D8SAECBCOSA
D8FUSCOSAHC
D8FUSCOSAHG
D8FUSCOSAIB
D8FUSCOSALQ
D8FUSCOSAOC
D8FUSCOSAPN

DESCRIÇÃO
Aparelho, utensilio ou equipamento de uso
médico,
odontológico,
laboratorial
e
hospitalar.
Aparelhos e utensílios domésticos
Maquinas e equipamentos energéticos
Máquinas, utensílios e equipamentos diversos
Equipamentos de TIC - Computadores
Mobiliário em geral
Equipamentos de TIC - Impressoras
Equipamentos de TIC - Telefonia
Peças não incorporáveis a imóveis
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D8FUSCOSAPV
D8SAFUSCOSA
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Outros materiais permanentes

D8SAFCTECOS
D8FCTECOSHC
D8FCTECOSHG
D8FCTECOSIB
D8FCTECOSLQ
D8FCTECOSOC
D8FCTECOSPN
D8FCTECOSPR EXTRA
CONTRATO
DE
D8FCTECOSPV
D8SAECBECOS OBJETIVO - AQS MAT/EQP
D8FUSECOSHC HOSPITALARES
D8FUSECOSHG
D8FUSECOSIB
D8FUSECOSLQ
D8FUSECOSOC
D8FUSECOSPN
D8FUSECOSPR
D8FUSECOSPV
D8SAFUSECOS

Aparelho, utensilio ou equipamento de uso
médico,
odontológico,
laboratorial
e
hospitalar.
Aparelhos e utensílios domésticos
Maquinas e equipamentos energéticos
Máquinas, utensílios e equipamentos diversos
Equipamentos de TIC - Computadores
Mobiliário em geral
Equipamentos de TIC - Impressoras
Equipamentos de TIC - Telefonia
Peças não incorporáveis a imóveis
Outros materiais permanentes

COD

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

D8SAFCTECOS
D8FCTECOSHC
D8FCTECOSHG
D8FCTECOSIB
Manutenção e conservação de bens imóveis
D8FCTECOSLQ
D8FCTECOSOC
D8FCTECOSPN
CONTRATO
DE
D8FCTECOSPR EXTRA
D8FCTECOSPV OBJETIVO - MNT MAT/EQP
D8SAECBECOS
D8FUSECOSHC HOSPITALARES
D8FUSECOSHG
Manutenção e conservação de veículos
D8FUSECOSIB
D8FUSECOSLQ
(ambulância administrativa)
D8FUSECOSOC
D8FUSECOSPN
D8FUSECOSPR
D8FUSECOSPV
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D8SAFUSECOS

Fator de Custo e FUSEx
Contrato
D8SAFCTCOSE
D8SAFUSCOSE

de

Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Objetivos

DGP/DEC

Registra o valor da realização das despesas

(Despesas com Contrato de
Objetivos de Saúde do DGP

com obras em andamento, benfeitorias e
instalações que sejam incorporáveis ao imóvel.

com o DEC)
D8FCTMTOSHC
D8FCTMTOSHG
D8FCTMTOSIB
D8FCTMTOSLQ
D8FCTMTOSOC
D8FCTMTOSPN
D8FCTMTOSPR
AQUISIÇÃO
D8FCTMTOSPV
D8SAFUSMTOS MEDICAMENTOS
D8SAFCTMTOS
CUSTO
D8SAECBMTOS
D8FUSMTOSHC
D8FUSMTOSHG
D8FUSMTOSIB
D8FUSMTOSLQ
D8FUSMTOSOC
D8FUSMTOSPN
D8FUSMTOSPR
D8FUSMTOSPV
COD

DE
DE

ALTO

DESCRIÇÃO

D8SAFCTUGPD
D8SAECBUGPD AQS MAT
D8FUSUGPDHC REPOSIÇÃO
D8FUSUGPDHG
D8FUSUGPDIB INTERNA
D8FUSUGPDLQ

Material farmacológico

DESCRIÇÃO
Gás e outros materiais engarrafados
CONSUMO

-

PRODUÇÃO

Material farmacológico
Material odontológico
Material químico
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D8FUSUGPDPN
D8FUSUGPDPR
D8FUSUGPDPV
D8SAFUSUGPD
D8SACIVOCSA
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Material de acondicionamento e embalagem
Material de cama, mesa e banho
Material de copa e cozinha
Material de limpeza e prod. de higienização
Uniformes, tecidos e aviamentos
Material laboratorial
Material hospitalar
Material para reabilitação profissional
CALI - COMPLEMENTO DE

D8SAFCTCALI

D8SAFCTDESL
D8SAECBDESL

D8SAFCTEBSA
D8SAFUSEBSA

ALIMENTAÇÃO

Gêneros de alimentação

DESLOCAMENTOS - DIÁRIAS E
PASSAGENS

PROJETO EB SAÚDE; FUS FUSEX

EXTRA
D8SAFCTECON
D8SAFUSECON CONTINUADOS

CONTRATOS Manutenção e conservação de máquinas e
equipamentos

D8SAFCTEVME
D8SACIVEVME EVACUAÇÕES MÉDICAS
D8SAFUSEVME

Serviços de socorro e salvamento

D8SAFCTINRE
D8SAECBINRE
D8SACIVINRE
D8SAFUSINRE

Outras restituições

DESPESAS COM RESTITUIÇÕES
E RESSARCIMENTOS
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COD

DESCRIÇÃO

D8SAFCTINTE
D8SACIVINTE
D8SAFUSINTE

DESPESAS COM INTERNAÇÃO Serviços médico hospitalar, odontológico e
(HMAB)

laboratoriais

DESPESAS
D8SAFCTLICH
D8SAFUSLICH

DESCRIÇÃO

CONTRATOS

LIMPEZA

DE

TÉCNICA Limpeza e Conservação

HOSPITALAR

D8SAFUSOCSA DESPESAS
D8SAFCTOCSA ORGANIZAÇÃO
D8SAECBOCSA
D8SACIVOCSA SAÚDE

COM
CIVIL

DE

Serviços médico hospitalar, odontológico e
laboratoriais
Gás e outros materiais engarrafados
Gêneros de alimentação
Material farmacológico
Material odontológico
Material químico
Material de expediente

D8SAECBPHFA
D8SACIVPHFA
D8SAFUSPHFA
D8SAFUSPHFA

DESPESAS COM MATERIAIS
DE

CONSUMO

PARA

A

PRODUÇÃO INTERNA - HFA

Material de processamento de dados
Material de cama, mesa e banho
Material de limpeza e prod. de higienização
Material p/ manutenção de bens imóveis
Material p/ manutenção de bens móveis
Material elétrico e eletrônico
Material laboratorial
Material hospitalar
Material para reabilitação profissional

D8SAECBPROT
D8SACIVPROT
D8SAFUSPROT
D8SAFCTPROT

DESPESAS
COM
ODONTO

HOSPITALARES Material odontológico
PRÓTESES

NÃO
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Material hospitalar

Material para reabilitação profissional

COD
D8SAECBPRSA
D8SACIVPRSA
D8SAFUSPRSA
D8SAFCTPRSA

D8SACIVPUBL
D8SAFUSPUBL

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESPESAS
PROFISSIONAIS

COM
DE

Serviços médicos e odontológicos

SAÚDE Serviços de reabilitação profissional

AUTÔNOMO

-

DESPESAS COM PUBLICAÇÃO Serviços de publicidade legal
DE SAÚDE

Publicação EBC

PARA
D8SAFCTOPCV DESPESAS
D8SAECBOPCV ENFRENTAMENTO DA COVID- D8SACIVOPCV
D8SAFUSOPCV 19
D8SAECBOUTR OUTRAS DESPESAS
D8SAFUSOUTR
MANUTENÇÃO
D8SACNTARCO

DE

CONDICIONADO

AR- Atender despesas com manutenção de arcondicionado

MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE Atender despesas com manutenção e locação
D8SACNTCOPI

MAQUINAS COPIADORAS
DESINSETIZACAO

D8SACNTDEDE

DESRATIZACAO
MANUTENÇÃO

D8SACNTELEV

ELEVADORES

de maquinas copiadoras
E Atender

despesas

com

desinsetização

e

com

manutenção

de

desratização
DE Atender

despesas

elevadores

LAVAGEM DE ROUPAS PARA A Atender despesas com lavagem de roupas para
D8SACNTLARO

VIDA VEGETATIVA OM

a vida vegetativa OM
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D8SACNTLICO

D8SACNTMABI

Atender despesas com limpeza de bens

LIMPEZA DE BENS IMOVEIS
MANUTENÇÃO

imóveis

DAS Atender

despesas

com

manutenção

das

INSTALACOES - BENS IM0VEIS instalações - bens imóveis
MANUTENÇÃO

DE

MAQUINAS
D8SACNTMAB
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E Atender despesas com manutenção maquinas

EQUIPAMENTOS

e equipamentos administrativos

ADMINISTRATIVOS
MANUTENÇÃO

POCO

D8SACNTPETA ARTESIANO E TRATAMENTO
DE AGUA

Atender despesas com manutenção poço
artesiano e tratamento de agua

PAGAMENTO DE CONCESSIONÁRIAS
COD
D8SACSPAGES

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

CONCESSIONARIAS DE AGUA Atender despesas com concessionarias de agua
E ESGOTO

e esgoto

D8SACSPCORR SERVICO POSTAIS
D8SACSPENEL

DESPESAS

Atender despesas com serviço postais

COM

ENERGIA Atender despesas com despesas com energia

ELETRICA

elétrica

D8SACSPINTE

PROVEDOR DE INTERNET

Atender despesas com provedor de internet

D8SACSPTELF

SERVICO DE TELEFONIA FIXA

Atender despesas com serviço de telefonia fixa

D8SACSPTELM

SERVICO

DE

TELEFONIA Atender despesas com serviço de telefonia

MOVEL

móvel

PAGAMENTO DE FUNADOM
COD

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

D8SAFUNADOM

ADMINISTRACAO DE OM

Atender despesas com administração de om

D8SAFUNCNPJ

CERTIFICACAO DIGITAL

Atender despesas com certificação digital

D8SAFUNDEDE

DESINSETIZACAO
DESRATIZACAO

E Atender

despesas

desratização

com

desinsetização

e

Caderno de Orientação DGP
COMBUSTIVEL
D8SAFUNGEEA

GERACAO

ELETRICIDADE/AQUECIMEN
TO
DESPESAS

D8SAFUNINCD

COM

PREVENCAO DE COMBATE
A INCENDIO

D8SAFUNJORN

ID8SAFUNLLED
D8SAFUNPEBC
D8SAFUNPETA

DE GRANDE CIRCULACAO
IMPLEMENTACAO

eletricidade/ aquecimento

Atender

despesas

com

despesas

com

prevenção de combate a incêndio

grande circulação

DE Atender despesas com implementação de

LAMPADAS LED

lâmpadas led

PUBLICACAO NA EBC

Atender despesas com publicação na EBC

MANUTENCAO DE POCOS E Atender despesas com manutenção de poços e
TRATAMENTO DE AGUA

EXTRATOS

COD

tratamento de agua

EDITAIS,

CONVOCACOES

D8SAFUNREEX

Atender despesas com combustível geração

PUBLICACAO EM JORNAL Atender despesas com publicação em jornal de

PUBLICACOES
D8SAFUNPUBL
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E

Atender despesas com publicações editais,
extratos e convocações

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

SV DE MNT, RECARGA E Atender despesas com serviço de manutenção,
REVISAO DE EXTINTORES

recarga e revisão de extintores

SEGURO

Atender despesas com seguro obrigatório,

D8SAFUNSEGO OBRIGATORIO/EMPLAC/AQUI emplacamento e aquisição placa viatura
S PLAC VTR ADM
D8SAFUNSUPL ADMINISTRACAO DA OM

administrativa
Atender despesas com administração da om
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ANEXO B – EMENTÁRIO DE DESPESAS DA DPGO (AO 2004)¹
PI
COD

ND
DESCRIÇÃO

COD

SI

Assessoria

consultoria

D8FCTCCONHC

Serviços

33.90.
35

1

2
8

D8FCTCCONHG
D8FCTCCONIB

e MEDIANTE

Consultoria Técnica SOLICITAÇÃO
ou Jurídica

ESPECÍFICA

Auditoria Externa

DPGO

Manutenção

12

de

de

Máquinas

e

D8FCTCCONOC

Equipamentos

D8FCTCCONPN

Manutenção

e

Conservação

de

D8FUSCCONHC

33.90.

D8FUSCCONHG

39

D8FUSCCONIB
D8FUSCCONLQ

D8FUSCCONPR
D8FUSCCONPV
D8SAFUSCCON
D8SAECBCCON
D8SAFUSCCON
D8SAFCTCCON

33.90.
40

Serviços de Tecnologia da

D8FUSCCONPN

CONTRATOS CONTINUADOS NA ÁREA DE SAÚDE

D8FUSCCONOC

17

Máquinas

e

ESPECÍFICA

45

Serviços de Gás

46

Serviços Domésticos
Serviços

50

MEDIANTE
SOLICITAÇÃO

Equipamentos

À

DPGO

médico-

hospitalares,
odontológicos

e

laboratoriais
78

Limpeza

e

Conservação
Manutenção

7

– Pessoa Jurídica

D8FCTCCONPV

Informação e Comunicações Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

D8FCTCCONPR

À

Software
Locação

D8FCTCCONLQ

DESP SAÚDE

PROCEDIMENTO

DESCRIÇÃO COD DESCRIÇÃO

de

TIPO

corretiva/adaptativa MEDIANTE
e

sustentação SOLICITAÇÃO

softwares
12

Manutenção
conservação

ESPECÍFICA
e DPGO
de

À

Caderno de Orientação DGP
equipamentos
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de

TIC
16

20

22

Outsourcing

de

impressão
Treinamento/capaci
tação em TIC
Instalação

de

equipamentos

de

TIC

______________
¹O Ementário de Despesas da DPGO refere-se a Ação Orçamentária 2004, e, a partir de Jan/22
passará a contemplar o PI FUNADOM, PI EXTRA FUNADOM (contratos administrativos de pequeno
vulto:

copiadora,

lavagem

de

roupa,

ar-condicionado,

elevador

e

poço

artesiano),

CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS e CONTRATOS ADMINISTRATIVOS das OMS (hospitais,
policlínicas, postos médicos, odontoclínica, LQFEx, IBEx e Ba Adm / Cmplx Sau RJ).

Caderno de Orientação DGP
PI

DESCRIÇÃO COD

44.90.
52

Equipamentos e Material Permanente

42

HOSPITALARES

EXTRA CONTRATO DE OBJETIVO - AQS MAT/EQP

COD

SI

41

45

47

51

DE ALTO CUSTO

39

33.90.
30

M
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
aterial de Consumo

33.90.

PROCEDIMENTO

DESCRIÇÃO
Equipamentos

de

TIC - Computadores
Mobiliário em geral
Equipamentos

de
MEDIANTE

TIC - Impressoras
Equipamentos

de

SOLICITAÇÃO
ESPECÍFICA

TIC - Telefonia
Peças

não

incorporáveis

a

À

DPGO - EXTRAPAASSEX

imóveis
99

16

MEDICAMENTOS D8FUSECOSIB-FUSEx.Ct.Obje.(IBEX)

D8SAFCTECOS
D8FCTECOSHC
D8FCTECOSHG
D8FCTECOSIB
D8FCTECOSLQ
D8FCTECOSOC
D8FCTECOSPN
D8FCTECOSPR
D8FCTECOSPV
D8SAECBECOS
D8FUSECOSHC
D8FUSECOSHG
D8FUSECOSIB
D8FUSECOSLQ
D8FUSECOSOC
D8FUSECOSPN
D8FUSECOSPR
D8FUSECOSPV
D8SAFUSECOS
D8SAFCTECOS
D8FCTECOSHC
D8FCTECOSHG
D8FCTECOSIB
D8FCTECOSLQ
D8FCTECOSOC
D8FCTECOSPN
D8FCTECOSPR
D8FCTECOSPV
D8SAECBECOS
D8FUSECOSHC
D8FUSECOSHG
D8FUSECOSIB
D8FUSECOSLQ
D8FUSECOSOC
D8FUSECOSPN
D8FUSECOSPR
D8FUSECOSPV
D8SAFUSECOS
D8FCTMTOSHC
D8FCTMTOSHG
D8FCTMTOSIB
D8FCTMTOSLQ
D8FCTMTOSOC
D8FCTMTOSPN

DESCRIÇÃO

DE

COD

ND

AQUISIÇÃO

DESP SAÚDE

TIPO

333

Outros

materiais

permanentes
Manutenção

e

conservação

de

bens imóveis
MEDIANTE
SOLICITAÇÃO

19

Manutenção

e

conservação

de

ESPECÍFICA

À

DPGO

veículos
(ambulância
administrativa)

9

MATERIAL

PARA ATENDER

FARMACOLÓGICO

ATIVIDADE FIM

Caderno de Orientação DGP
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D8FCTMTOSPR
D8FCTMTOSPV
D8SAFUSMTOS
D8SAFCTMTOS
D8SAECBMTOS
D8FUSMTOSHC
D8FUSMTOSHG
D8FUSMTOSIB
D8FUSMTOSLQ
D8FUSMTOSOC
D8FUSMTOSPN
D8FUSMTOSPR
D8FUSMTOSPV

PI
TIPO

COD

ND
DESCRIÇÃO

COD

SI

DESCRIÇÃO COD
GÁS
4

D8SAFCTUGPD

D8FUSUGPDLQ
D8FUSUGPDOC

D8FUSUGPDPN
D8FUSUGPDPR
D8FUSUGPDPV

DESP SAÚDE

D8SAFUSUGPD
D8SACIVOCSA

9

10
33.90.

11

30
14

OUTROS

MATERIAIS

MATERIAL
FARMACOLÓGICO
MATERIAL
ODONTOLÓGICO
MATERIAL QUÍMICO

PARA ATENDER

MATERIAL

ATIVIDADE FIM

EDUCATIVO

E

ESPORTIVO

Material de Consumo

D8FUSUGPDIB

AQS MAT CONSUMO - REPOSIÇÃO PRODUÇÃO INTERNA

D8FUSUGPDHG

E

ENGARRAFADOS

D8SAECBUGPD
D8FUSUGPDHC

PROCEDIMENTO

DESCRIÇÃO

16

MATERIAL
EXPEDIENTE
MATERIAL

17

DE

DE

PROCESSAMENTO DE
DADOS

Caderno de Orientação DGP
MATERIAL
19

335

DE

ACONDICIONAMENT
O E EMBALAGEM

20

21

MATERIAL DE CAMA,
MESA E BANHO
MATERIAL DE COPA E
COZINHA
MATERIAL

22

DE

LIMPEZA E PROD. DE
HIGIENIZAÇÃO
UNIFORMES,

23

TECIDOS

E

AVIAMENTOS

24

MATERIAL

P/

MANUTENÇÃO

DE

BENS IMÓVEIS

25

MATERIAL

P/

MANUTENÇÃO

DE

BENS MÓVEIS
26

28

MATERIAL ELÉTRICO
E ELETRÔNICO
MATERIAL

DE

PROTEÇÃO

E

SEGURANÇA

PI

SI

COD DESCRIÇÃO COD

de

35

0.30

Consumo

33.9

Material

D8SAFCTUGPD
D8SAECBUGPD
D8FUSUGPDHC
D8FUSUGPDHG
D8FUSUGPDIB
D8FUSUGPDLQ

DESCRIÇÃO

MAT
-

COD

ND

AQS
CONSUMO
REPOSIÇÃO
PRODUÇÃO
INTERNA

DESP SAÚDE

TIPO

36

DESCRIÇÃO

PROCEDIMENTO

MATERIAL
LABORATORIAL PARA
MATERIAL
HOSPITALAR

ATENDER

ATIVIDADE FIM

Caderno de Orientação DGP
D8FUSUGPDOC
D8FUSUGPDPN
D8FUSUGPDPR
D8FUSUGPDPV
D8SAFUSUGPD
D8SACIVOCSA

D8SAFCTDESL
D8SAECBDESL

D8SAFCTEBSA
D8SAFUSEBSA

D8SAFCTECON
D8SAFUSECON

MATERIAL

DESP SAÚDE

COD

REABILITAÇÃO
PROFISSIONAL

33.9
0.30
33.9
0.14
33.9
0.15
33.9
0.33

GÊNEROS

7

ALIMENTAÇÃO

MEDIANTE
SOLICITAÇÃO

Diárias Pessoal Militar

D8SAFCTEVME
EVACUAÇÕES
D8SACIVEVME
D8SAFUSEVM MÉDICAS
E

ESPECÍFICA

À

DPGO
Aquisição de Passagens
MEDIANTE
SOLICITAÇÃO

A cargo da APESS

ESPECÍFICA

À

APESS

Outros
33.9
0.39

Serviços de
Terceiros – 17
Pessoa
Jurídica

Manutenção e MEDIANTE
Conservação de SOLICITAÇÃO
Máquinas
Equipamentos

ND
DESCRIÇÃO

DE

Diárias Pessoal Civil

PI
TIPO

PARA

43

CALI
PROJETO
EB
EXTRA CONTRATOS CONTINUADOS SAÚDE; FUS - DESLOCAMENTOS - DIÁRIAS COMPLEMENTO
E PASSAGENS
DE
FUSEX
ALIMENTAÇÃO

D8SAFCTCALI

336

COD

39

Serviços de

À

DPGO

SI

DESCRIÇÃO COD

33.90. Outros

e ESPECÍFICA

61

DESCRIÇÃO

PROCEDIMENTO

Serviços

de PARA ATENDER

socorro

e ATIVIDADE FIM

Caderno de Orientação DGP
Terceiros –

337

salvamento

Pessoa
Jurídica
DESPESAS
COM
D8SAFCTINRE
D8SAECBINRE
D8SACIVINRE
D8SAFUSINRE

RESTITUIÇÕES

33.90.

E

93

RESSARCIMEN

Indenizaçõe
s

e 99

Restituições

OUTRAS

PARA ATENDER

RESTITUIÇÕES

ATIVIDADE FIM

TOS
SERVIÇOS
DESPESAS
D8SAFCTINTE
D8SACIVINTE
D8SAFUSINTE

Serviços de

COM

33.90. Terceiros –

INTERNAÇÃO

39

(HMAB)

Pessoa

MÉDICO
50

Jurídica

HOSPITALAR,

PARA ATENDER

ODONTOLÓGICO ATIVIDADE FIM
E
LABORATORIAIS

DESPESAS
CONTRATOS
D8SAFCTLICH
D8SAFUSLICH

DE

LIMPEZA

TÉCNICA

33.90.
37

Locação de
mão

de 2

obra

Limpeza
Conservação

e PARA ATENDER
ATIVIDADE FIM

HOSPITALAR
SERVIÇOS

DESPESAS

Serviços de
COM
D8SAFUSOCSA
33.90. Terceiros –
D8SAFCTOCSA ORGANIZAÇÃO
50
D8SAECBOCSA
39
Pessoa
DE
D8SACIVOCSA CIVIL
Jurídica
SAÚDE

MÉDICO
HOSPITALAR,

PARA ATENDER

ODONTOLÓGICO ATIVIDADE FIM
E
LABORATORIAIS
MATERIAL

DESPESAS

9

D8SAFCTOPCV PARA
33.90. Material de
D8SAECBOPCV ENFRENTAME
D8SACIVOPCV
30
Consumo
10
DA
D8SAFUSOPCV NTO
COVID-19

35

FARMACOLÓGIC

MEDIANTE

O

SOLICITAÇÃO

MATERIAL

ESPECÍFICA

ODONTOLÓGICO DPGO
MATERIAL

À

Caderno de Orientação DGP
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LABORATORIAL
36

MATERIAL
HOSPITALAR
SERVIÇOS

Serviços de
33.90. Terceiros –
39

Pessoa

MÉDICO
50

Jurídica

HOSPITALAR,
ODONTOLÓGICO
E
LABORATORIAIS

PI
TIPO

COD

ND
DESCRIÇÃO

COD

SI

DESCRIÇÃO COD

PROCEDIMENTO

DESCRIÇÃO
Aparelho,
utensilio

ou

equipamento de
8

uso

medico,

odontológico,
laboratorial

e

hospitalar.
D8SAFCTOPCV
D8SAECBOPCV
D8SACIVOPCV
D8SAFUSOPCV

DESPESAS

Equipament

PARA

os

ENFRENTAME
NTO
COVID-19

DA

44.90.
52

e

Aparelhos
12

utensílios

Material

domésticos

Permanent

Maquinas

e

30

e

SOLICITAÇÃO
e

equipamentos
energéticos
Máquinas,

DESP SAÚDE

34

utensílios

e

equipamentos
diversos

41

Equipamentos de
TIC

MEDIANTE

-

ESPECÍFICA
DPGO

À

Caderno de Orientação DGP
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Computadores
42

45

47

Mobiliário
geral

Equipamentos de
TIC - Impressoras
Equipamentos de
TIC - Telefonia
Peças

51

em

não

incorporáveis

a

imóveis
99

Outros materiais
permanentes
MEDIANTE

D8SAECBOUTR OUTRAS

GND 3 e 4

D8SAFUSOUTR DESPESAS

SOLICITAÇÃO

TODOS OS SI

ESPECÍFICA

À

DPGO
GÁS E OUTROS
4

MATERIAIS
ENGARRAFADOS

7

DESPESAS
D8SAECBPHFA
D8SACIVPHFA
D8SAFUSPHFA
D8SAFUSPHFA

COM
MATERIAIS DE
CONSUMO
PARA

A

PRODUÇÃO

GÊNEROS

DE

ALIMENTAÇÃO
MATERIAL

33.90. Material de
30

9

Consumo
10

INTERNA - HFA
11

16

FARMACOLÓGIC

PARA ATENDER

O

ATIVIDADE FIM

MATERIAL
ODONTOLÓGICO
MATERIAL
QUÍMICO
MATERIAL
EXPEDIENTE

DE

Caderno de Orientação DGP
PI
TIPO

COD

ND
DESCRIÇÃO

COD

340

SI

DESCRIÇÃO COD

MATERIAL
17

PROCEDIMENTO

DESCRIÇÃO
DE

PROCESSAMENT
O DE DADOS
MATERIAL

20

DE

CAMA, MESA E
BANHO
MATERIAL

22

D8SAECBPHFA
D8SACIVPHFA
D8SAFUSPHFA
D8SAFUSPHFA

DE

LIMPEZA E PROD.
DE

DESPESAS

HIGIENIZAÇÃO

COM

MATERIAL

MATERIAIS
DE
CONSUMO
PARA

A

24
33.90. Material de
30

MANUTENÇÃO
DE

BENS

IMÓVEIS

Consumo

PRODUÇÃ

P/

MATERIAL
25

P/

ATIVIDADE FIM

MANUTENÇÃO

O INTERNA

DE BENS MÓVEIS

- HFA

MATERIAL
26

PARA ATENDER

ELÉTRICO

E

ELETRÔNICO
35

36

MATERIAL
LABORATORIAL
MATERIAL
HOSPITALAR
MATERIAL PARA

DESP SAÚDE

43

REABILITAÇÃO
PROFISSIONAL

D8SAECBPROT
D8SACIVPROT

DESPE 33.90. Material de
SAS

30

Consumo

10

MATERIAL

PARA ATENDER

ODONTOLÓGICO ATIVIDADE FIM

Caderno de Orientação DGP
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D8SAFUSPROT HOSPITAL
D8SAFCTPROT

ARES COM
PRÓTESES

36

NÃO

MATERIAL
HOSPITALAR

ODONTO
SERVIÇOS
Serviços de 30

DESPE
D8SAECBPRSA
D8SACIVPRSA
D8SAFUSPRSA
D8SAFCTPRSA

COM 33.90. Terceiros –

SAS

PROFISSIO 36

Pessoa

NAIS

Física

DE

SAÚDE

E

ODONTOLÓGICO
S
SERVIÇOS

31

DE PARA ATENDER

REABILITAÇÃO

ATIVIDADE FIM

PROFISSIONAL

AUTÔNOM
O

MÉDICOS

OBRIGACOES
33.90.47

TRIBUTARIAS

E

CONTRIBUTIVAS
Outros
33.90.
DESPE 39
D8SACIVPUBL
D8SAFUSPUBL

SAS

COM

PUBLICAÇ
ÃO
SAÚDE

DE
33.91.
39

Serviços de

SERVIÇOS

Terceiros – 90

PUBLICIDADE

Pessoa

LEGAL

DE

Jurídica

PARA ATENDER

Outros

ATIVIDADE FIM

Serviços de
Terceiros – 91
Pessoa
Jurídica

PUBLICAÇÃO EBC

Caderno de Orientação DGP
PI
TIPO

COD

ND
DESCRIÇÃO

COD

342

SI

DESCRIÇÃO

COD

PROCEDIMENTO

DESCRIÇÃO
Apoio
Administrativo,
Técnico

DESPESAS
CONTRAT
OS

DE 33.90.

de

Operacional.
ASSISTENCIA
TECNICA

-

E

CAPINA

-

CONSERV

JARDINAGEM

AÇÃO

Limpeza

LIMPEZA

D8SACNTLICO

Locação

1

e

37

mão de obra

2

DAS
ÁREAS
ADMINIS
TRATIVAS

e

PARA

ATENDER

ATIVIDADE MEIO

Conservação

Outros
33.90.
39

Serviços de
Terceiros

–

78

Pessoa

Limpeza

e

Conservação

Jurídica
Apoio
1
33.90.
CONTRAT 37

Locação

de

6

Conservação de
Bens Móveis.

D8SACNTMABM ADOS NA

Locação

ÁREA

DESP CONTRATOS ADM

e

Manutenção e

CONTINU

Bens

ADMINIS
TRATIVA

Técnico
Operacional.

mão de obra

OS

Administrativo,

Serviços de
33.90.

Terceiros

39

Pessoa

14

–

PARA

de ATIVIDADE MEIO
Mov.

Outras
Naturezas

e

Intangíveis.

Jurídica
17

ATENDER

Manutenção e
Conservação de

Caderno de Orientação DGP
Máquinas
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e

Equipamentos
Manutenção e
Conservação de
20

Bens Móveis de
Outras
Naturezas.

78

Limpeza

e

Conservação
Serviços

de

Apoio
79

Administrativo,
Técnico

e

Operacional
(Jardinagem,...)
CONTRAT

2

OS
CONTINU
D8SACNTMABI

ADOS NA
ÁREA

33.90.

Locação

de

37

mão de obra

Limpeza

e

Conservação.

Manutenção e
4

ADMINIS

Conservação de

PARA

ATENDER

ATIVIDADE MEIO

Bens Imóveis.

TRATIVA

PI

DESP CONTRATOS ADM

TIPO

COD

ND
DESCRIÇÃO

COD

DESCRIÇÃO COD

CONTRATOS

Outros

CONTINUAD

Serviços de

D8SACNTMABI OS NA ÁREA
ADMINISTRA
TIVA

33.90.
39

SI

Serviços
5

Jurídica

Técnicos
Profissionais.

Terceiros –
Pessoa

PROCEDIMENTO

DESCRIÇÃO

Mnt
16

PARA ATENDER
e ATIVIDADE MEIO

Conservação
de Máquinas e

Caderno de Orientação DGP
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Equipamentos
Bens Imóveis.
78

36
Outros

D8SACSPAGES

SV DE ÁGUA 33.90.
E ESGOTO

39

Serviços de
Terceiros –
Pessoa

37

39

44

36

D8SACSPENEL

ENERGIA

33.90.

ELÉTRICA

39

Serviços de
Terceiros –
Pessoa

37

39

43

36

D8SACSPCORR

SERVIÇOS

33.90.

POSTAIS

39

Serviços de
Terceiros –
Pessoa

37

39

CONCESSIONÁRIAS

47

D8SACSPTELF

33.90.

FIXA

39

Outros
Serviços de

Multas
Indedutíveis
Juros
Encargos

PARA ATENDER

Financeiros

ATIVIDADE MEIO

Serviços

de

Água e Esgoto
Multas
Indedutíveis
Juros
Encargos

PARA ATENDER

Financeiros

ATIVIDADE MEIO

Serviços

de

Energia
Multas
Indedutíveis
Juros
Encargos

PARA ATENDER

Financeiros

ATIVIDADE MEIO

Indedutíveis

Jurídica

TELEFONIA

Conservação

Indedutíveis

Jurídica

Outros

e

Indedutíveis

Jurídica

Outros

Limpeza

36

Terceiros – 37

Comunicação
em Geral
Multas
Indedutíveis
Juros

PARA ATENDER
ATIVIDADE MEIO

Caderno de Orientação DGP
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Encargos

Jurídica

39

Financeiros
Indedutíveis
Serviços

58

de

Telecomunicaç
ões

36
OutrosServi

D8SACSPTELM

TELEFONIA

33.90.

MÓVEL

39

ços

37

de

Multas
Indedutíveis
Juros
Encargos

PARA ATENDER

Terceiros – 39

Financeiros

Pessoa

Indedutíveis

Jurídica

Serviços
58

ATIVIDADE MEIO
de

Telecomunicaç
ões

PI
TIPO

COD

ND
DESCRIÇÃO

COD

DESCRIÇÃO COD

CONCESSIONÁRIAS

Outros

D8SACSPTELS

TELEFONIA
SATELITAL

Serviços de

Pessoa

ADMINISTR
DE 33.90.00

FUNADOM

OM

D8SAFUNCNPJ

CERTIFICAÇ

33.90.30

Aplicações
Diretas

Material de
Consumo

DESCRIÇÃO

PROCEDIMENTO

Encargos
39

Financeiros
Indedutíveis

33.90.39 Terceiros –

Jurídica

D8SAFUNADOM AÇÃO

SI

Serviços
58

PARA

ATENDER

de ATIVIDADE MEIO

Telecomunica
ções

-

Material
17

ÃO DIGITAL
33.90.40 Serviços de 23

PARA

-

ATIVIDADE MEIO
de

TIC - Material
de Consumo.
Emissão

ATENDER

de

PARA

ATENDER

ATIVIDADE MEIO

Caderno de Orientação DGP
Certificados

Jurídica

Digitais

DESP.COM

Outros

DESINSETIZ

Serviços de

AÇÃO

D8SAFUNDEDE

TIC - Pessoa

Dedetização/

E 33.90.36 Terceiros - 25

DESRATIZA

Pessoa

ÇÃO

Física

346

Desratização/
Faxina

DAS

PARA

INSTALAÇÕ

Outros

ES

Serviços de

ATENDER

ATIVIDADE MEIO
Dedetização/

VINCULAD

33.90.39 Terceiros – 78

AS À VIDA

Pessoa

VEGETATIV

Jurídica

Desratização
e Asseio

A DA OM
Combustível e
Lubrificantes

COMBUSTÍ

Automotivos

VEL
EXCLUSIVO 33.90.30
PARA
D8SAFUNGEEA

Material de
Consumo

1

Outros

E

AQUECIME
NTO

Serviço

Serviços de
33.90.39 Terceiros
-

45

Pessoa

Jurídica
PUBLICAÇÃ
DE

EDITAIS,
AVISOS,
CONVOCAÇ

33.90.39

Gás

PARA

ATENDER

ATIVIDADE MEIO

geradores).

ELETRICIDA

D8SAFUNJORN

para

grupos

DE

O

te

aplicação em

GERAÇÃO

DE

(exclusivamen

de

(exceto

cocção

de

alimentos).

Outros
Serviços de

Serviços

Terceiros – 90

Publicação

33.91.39 Pessoa
Jurídica

Legal

de

PARA

ATENDER

ATIVIDADE MEIO

Caderno de Orientação DGP

347

ÕES,
EXTRATOS
EM
JORNAIS
DE
GRANDE
CIRCULAÇÃ
O

PI
TIPO

COD

ND
DESCRIÇÃO

COD

SI

DESCRIÇÃO COD DESCRIÇÃO
Gás

PROCEDIMENTO

e

outros
4

materiais
Engarrafado
.

INSUMOS

11

E

SERVIÇOS

D8SAFUNINCD

E
COMBATE A

para
33.90. Material de
30

25 Manutençã PARA ATENDER
o de Bens ATIVIDADE MEIO

Consumo

Móveis.

INCÊNDIO
(EXCETO
EXTINTORES)

Químico.
Material

PARA
PREVENÇÃO

Material

Material
26 Elétrico

e

Eletrônico.
Material de

FUNADOM

28 Proteção e
Segurança.
42

Ferramenta
s
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Material de
44

Sinalização
Visual

e

Outros.
Manutençã

33.90.
39

Outros

o

Serviços de

Conservaçã

Terceiros
-

17 o

Pessoa

e

de

Máquinas e

Jurídica

Equipament
os.

PUBLICAÇÃO 33.90.
DE

D8SAFUNPEBC

EDITAIS, 39

Outros

AVISOS,

Serviços de

CONVOCAÇÕ

Terceiros –

ES,
EXTRATOS

33.91.
39

Serviços de
90 Publicação

Pessoa

PARA ATENDER
ATIVIDADE MEIO

Legal

Jurídica

NA EBC
PUBLICAÇÃO 33.90.
DE

EDITAIS, 39

AVISOS,
D8SAFUNPUBL

Outros
Serviços de

CONVOCAÇÕ
ES,

33.91.

EXTRATOS

39

DE

Terceiros
–

Serviços de
90 Publicação

Pessoa

PARA ATENDER
ATIVIDADE MEIO

Legal

Jurídica

CONTRATOS
SERVIÇO DE
MANUTENÇÃ
D8SAFUNREEX

O, RECARGA
E REVISÃO DE
EXTINTORES

4

Consumo

e

outros

33.90. Material de
30

Gás

materiais
11

Engarrafado
.

PARA ATENDER
ATIVIDADE MEIO
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TIPO

COD

ND
DESCRIÇÃO

COD

349

SI

DESCRIÇÃO COD

PROCEDIMENTO

DESCRIÇÃO
Combustível

e

Lubrificantes
Automotivos
1

(exclusivamente
para

aplicação

em

grupos

geradores
Combustível
3
DESPESAS

para

Gás

CARÁTER

4

EVENTUAL

33.90. Material de

EXCETO
(OBRA

E

SERV.

DE

ENGENHAR
IA)

Lubrificantes
outras

Finalidades.

DE

D8SAFUNSUPL

e

30

Consumo

11

e

outros

materiais
Engarrafado.

PARA ATENDER

Material

ATIVIDADE MEIO

Químico.
Material

14

Educativo

e

Esportivo.
Material

para

festividades
15

e

homenagens
(exceto
alimentação).

FUNADOM

16

17

Material

de

Expediente.
Material de TIC Material

de

Caderno de Orientação DGP

350

Consumo.
Material
19

de

Acondicionamen
to

e

Embalagem.
Material
20

de

Cama, Mesa e
Banho.
Material

para

Copa e Cozinha
(exceto
21

materiais
responsabilidad
e

D

Abst/COLOG).

22

Material

de

Limpeza

e

Produtos

de

Higienização.
Material

para

Manutenção de
24

Bens
Imóveis/Instalaç
ões.

TIPO

PI
COD

ND
DESCRIÇÃO

COD

DESCRIÇÃO

SI
COD

FUNADOM

DESPESAS
D8SAFUNSUPL

DE CARÁTER
EVENTUAL
EXCETO

DESCRIÇÃO

PROCEDIMENTO

Material
33.90.30

Material de
Consumo

25

para

PARA ATENDER

Manutenção ATIVIDADE MEI
de

Bens

Caderno de Orientação DGP
(OBRA

E

SERV.

DE

Móveis.

ENGENHARI
A)

Material
26

Elétrico

e

Eletrônico.
Material de
28

Proteção

e

Segurança.
Material
29

para Áudio,
Vídeo e Foto.
Sementes,

31

Mudas

e

Plantas.
Material
41

para
utilização em
Gráfica

42

Ferramentas.
Material de

44

Sinalização
Visual

e

Outros.
Material
Bibliográfico
46

(exceto
jornais

e

revistas
jornalísticas).

351

Caderno de Orientação DGP
Locomoção
Passagens e

Urbana

Despesas

(deslocamen

33.90.33 com

5

tos, em atos

Locomoção

de

serviço,

Urbana

do

estafeta

da OM).
Serviços
6

Técnicos
Profissionais.
Manutenção
e

18

Conservação
de
Equipamento

Outros

s.

Serviços de

Manutenção

33.90.36 Terceiros
Física

e

Pessoa

Conservação
21

de

Bens

Móveis

de

Outras
Naturezas.
Manutenção
e
22

Conservação
de
Imóveis.

Bens

352
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TIPO

PI
COD

ND
DESCRIÇÃO

COD

SI

DESCRIÇÃO

COD

353

PROCEDIMENTO

DESCRIÇÃO
Apoio

1

Administrativo
,

Técnico

e

Operacional.
33.90. Locação
37

de

mão de obra

2

Limpeza

e

Conservação.
Manutenção e

4

Conservação
de

Bens-

Imóveis.
DESPESAS

Assinatura de

DE

1

periódicos

e

CARÁTER

Anuidades.

EVENTUAL

Serviços

PARA ATENDER

Técnicos

ATIVIDADE MEIO

D8SAFUNSUPL EXCETO

5

(OBRA
SERV.

E

Profissionais.

DE

Locação

ENGENHA

Outros

RIA)
33.90.
39

Serviços

de

12

Máquinas

.

-

Locação

Jurídica

e

Equipamentos

Terceiros
Pessoa

de

de

Bens Móveis e
14

outras
naturezas

e

intangíveis.

FUNADOM

Manutenção e
16

Conservação
de
Imóveis.

Bens
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Manutenção e
Conservação
17

de Máquinas e
Equipamentos
.
Manutenção e
Conservação

19

de Veículo (Sv
confeccção de
placa).
Manutenção e
Conservação

20

de

Bens

Móveis

de

Outras
Naturezas.
36

PI
TIPO

COD

ND
DESCRIÇÃO

COD

DESCRIÇÃO COD
37

DE
Outros

EVENTUA

Serviços

EXCETO

FUNADOM

(OBRA E

33.90.
39

39
de

DESCRIÇÃO
Juros.

Terceiros
-

Pessoa

Financeiros
Indedutíveis.

PARA

ATENDER

Serviço de Gás ATIVIDADE MEIO
45

Jurídica

(exceto cocção de
alimentos).

SERV. DE
ENGENHA

PROCEDIMENTO

Encargos

CARÁTER

L

Indedutíveis.

SI

DESPESAS

D8SAFUNSUPL

Multas

46

Serviços
Domésticos.
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RIA)

59

Material

para

divulgação.
Serviços

de

produção
62

industrial
(objetos afetos a
vida

vegetativa

da OM).
63

Serviços Gráficos.

69

Seguro Geral.

71

Confecção

de

Mat

de

Acondicionament
o e Embalagem
(vida vegetativa).

78

Limpeza

e

conservação.
Serviços de Apoio

79

Administrativo,
Técnico

e

Operacional.
Serviços
83

de

Cópias
Reprodução

e
de

Documentos.
90
Serviços
33.90. TIC
40

Pessoa
Jurídica

de
-

Serviços

Publicação Legal
Locação

1

de

de

Equipamentos de
TIC - Ativos de
Rede.
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2

356

de

Equipamentos de
TIC

-

Computadores.
Locação
4

de

Equipamentos de
TIC - Impressoras.

TIPO

PI
COD

ND
DESCRIÇÃO

COD

SI

DESCRIÇÃO COD

Locação
5

PROCEDIMENTO

DESCRIÇÃO
de

Equipamentos
de

TIC

-

Telefonia.
Manutenção e
Serviços de

DESPESAS
DE

33.90.

TIC

CARÁTER

40

Pessoa

-

EXCETO
(OBRA

Técnicos

de

Profissionais de
TIC - PJ.

E

Emissão

SERV. DE

23 Certificados

ENGENHA

Digitais.

RIA)

Obrigações
33.90.
47

FUNADOM

Equipamentos

Serviços
21

L

Conservação de

de TIC.

Jurídica

EVENTUA
D8SAFUNSUPL

12

Tributárias
e

10 Taxas

Contributiva
s

33.91.

Obrigações

10 Taxas

de

PARA ATENDER
ATIVIDADE MEIO
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Tributárias

Serviços

e
Contributiva

de

90 Publicação
Legal

s

Manutenção e
16 Conservação de
Bens Imóveis.

Outros
44.90.
39

Serviços de
Terceiros
-

Manutenção e
17 Conservação de
Equipamentos.

Pessoa

Manutenção e

Jurídica
18

Conservação de
Máquinas

e

Aparelhos.
Aparelhos
6

e

Equipamentos
de
Comunicação.
Aparelhos

10

Equipamentos
para Esportes e

Equipament

Diversões.

44.90.

os

Aparelhos

52

Material

e

e

e

12 Utensílios

Permanente

Domésticos.
Equipamentos
24

de

Proteção,

Segurança

e

Socorro.
Máquinas
30 Equipamentos
Energéticos.

e

357

Caderno de Orientação DGP

TIPO

PI
COD

ND
DESCRIÇÃO

COD

SI

DESCRIÇÃO

COD

DESCRIÇÃO

358

PROCEDIMENTO

Máquinas e
32

Equipamento
s Gráficos.
Equipamento

33

s para Áudio,
Vídeo e Foto.
Máquinas,

34

CARÁTER

35

EVENTUA

Equipamento

L

s

(OBRA

44.90.52
E

Equipamento

Material

DE

EXCETO

e

s Diversos.

DESPESAS

D8SAFUNSUPL

Utensílios

TIC
(permanente
).

e

PARA ATENDER

Máquinas,

Material
Permanente

de

36

SERV. DE

Instalações e
Utensílios de
Escritório.

ENGENHA

Equipamento

RIA)
37

s de TIC Ativos

de

Rede.
Máquinas,
38

Ferramentas
e

Utensílios

de Oficina.

FUNADOM

Equipamento
39

s e Utensílios
Hidráulicos e

ATIVIDADE MEIO
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Elétricos.

Máquinas e
40

Equipamento
s Agrícolas e
Rodoviários.

42

Mobiliário
em Geral.
Equipamento

45

s de TIC Impressoras.
Veículos

48

Diversos
(bicicleta).

PI

ND

SI

TIPO

PROCEDIMENTO
COD

DESCRIÇÃO

COD

DESCRIÇÃO

51

DE

EVENTUAL
EXCETO
E

Equipamento
44.90. s
52

DE

e

Acessórios
57

PARA

Material

Veículos.

ATIVIDADE MEIO

Permanente

Material de
87

IA)

PEQUENO

VULTO

D8SAFUNARCO S

Incorporávei

para

ENGENHAR

ATENDER

Consumo de
Uso
Duradouro.

CONTRATO

DE

CONTRATOS

FUNADOM

EXTRA

FUNADOM

SERV.

não

s a Imóveis.

CARÁTER

(OBRA

DESCRIÇÃO
Peças

DESPESAS

D8SAFUNSUPL

COD

ADM.

MANUTEN

33.90. Locação
37

de

Mão de Obra

Manutenção
6

e
Conservação

PARA

ATENDER

ATIVIDADE MEIO
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ÇÃO

de

PREVENTIV

Móveis.

A

E

Bens

Manutenção

CORRETIVA
DE

Outros

AR-

CONDICIO

33.90.

NADO

39

(PEQUENO

Serviços

e
de

Terceiros
-

Conservação
17

Pessoa

de Máquinas
e

Jurídica

Equipament

VULTO)

os.
Locação
12
Outros
33.90.

CONTRATO 39
S

ADM.

D8SAFUNCOPI

Serviços

Máquinas e
Equipament

Serviços de

Terceiros
-

Cópias

Pessoa
83

e

Reprodução
de
Documentos

E

LOCAÇÃO

.

DE

Locação

COPIADOR

4

A
(PEQUENO
VULTO)

de

os.

de

Jurídica

MANUTEN
ÇÃO
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Serviços
33.90. TIC
40

Equipament
os de TIC Impressoras.

-

Manutenção
e
12

Conservação
de
Equipament
os de TIC.

ATENDER

de ATIVIDADE MEIO

de

Pessoa
Jurídica

PARA
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CONTRATO
S

Apoio

ADM. 33.90. Locação

MANUTEN

37

de

Mão de Obra

1

ÇÃO

Administrati
vo, Técnico e
Operacional.

PREVENTIV
D8SAFUNELEV

361

A

Outros

DE

Serviços

ELEVADOR
ES

33.90.
39

(PEQUENO

Manutenção
de

Terceiros
-

e
16

Pessoa

ATENDER

ATIVIDADE MEIO

Conservação
de

Jurídica

PARA

Bens

Imóveis.

VULTO)

PI

ND

SI

TIPO

PROCEDIMENTO
COD

DESCRIÇÃO

CONTRATO
S ADM. DE
LAVAGEM

COD
33.90.
37

DE ROUPAS

Locação

de

Mão

de

VEGETATIV 33.90.
A DA OM 39
(PEQUENO

DE 37

POÇO

33.90.

TRATAMEN 39
TO
ÁGUA

DE

2

e

Higienização
de roupas
PARA ATENDER

Serviços de
Terceiros
-

46

Pessoa

de

mão de obra

2

ATIVIDADE MEIO

Serviços
Domésticos.

–

Pessoa

Jurídica

e

Conservação
e

Conservação PARA ATENDER

Serviços de
Terceiros

Limpeza

Mnt

Outros

ARTESIANO
E

Lavagem

Obra

MANUTENÇ 33.90. Locação

D8SAFUNPETA

DESCRIÇÃO

Jurídica

VULTO)

ÃO

COD

Outros

D8SAFUNLARO PARA VIDA

EXTRA FUNADOM CONTRATOS DE PEQUENO VULTO

DESCRIÇÃO

16

de Máquinas ATIVIDADE MEIO
e
Equipament
os

Bens
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Imóveis.

VULTO)

78

Limpeza

e

Conservação

ANEXO C
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
O texto a seguir foi extraído do Item 4.6, do capítulo 4 do Manual Técnico de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público - 8ª edição – Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 DEZ 18, Portaria
Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877, de 18 DEZ 18.

DÚVIDAS COMUNS REFERENTES À CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Neste tópico, são tratados procedimentos típicos da administração pública que visam à
padronização da classificação orçamentária das despesas por todas as esferas de governo,
enfatizando determinadas situações que geram mais dúvidas quanto à classificação por natureza
da despesa.

C.1 NATUREZA DE DESPESA
C.1.1. MATERIAL PERMANENTE X MATERIAL DE CONSUMO
Entende-se como material de consumo e material permanente:
a. Material de Consumo: aquele que, em razão de seu uso corrente e da definição da Lei nº
4.320/1964, perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos;
b. Material Permanente: aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde a sua
identidade física, e/ou tem uma durabilidade superior a dois anos.
Além disso, na classificação da despesa com aquisição de material devem ser adotados alguns
parâmetros que distinguem o material permanente do material de consumo.
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Um material é considerado de consumo caso atenda um, e pelo menos um, dos critérios a
seguir:
a. Critério da Durabilidade – Se em uso normal perde ou tem reduzidas as suas condições de
funcionamento, no prazo máximo de dois anos;
b. Critério da Fragilidade – Se sua estrutura for quebradiça, deformável ou danificável,
caracterizando sua irrecuperabilidade e perda de sua identidade ou funcionalidade;
c. Critério da Perecibilidade – se está sujeito a modificações (químicas ou físicas) ou se
deteriora ou perde sua característica pelo uso normal;
d. Critério da Incorporabilidade – Se está destinado à incorporação a outro bem, e não pode
ser retirado sem prejuízo das características físicas e funcionais do principal. Pode ser utilizado
para a constituição de novos bens, melhoria ou adições complementares de bens em utilização
(sendo classificado como 4.4.90.30), ou para a reposição de peças para manutenção do seu uso
normal que contenham a mesma configuração (sendo classificado como 3.3.90.30);
e. Critério da Transformabilidade – Se foi adquirido para fim de transformação.
Observa-se que, embora um bem tenha sido adquirido como permanente, o seu controle
patrimonial deverá ser feito baseado na relação custo/benefício desse controle.
Nesse sentido, a Constituição Federal prevê o Princípio da Economicidade (Art. 70), que se
traduz na relação custo–benefício. Assim, os controles devem ser simplificados quando se
apresentam como meramente formais ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco.
Desse modo, se um material for adquirido como permanente e ficar comprovado que possui
custo de controle superior ao seu benefício, deve ser controlado de forma simplificada, por meio
de relação–carga, que mede apenas aspectos qualitativos e quantitativos, não havendo
necessidade de controle por meio de número patrimonial. No entanto, esses bens deverão estar
registrados contabilmente no patrimônio da entidade.
Da mesma forma, se um material de consumo for considerado como de uso duradouro, devido
à durabilidade, quantidade utilizada ou valor relevante, também deverá ser controlado por meio
de relação-carga, e incorporado ao patrimônio da entidade.
A classificação orçamentária, o controle patrimonial e o reconhecimento do ativo seguem
critérios distintos, devendo ser apreciados individualmente. A classificação orçamentária
obedecerá aos parâmetros de distinção entre material permanente e de consumo. O controle
patrimonial obedecerá ao princípio da racionalização do processo administrativo. Por sua vez, o
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reconhecimento do ativo compreende os bens e direitos que possam gerar benefícios econômicos
ou potencial de serviço.
A seguir serão apresentados alguns exemplos de como proceder à análise da despesa, a fim de
verificar se a classificação será em material permanente ou em material de consumo:
a. Classificação de peças não incorporáveis a imóveis (despesas com materiais empregados em
imóveis e que possam ser removidos ou recuperados, tais como: biombos, cortinas, divisórias
removíveis, estrados, persianas, tapetes e afins):
A despesa com aquisição de peças não incorporáveis a imóveis deve ser classificada observando
os critérios acima expostos (Durabilidade, Fragilidade, Perecibilidade, Incorporabilidade e
Transformabilidade). Geralmente os itens elencados acima são considerados material
permanente, mas não precisam ser tombados.
No caso de despesas realizadas em imóveis alugados, o ente deverá registrar como material
permanente e proceder à baixa quando entregar o imóvel, se os mesmos se encontrarem
deteriorados, sem condições de uso.
Classificação de despesas com aquisição de placa de memória para substituição em um
computador com maior capacidade que a existente; e
A classificação da despesa com aquisição de uma leitora de CD para ser instalada num
computador sem Unidade Leitora de CD:
Gastos de manutenção e reparos correspondem àqueles incorridos para manter ou recolocar os
ativos em condições normais de uso, sem com isso aumentar sua capacidade de produção ou
período de vida útil. Por sua vez, uma melhoria ocorre em conseqüência do aumento de vida útil
do bem do ativo, do incremento em sua capacidade produtiva, ou da diminuição do custo
operacional. Desse modo, uma melhoria pode envolver uma substituição de partes do bem ou ser
resultante de uma reforma significativa, de um complemento ou acréscimo. Assim, como regra,
aumenta o valor contábil do bem se o custo das novas peças for maior que o valor líquido contábil
das peças substituídas. Caso contrário, o valor contábil não será alterado.
Portanto, a despesa orçamentária com a troca da placa de memória de um computador para
outra de maior capacidade representa uma melhoria por substituição e deve ser classificada na
categoria econômica 4 – “despesa de capital”, no grupo de natureza de despesa 4 –
“investimentos” e no elemento de despesa 30 – “Material de Consumo”. Observe que se a troca
ocorrer por outro processador de mesma capacidade, havendo apenas a manutenção regular do
seu funcionamento, deve ser classificada na categoria econômica 3 – “despesa corrente”, no
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grupo da natureza da despesa 3 – “outras despesas correntes” e no elemento de despesa 30 –
“Material de Consumo”.
As melhorias complementares, por sua vez, não envolvem substituições, mas aumentam o
tamanho físico do ativo por meio de expansão, extensão, etc. São agregadas no valor contábil do
bem.
A inclusão da leitora de CD na unidade também deve ser classificada na categoria econômica 4
– despesa de capital, no grupo de natureza de despesa 4 – “investimentos” e no elemento de
despesa 30 – “Material de Consumo”, pois se trata de melhoria complementar, ou seja, novo
componente não registrado no ativo imobilizado.
c. Classificação de despesa com aquisição de Material Bibliográfico
Os livros e demais materiais bibliográficos apresentam características de material permanente
(durabilidade superior a dois anos, não é quebradiço, não é perecível, não é incorporável a outro
bem, não se destina à transformação). Porém, o Art. 18 da Lei n° 10.753/2003, considera os livros
adquiridos para bibliotecas públicas como material de consumo.
“Art 18. Com a finalidade de controlar os bens patrimoniais das bibliotecas públicas, o livro não
é considerado material permanente.”
As demais bibliotecas devem classificar a despesa com aquisição de material bibliográfico como
material permanente. A Lei nº 10.753/2003 ainda determina:
Art. 2º Considera-se livro, para efeitos desta Lei, a publicação de textos escritos em fichas ou
folhas, não periódica, grampeada, colada ou costurada, em volume cartonado, encadernado ou
em brochura, em capas avulsas, em qualquer formato e acabamento.
Parágrafo único. São equiparados a livro:
I – fascículos, publicações de qualquer natureza que representem parte de livro;
II – materiais avulsos relacionados com o livro, impressos em papel ou em material similar;
III – roteiros de leitura para controle e estudo de literatura ou de obras didáticas;
IV – álbuns para colorir, pintar, recortar ou armar;
V – atlas geográficos, históricos, anatômicos, mapas e cartogramas;
VI – textos derivados de livro ou originais, produzidos por editores, mediante contrato de edição
celebrado com o autor, com a utilização de qualquer suporte;
VII – livros em meio digital, magnético e ótico, para uso exclusivo de pessoas com deficiência
visual;
VIII – livros impressos no Sistema Braille.
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Biblioteca Pública é uma unidade bibliotecária destinada indistintamente a todos os segmentos
da comunidade, com acervos de interesse geral, voltados essencialmente à disseminação da
leitura e hábitos associados entre um público amplo definido basicamente em termos geográficos,
sem confundir com as bibliotecas destinadas a atender um segmento da comunidade com um
propósito específico” (Acórdão 111/2006 – 1ª Câmara – Tribunal de Contas da União – TCU).
Assim, as bibliotecas públicas devem efetuar o controle patrimonial dos seus livros, adquiridos
como material de consumo, de modo simplificado via relação do material (relação-carga) e/ou
verificação periódica da quantidade de itens requisitados, não sendo necessária a identificação do
número do registro patrimonial.
Essas bibliotecas definirão instruções internas que estabelecerão as regras e procedimentos de
controles internos com base na legislação pertinente.
As aquisições que não se destinarem às bibliotecas públicas deverão manter os procedimentos
de aquisição e classificação na natureza de despesa 4.4.90.52 – Material Permanente –
incorporando ao patrimônio. Portanto, devem ser registradas em conta de ativo imobilizado.
d. Classificação de despesa com remodelação, restauração, manutenção e outros.
Quando o serviço se destina a manter o bem em condições normais de operação, não
resultando em aumento relevante da vida útil do bem, a despesa orçamentária é corrente.
Caso as melhorias decorrentes do serviço resultem em aumento significativo da vida útil do
bem, a despesa orçamentária é de capital, devendo o valor do gasto ser incorporado ao ativo.
e. Classificação de despesa com aquisição de pen-drive, canetas ópticas, token e similares.
A aquisição será classificada como material de consumo, na natureza da despesa 3.3.90.30,
tendo em vista que são abarcadas pelo critério da fragilidade. Os bens serão controlados como
materiais de uso duradouro, por simples relação-carga, com verificação periódica das quantidades
de itens requisitados, devendo ser considerado o princípio da racionalização do processo
administrativo para a instituição pública, ou seja, o custo do controle não pode exceder os
benefícios que dele decorram.
C.1.2 SERVIÇOS DE TERCEIROS X EQUIPAMENTOS/BENS PERMANENTES/MATERIAL DE
CONSUMO
Na classificação da despesa de material por encomenda, a despesa orçamentária somente
deverá ser classificada como serviços de terceiros – elemento de despesa 36 (PF) ou 39 (PJ) – se o
próprio órgão ou entidade fornecer a matéria-prima. Caso contrário, deverá ser classificada no
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elemento de despesa 52, em se tratando de confecção de material permanente, ou no elemento
de despesa 30, se material de consumo.
Algumas vezes ocorrem dúvidas, em virtude de divergências entre a adequada classificação da
despesa orçamentária e o tipo do documento fiscal emitido pela contratada (Ex.: Nota Fiscal de
Serviço, Nota Fiscal de Venda ao Consumidor etc.). Nesses casos, a contabilidade deve procurar
bem informar, seguindo, se for necessário para tanto, a essência ao invés da forma e buscar a
consecução de seus objetivos: demonstrar as variações ocorridas no patrimônio e controlar o
orçamento.
Portanto, a despesa orçamentária deverá ser classificada independentemente do tipo de
documento fiscal emitido pela contratada, devendo ser classificada como serviços de terceiros ou
material mediante a verificação do fornecimento ou não da matéria-prima.
Um exemplo clássico dessa situação é a contratação de confecção de placas de sinalização.
Nesse caso, será emitida uma nota fiscal de serviço e a despesa orçamentária será classificada no
elemento de despesa 30 – material de consumo, pois não houve fornecimento de matéria-prima.
C.1.3 OBRAS E INSTALAÇÕES X SERVIÇOS DE TERCEIROS
Serão considerados serviços de terceiros as despesas com:
- reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações de bens imóveis sem que ocorra
a ampliação do imóvel;
- reparos em instalações elétricas e hidráulicas;
- reparos, recuperações e adaptações de biombos, carpetes, divisórias e lambris; e
- manutenção de elevadores, limpeza de fossa e afins.
Quando a despesa ocasionar a ampliação relevante do potencial de geração de benefícios
econômicos futuros do imóvel, tal despesa deverá ser considerada como obras e instalações,
portanto, despesas com investimento.
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ANEXO D – MODELO DE MSG DE CRÉDITO PARA CONCESSIONÁRIAS
DO ORDENADOR DE DESPESAS
AO SR SUBDIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
ASSUNTO: SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO PARA DESPESAS COM CONCESSIONÁRIA

SOLICITO A SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSIONÁRIA,
CONFORME DADOS ABAIXO:

A. TIPO DE CONCESSIONÁRIA: __________________ PLANO INTERNO (PI)_____________;
(Energia elétrica, Água/Esgoto, Telefonia Fixa, Telefonia Móvel, Telefonia Satelital; ou Correios)

B. MESES E VALORES LIQUIDADOS:

JAN R$___________; FEV R$___________; MAR R$ ___________; ABR R$___________;
MAIO R$__________; JUN R$___________; JUL R$ ____________; AGO R$___________;
SET R$___________; OUT R$___________; NOV R$ ___________; DEZ R$___________;
(Informar os valores liquidados até a presente solicitação)

C. VALOR MÉDIO LIQUIDADO: R$_______________;
(Média dos valores citados na letra anterior)

D. SALDO DE CRÉDITO EM RP: R$_______________;

E. SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL: R$_______________;

F. VALOR SOLICITADO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO: R$___________;

G. JUSTIFICATIVA DA PRESENTE SOLICITAÇÃO.

H. OUTRAS INFORMAÇÕES JUGADAS ÚTEIS.

ANEXO E – INDICADORES DE RESULTADO E METAS
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Nº

1

2

O QUE (ATIVIDADE)

Execução Orçamentária
-Empenho

QUANDO

COMO (AÇÃO)

Acompanhar

o

empenho dos créditos
do DGP

Execução Orçamentária
-Liquidação

INDICADOR

(PRAZO)

Acompanhar

a

liquidação dos créditos
do DGP

Valor

25%

30 JUN

empenhado/

60%

31 AGO

Dotação

80%

31 OUT

LOA

90%

30 JUN

Valor

50%

31 AGO

liquidado/

70%

Dotação

da

da

LOA

31 JAN
3

Execução Orçamentária
- Descentralização

descentralização

a
dos

recursos do DGP

30 ABR
30 JUN

descentralização
créditos

de

a
dos

31 JAN
15 MAIO

valores

descentralizad
o

Descentralização

continuados da saúde descentralização
4

das OM/OMS
(Por

15 SET

créditos

de

a

Valor
descentralizad

34% *
34% *

autorizado

32% *

50% *
Valor

valores

descentralizad

demandas acima de R$ 500 mil até

no Sistema W)

100%

31 JAN

dos

analisadas e aprovadas R$ 1 milhão, referente

80%

para 4 meses.

dos execução do contrato

créditos dos contratos Acompanhar

60%

o/Valor

acima de R$ 1 milhão,
referente a 4 meses de

90%
25%

Valor

31 AGO
Acompanhar

META

31 MAR

31 DEZ

Acompanhar

369

o/Valor
15 JUL

a 6 meses de execução

autorizado

50% *

para 6 meses.

do contrato
Acompanhar
descentralização

a
dos

créditos de valores até
R$ 500 mil, referente a

Valor
31 JAN

descentralizad
o/Valor
autorizado

100% *
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12

Valor
Execução dos contratos Acompanhar
5

continuados da saúde liquidação
das OM/OMS

a
dos

liquidado/Val
Mensal

contratos continuados

or

100%

descentralizad
o

Descentralização
6

dos

créditos do PAASSEx –
DGP/RM

7

8

descentralização

a 31 JAN (OMS) Valor

DGP/RM

dos

créditos do PDRAEng
do PAASSEx –DGP/DEC

50% **

dos 30 JUN (OMS) descentralizad 50% **

créditos do PAASSEx –

o/Valor
31 JAN (OM)

DGP/RM

Execução do PAASSEx –

Descentralização

Acompanhar

planejado

100% **

31 MAR

Valor

25%

o

30 JUN

empenhado /

60%

empenho dos créditos

31 AGO

Valor

80%

descentralizados

31 OUT

descentralizad

90%

30 NOV

o

100%

Acompanhar

Acompanhar
descentralização

a
dos

créditos do PDRAEng

Valor
Até 31 JAN

DGP/DEC

descentralizad
o

/Valor

100%

planejado
Valor

Execução do PDRAEng Acompanhar
9

a

do PAASSEx –DGP/DEC

execução do PDRAEng

(A cargo do DEC)

pelo DEC

empenhado /
Mensal

Valor
descentralizad
o

* percentual referente ao valor de 12 meses do contrato continuado da saúde.
** percentual referente ao valor aprovado do PAASSEx.
Fonte: Plano de Gestão da DPGO 2021/2023

100%
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ANEXO F – SUGESTÃO DE CHECK LIST PARA CONFORMIDADE DE REGISTROS DE GESTÃO

Fonte: Memento de Controles Internos da Gestão/CCIEx – 3ª Edição – Maio/21
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CONCLUSÃO
A DPGO espera, com a edição do Caderno de Orientação aos Agentes da Administração –AO
2000A e 2004, contribuir com as UG para a melhoria e o aperfeiçoamento da gestão dos recursos
de DESLOCAMENTO À SERVIÇO E ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA.
Como a Administração Pública é dinâmica e os assuntos tratados sofrem atualizações
constantes, recomendo aos usuários a atenção às atualizações destas orientações, bem como a
apresentação de críticas e sugestões que possam contribuir para o seu aperfeiçoamento.
Compete salientar que a Administração Pública é regida por princípios basilares que devem ser
obedecidos (Art. 37 CF/88). Legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência
devem, portanto, nortear não apenas as intenções, mas, sobretudo, os procedimentos de todos os
gestores dos haveres e deveres do Estado, mormente o gestor militar. Além desses princípios, a
gestão dos recursos públicos está orientada segundo critérios de eficácia e de efetividade.
Destaca-se ainda a importância da capacitação dos agentes da administração, a qual deve se
basear no contínuo auto aperfeiçoamento, neste sentido o Instituto de Economia e Finanças do
Exército apresenta em seu portifólio uma gama de cursos orientados ao dia a dia dos agentes.
Por fim, enfatiza-se a relevância do controle interno que tem na UG sua primeira linha de
defesa, a qual deve valer-se dos CGCFEx como escalões avançados da SEF, e do CCIEx e que,
além de sua indeclinável missão de controle, existem também para orientar e ajudar as UG.
Assim, deve se ter em mente que a estreita ligação com o CGCFEx de vinculação resulta em
benefícios para a própria UG.
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DIRETORIA DO SERVIÇO MILITAR (DSM)
FINALIDADES
Este caderno tem por finalidades:


apresentar e esclarecer aspectos importantes relacionados aos principais assuntos

referentes ao Sistema Serviço Militar;


orientar as Regiões Militares e os Órgãos de Serviço Militar (OSM) acerca das diversas

atribuições e obrigações a serem cumpridas; e


contribuir para que os militares que trabalham nos diversos OSM, diretamente com a

atividade fim da Diretoria, tenham conhecimento básico suficiente para o cumprimento de suas
missões.
Dessa

forma,

elaborou-se

este

documento

informativo,

que,

além

de renovar conhecimentos e destacar pontos importantes, tem o intuito de permitir a consulta de
informações

voltadas

para

o

serviço

militar,

de

forma

clara, objetiva e direcionada ao público-alvo de interesse.
A fim de facilitar a compreensão Caderno de Orientação foi organizado por assuntos dentro das
missões finalísticas da Diretoria de Serviço Militar (DSM), acrescentando-se o assunto Controle
Orçamentário, devido à sua importância.

PARTE I
SERVIÇO MILITAR INICIAL OBRIGATÓRIO
O Serviço Militar Inicial obrigatório tem por finalidade a formação de reservas destinadas a
atender às necessidades das Forças Armadas e assegurar:
a. o recrutamento do pessoal necessário ao complemento do seu efetivo em tempo de paz;
b. o licenciamento ou desligamento do pessoal incorporado ou matriculado em organizações
militares da ativa (OMA) ou órgãos de formação da reserva (OFR); e
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c. a administração e o controle da reserva, visando à mobilização de recursos humanos.

CAPÍTULO LXXI
RECRUTAMENTO MILITAR
É o ato pelo qual os brasileiros do sexo masculino são convocados para participarem do
processo seletivo à incorporação nos quartéis da Marinha, Exército ou Força Aérea Brasileira e
compreende as seguintes fases distintas e sucessivas:
71.1 CONVOCAÇÃO
Fase no qual os brasileiros do sexo masculino são convocados à prestação do Serviço Inicial
Obrigatório por meio do Plano Geral de Convocação e de veiculação de campanhas de convocação
em âmbito nacional e regional.
71.2 ALISTAMENTO MILITAR
No decorrer dessa fase, os jovens do sexo masculino que completam 18 anos entre os dias 1º
de janeiro (inclusive) e 31 de dezembro (inclusive) do ano vigente devem realizar o alistamento
militar por meio do preenchimento de formulário eletrônico acessando a página da internet
https://alistamento.eb.mil.br e https://www.gov.br,
Isso se dá pela inserção do número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) para convalidação dos
dados junto à Receita Federal, ou no caso de não possuir CPF, presencialmente, em qualquer Junta
de Serviço Militar, munido dos seguintes documentos:
 certidão de nascimento ou prova equivalente;
 comprovante de residência ou declaração ﬁrmada pelo próprio interessado; e
 um documento oﬁcial com fotograﬁa (carteira de identidade; carteira de trabalho; carteira

proﬁssional; passaporte; carteira de identiﬁcação funcional; ou outro documento público que
permita a identiﬁcação).
71.3 SELEÇÃO GERAL
Durante essa fase os jovens alistados residentes em municípios tributários devem consultar o
site https://alistamento.eb.mil.br, a fim de verificar se foi convocado para concorrer ao processo
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seletivo de ingresso nas Forças Armadas ou foi dispensado por exceder as necessidades de
incorporação.
Os jovens selecionados julgados aptos na seleção geral, devem assinar um Termo de
Responsabilidade e Compromisso, no qual se comprometem a acessar a página eletrônica do
Sistema Serviço Militar ou a comparecer a uma Junta de Serviço Militar para veriﬁcar a sua
situação perante o Serviço Militar.
71.4 DESIGNAÇÃO
Nessa fase que ocorre no período de dezembro de A a janeiro de A+1 os jovens selecionados
devem tomar conhecimento da distribuição por meio de consulta ao sítio
https://alistamento.eb.mil.br ou, presencialmente, em uma junta, a fim de saber se foram
designados à incorporação às Forças Armadas ou incluídos no excesso de contingente.
71.5 SELEÇÃO COMPLEMENTAR
Nessa fase os jovens designados à incorporação/matrícula serão submetidos a um novo
processo seletivo, a ﬁm de conﬁrmar as informações registradas no Sistema Serviço Militar por
ocasião da Seleção Geral, bem como levantar outros aspectos julgados necessários.
71.6 INCORPORAÇÃO
É o processo final da fase de recrutamento em que o jovem designado é incluído em uma
Organização Militar da Ativa das Forças Armadas para prestação do Serviço Militar Inicial
Obrigatório.

CAPÍTULO LXXII
ÓRGÃOS DE SERVIÇO MILITAR (OSM)
Constituem órgãos de serviço militar no âmbito do Exército:
72.1 DIRETORIA DE SERVIÇO MILITAR (DSM)
Órgão Técnico-Normativo do Exército que tem como incumbência acompanhar e controlar as
atividades dos órgãos regionais de planejamento, coordenação, execução e fiscalização do serviço
militar, em todo o território nacional, bem como prestar assessoramento aos OSM em âmbito
interno e externo.
A DSM poderá ser consultada quando as demandas dos cidadãos não puderem ser atendidas
por problemas de ordem técnica nas Seções de Serviço Militar das Regiões Militares, de acordo
com o quadro abaixo:
ENDEREÇO
SITE / EMAIL
TELEFONE
HORÁRIO
Quartel-General do http://dsm.dgp.eb.mil.br
Exército, Bloco G, http://www.dgp.eb.mil.br

(61) 3415-5927

segunda a quintafeira, das 09h00 às
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17h00, e sextafeira, das 08h00 às
12h00

72.2 SEÇÃO DE SERVIÇO MILITAR REGIONAL (SSMR)
Órgão regional de planejamento, coordenação, execução e fiscalização do serviço que são
encarregados das atividades de serviço militar em suas áreas administrativas, em ligação com os
Distritos Navais (DN), Serviços de Recrutamento e Preparo de Pessoal (SEREP), Polícias Militares
(PM) e Corpos de Bombeiros Militares (CBM).
A SSMR poderá ser consultada quando as demandas dos cidadãos não puderem ser atendidas
por problemas de ordem técnica nas Seções de Serviço Militar das Regiões Militares, de acordo
com o quadro abaixo:
OSM
SSMR/1
SSMR/2
SSMR/3
SSMR/4
SSMR/5
SSMR/6
SSMR/7
SSMR/8
SSMR/9
SSMR/10
SSMR/11
SSMR/12

ENDEREÇO
Palácio Duque de Caxias - Praça Duque de Caxias, nº 25 Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20221-260
Avenida Sargento Mário Kozel Filho, nº 222 - Bairro
Paraíso - São Paulo/SP - CEP: 04005-080
Rua dos Andradas, nº 551 - Centro - Porto Alegre/RS CEP: 90020-001
Avenida Raja Gabaglia, nº 450 - Bairro Gutierrez - Belo
Horizonte/MG - Brasil - CEP: 30.441-070
Rua 31 de Março, s/nº, Bairro Pinheirinho - Curitiba/PR CEP: 81150-900
Praça Duque de Caxias, Mouraria - Bairro Nazaré Salvador/BA - CEP: 40040-110
Avenida Visconde de São Leopoldo, nº 198 - Bairro
Várzea - Recife/PE - CEP: 50.740-035
Rua João Diogo, nº 458 - Bairro Comércio - Belém/PA CEP: 66015-160
Avenida Duque de Caxias, nº 1628 - Amambai - Campo
Grande/MS - CEP: 79210-400
Avenida Alberto Nepomuceno, s/nº - Centro Fortaleza/CE - CEP: 60.055-000
Avenida do Exército, s/nº - Setor Militar Urbano Brasília/DF - CEP: 70.630-903
Avenida Coronel Teixeira, nº 6155 - Ponta Negra Manaus/AM - CEP: 69037-000

72.3 POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO (PRM)

TELEFONE
(21) 2519-5426/5431
(11) 3888-5294
RITEX: 820-5294/3339
(51) 3220-6416
RITEX: 830-6348
(31) 3508-9543
RITEX: 804-9541
(41) 3316-4834
RITEX: 835-4834
(71) 3320-1823/1834
RITEX: 876-1932
(81) 2129-6234/6219
RITEX: 870-6219/6290
(91) 3211-3681
RITEX: 848-3681
(67) 3368-4974/4138
RITEX: 871-1633
(85) 3255-1718
RITEX: 871-1633
(61) 2035-2252
RITEX: 860-2252
(92) 3659-1242/2231
RITEX: 840-1226
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Órgãos regionais de execução e fiscalização do serviço militar e mobilização que tem a
incumbência de coordenar as atividades das Juntas de Serviço Militar (JSM) e das Seções
Mobilizadoras (Seç Mob) existentes em sua área de atuação.
Na impossibilidade das demandas dos cidadãos não puderem ser solucionadas pelas JSM ou Seç
Mob, os 63 (sessenta e três) PRM poderão ser contatados conforme o quadro a seguir:
RM

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

PRM
01/001 - Rio de Janeiro/RJ
01/002 - Rio de Janeiro/RJ
01/003 - Niterói/RJ
01/004 - Resende/RJ
01/005 - Vila Velha/ES
02/Esp - São Paulo/SP
02/001 - Sorocaba/SP
02/002 - Bauru/SP
02/003 - Ribeirão Preto/SP
03/001 - Porto Alegre/RS
03/002 - Santo Ângelo/RS
03/003 - Bagé/RS
03/004 - Santiago/RS
03/005 - Santa Maria/RS

OM VINCULAÇÃO
Cmdo 1ª RM
9ª Bda Inf Mtz
Cmdo AD/1
AMAN
38º BI
B Adm Ap Ibirapuera
B Ap R Sorocaba
B Ap R Bauru
Ba Ap R Ribeirão Preto
Base Adm Ap / 3ª RM
1º BCom
3º B Log
9º B Log
Cmdo 3ª DE

04/001 - Belo Horizonte/MG

Cmdo 4ª RM

04/002 - Juiz de Fora/MG

Cmdo 4ª Bda Inf L Mth

04/003 - Pouso Alegre/MG

14º GAC

04/004 - Montes Claros/MG
05/001 - Curitiba/PR
05/002 - Apucarana/PR
05/003 - Florianópolis/SC
05/004 - Blumenau/SC
05/005 - Ponta Grossa/PR
05/006 - Cascavel/PR

55º BI
5ª RM
30º BI Mec
14ª Bda Inf Mtz
23º BI
13º BIB
15ª Bda Inf Mec

05/007 - São Miguel do Oeste/SC

14º RC Mec

06/001 - Salvador/BA

Cia Cmdo 6ª RM

06/002 - Feira de Santana/BA
06/003 - Aracaju/SE
06/004 - Ilhéus/BA
06/005 - Barreiras/BA
07/001 - Recife/PE

35° BI
28° BC
B AP R Ilhéus
4° BEC
7ª RM

07/002 - Garanhuns/PE

71º BI Mtz

07/003 - João Pessoa/PB
07/004 - Natal/RN

B Adm Gu JP
B Adm Gu Natal

TELEFONE
(21) 2519-5448
(21) 3338-7127
(21) 2621-5377
(24) 3388-5058
(27) 3061-7338
(11) 2915-6726
(15) 3232-7066
(14) 3223-8344
(16) 3610-8102
(51) 3220-6454
(55) 3312-1763
(53) 3242-7942
(55) 3251- 6677
(55) 3221- 8933
(31) 32715644/1321
(32) 3211-1937
(35) 34275240/5247
(38) 3213-1200
(41) 3316-4893
(43) 3420-8144
(48) 3222-5219
(47) 3324-2299
(42) 3219-8128
(49) 3622-6181
Ramal 210
RITEx:
876-4298/4299
(73) 3634-3461
(77) 3611-9206
(81) 3972-4803
(87) 3762-2000
Ramal 208
(83) 2106-1512
(84) 3344-7378

Caderno de Orientação DGP

RM

8ª

9ª

10ª

11ª

12ª

378

07/005 - Maceió/AL
07/006 - Petrolina/PE

59º BI Mtz
72º BI Mtz

(82) 3202-5948
(87) 3983-3200

PRM
08/001 - Belém/PA
08/002 - São Luis/MA
08/003 - Marabá/PA
08/004 - Imperatriz/MA
08/005 - Santarém/PA
08/006 - Macapá/AP
09/001 - Campo Grande/MS
09/002 - Cuiabá/MT
09/003 - Dourados/MS
09/004 - Rondonópolis/MT
09/005 - Aquidauana/MS
10-001 - Fortaleza/CE
10-002 - Teresina/PI
10-003 - Crateús/CE
10-004 - Picos/PI

OM VINCULAÇÃO
8ª RM
24º BIS
52º BIS
50º BIS
8º BEC
Cmdo 22ª Bda Inf Sl
Cmdo 9ª RM
44º BI Mtz
Cmdo 4ª Bda C Mec
18º GAC
9º BE CMB
Cmdo 10ª RM
2º BEC
40º BI
3º BEC

11/001 - Brasília/DF

B Adm Ap/CMP

11/002 - Goiânia/GO
11/003 - Uberlândia/MG
11/004 - Palmas/TO
12/001 - Manaus/AM
12/002 - Boa Vista/RR
12/003 - Porto Velho/RO
12/004 - Rio Branco/AC
12/005 - Tefé/AM
12/006 - Cruzeiro do Sul/AC
12/007 - Tabatinga/AM
12/008 - São Gabriel da
Cachoeira/AM

B Adm COpEsp
36° BI Mec
22º BI
Cmdo 12ª RM
Cmdo 1ª Bda Inf Sl
Cmdo 17ª Bda Inf Sl
Cmdo Fron AC/4º BIS
Cmdo 16ª Bda Inf Sl
Cmdo Fron Jur/61º BIS
Cmdo Fron Sol/8º BIS

TELEFONE
(91) 93211-3743
(99) 3523-0970
(93) 3064-9577
(27) 98131-9567
(67) 3368-4139
(66) 3362-8860
(67) 3422-4124
(66) 3421-7428
(67) 3241-8486
(85) 998459644
(86) 981569227
(51) 982257384
(92) 99404-1671
(61) 3329-0455
Ramal 4248
(62) 3212-1256
(34) 3299-4025
(63) 3212-7261
(95) 3198-2323
69) 992319239
(92) 982660994
(81) 8232-9934
-

Cmdo 2ª Bda Inf Sl

RITEx: 841-1016

PARTE II
MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
A Mobilização de Pessoal do Exército, como parte integrante da mobilização militar, consiste no
conjunto de atividades planejadas, orientadas e empreendidas, desde a situação de normalidade
(fase do PREPARO), complementando a logística, destinadas a capacitar a Força Terrestre a
enfrentar situações de emergência, decorrentes de ameaças à soberania nacional, à integridade
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territorial e aos interesses nacionais, dentro e fora do território brasileiro, bem como situações de
crise (catástrofes, desastres naturais etc), dotando-a de recursos humanos que serão obtidos da
reserva mobilizável.

CAPÍTULO LXXIII
EXERCÍCIOS DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Anualmente são realizados diversos exercícios de mobilização de recursos humanos, planejados
pelo Estado-Maior do Exército (EME) e coordenados pelo Comando de Operações Terrestres
(COTER).
A fim de acompanhar o planejamento e desenvolvimento desses exercícios, o Departamento
Geral do Pessoal (DGP) participa desses exercícios, por intermédio da DSM.
Entre eles se destacam o Exercício de Adestramento da Reserva Mobilizável de Organização
Militar Operacional e o Exercício de Apresentação da Reserva (EXAR), cujas finalidades são a de
adestrar o mecanismo de convocação e atualizar os dados dos reservistas, respectivamente.
73.1 EXERCÍCIO DE ADESTRAMENTO DA RESERVA MOBILIZÁVEL DE ORGANIZAÇÃO MILITAR
(OM) OPERACIONAL
Durante esse exercício ocorre a mobilização de 1 (uma) subunidade inteira, além do
completamento dos claros da OM, possibilitando que a mesma participe de um exercício no
terreno com todos os seus quadros preenchidos, subordinada a uma Grande Unidade.
73.2 EXERCÍCIO DE APRESENTAÇÃO DA RESERVA (EXAR)
É uma atividade estabelecida na Lei de Serviço Militar e Estatuto do Militares, no qual todos os
militares licenciados que se afastaram do serviço ativo nos últimos cinco anos, devem se
apresentar em sua OM de vinculação para atualização de seus dados cadastrais ou, caso optem,
podem realizar tal apresentação via internet por meio do site exarnet.eb.mil.br (EXARNET).
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CAPÍTULO LXXIV
RESERVA MOBILIZÁVEL
74.1 OFICIAIS DA RESERVA DO EXÉRCITO BRASILEIRO
É constituído pelas reservas 1ª Classe (R/1), 2ª Classe (R/2) e 3ª Classe (R/3) e destina-se a:
- completar, em caso de mobilização, os efetivos de Oficiais das organizações militares e de
outras organizações de interesse do Exército;
- preencher, em tempo de paz, os claros de Oficiais de Carreira nas OM, mediante convocação;
e
- atender às convocações previstas na Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 – Lei do Serviço
Militar (LSM).
74.2 RESERVISTAS
No que concerne a praças (graduados e soldados ou marinheiros), a Reserva do Exército,
Marinha e Aeronáutica, é constituída de Reservistas de 1ª e 2ª Categorias. A inclusão na Reserva
de 1ª e 2ª Categoria é realizada segundo prescrições do Regulamento da Lei do Serviço Militar e é
influenciada, sobretudo, pelo grau de instrução alcançado. De um modo geral, os Reservistas
provenientes das Organizações Militares da Ativa são de 1ª Categoria e os oriundos dos Órgãos de
Formação de Reserva de praças são de 2ª Categoria.
A entrega dos Certificados de Reservista é realizada em cerimônia cívica especial, dada a
significação do ato.
74.3 DIREITOS DO RESERVISTA
“Os brasileiros, quando incorporados por motivo de convocação para manobras, exercícios,
manutenção da ordem interna ou guerra, terão assegurado o retorno ao cargo, função ou
emprego que exerciam ao serem convocados e garantido o direito à percepção de 2/3 (dois
terços) da respectiva remuneração, durante o tempo em que permanecerem incorporados;
vencerão pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, apenas as gratificações regulamentares”. Podem,
contudo, “optar pelos vencimentos, salários ou remuneração que mais lhes convenham”.
Os convocados contarão, para efeito de aposentadoria, o tempo de serviço prestado nas Forças
Armadas quando incorporados. Quando matriculados em Órgãos de Formação de Reserva,
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funcionando em regime descontínuo de trabalho, terão esse direito na base de 1 (um) dia por 8
(oito) horas de instrução.
74.4 DEVERES DO RESERVISTA
- apresentar-se em caso de convocação (Art 202 do RLSM);
- comunicar a mudança de residência dentro de 60 (sessenta) dias e no prazo que lhe for
fixado (Art 202 do RLSM);
- apresentar-se no Exercício de Apresentação das Reservas ou no Dia do Reservista – Olavo
Bilac – 16 de dezembro (Art 202 do RLSM);
- comunicar o recebimento de diploma de curso técnico ou científico ou ocorrência
relacionada com o exercício de função de caráter técnico ou científico (Art 202 do RLSM);
- apresentar, ou entregar à autoridade militar competente, o documento comprobatório de
situação militar, para fins de anotações, substituições ou arquivamento (Art 202 do RLSM);
- requerer a 2ª via do certificado militar em caso de alteração, atualização, inutilização ou
extravio (Art 171 do RLSM); e
- dever moral: explicar aos demais brasileiros quando houver oportunidade, a significação do
serviço militar e condenar os processos de fraude de que tiver conhecimento (Art 205 do RLSM).
74.5. DISPENSADOS DO SERVIÇO MILITAR INICIAL OBRIGATÓRIO
Todos os brasileiros, ao atingirem a idade de 18 (dezoito) anos, apresentam-se em condições de
cumprir dever cívico de servir a Pátria, por meio do alistamento. Todavia, em virtude das
necessidades das Forças Armadas serem menores do que o universo de alistados, muitos jovens
são dispensados da incorporação nas Organizações Militares.
Os jovens dispensados da prestação do Serviço Militar Inicial fazem jus ao Certificado de
Dispensa de Incorporação (CDI). Nesse contexto, para receberem o CDI, devem prestar o
juramento solene de “Compromisso à Bandeira”. Esse segmento fica sujeito a convocações de
emergência, para evitar perturbação da ordem e para sua manutenção, em caso de calamidade
pública ou de mobilização. São, também, elementos necessários à Reserva das Forças Armadas,
disponíveis para determinados fins.
74.6 DEVERES DOS DISPENSADOS DO SERVIÇO MILITAR INICIAL OBRIGATÓRIO
a. Apresentar-se em caso de:
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- convocação de emergência; e
- necessidades de mobilização (Art 203 do RLSM).
b. Dever moral:
- explicar aos brasileiros quando houver oportunidade a significação do serviço militar; e
- condenar os processos de fraude de que tiver conhecimento (Art 205 do RLSM).
c. Em situação especial: cumprir todos os deveres do Reservista. (Parágrafo único do Art 202
do RLSM).

CAPÍTULO LXXV
BRASILEIROS RESIDENTES NO EXTERIOR
75.1 SÍNTESE HISTÓRICA
Os Brasileiros Residentes no Exterior (BRE) para efeito do serviço militar, são todos aqueles que
em tempo do alistamento militar, encontram-se residindo em outro país.
Anualmente são alistados cerca de 9.000 mil jovens, nas 198 Repartições Consulares (RC)
distribuídos em 141 países.
A RC é a unidade por meio da qual o Governo faz-se representar perante a comunidade
brasileira no exterior, protegendo e prestando assistência aos cidadãos brasileiros em sua
jurisdição, dentro dos limites traçados pelos tratados internacionais vigentes e pela legislação do
país estrangeiro. Podendo ser um Consulado-Geral, um Consulado, ou um setor Consular de
Embaixada.
Até 2001 os Brasileiros Residentes o Exterior eram alistados manualmente nas RC. A partir de
2002, todos os BRE, passaram a ser alistados pelo SERMILMOB, presencial na RC. Em 2014 foi
lançado o projeto, alistamento online para BRE, passando a funcionar efetivamente em 2016,
porém, não obteve êxito, devido às peculiaridades dos BRE.
Até julho de 2015 todos os Requerimentos de Documento Militar de BRE, eram enviados para
as CSM, a fim de serem confeccionados os Documentos Comprobatórios de Situação Militar e
reenviados aos solicitantes por meio do MRE/RC. A partir de agosto 2015, todos os Documentos
Comprobatórios de Situação Militar, passaram a ser confeccionados na Diretoria de Serviço Militar
(DSM).
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O processo de regularização da situação militar dos BRE se inicia, quando o mesmo se dirige a
uma RC ou Embaixada Brasileira para o Alistamento Militar.

75.2 O ALISTAMENTO DOS BRE
A apresentação para o alistamento é realizada nos primeiros seis meses do ano em que o
brasileiro completar 18 (dezoito) anos de idade (De 1º de janeiro a 30 de junho). Após esse
período o cidadão estará em débito com o Serviço Militar, estando sujeito às penalidades
estabelecidas na legislação inerente ao Serviço Militar.
A obrigação para com o Serviço Militar, em tempo de paz, começa no dia 1º de janeiro do ano
em que o cidadão completar 18 (dezoito) anos de idade e subsistirá até 31 de dezembro do ano
em que completar 45 (quarenta e cinco) anos.
Os BRE entre os 18 e 45 anos de idade, naturalizados, por opção e aqueles registrados após a
maioridade são obrigados a regularizar a sua situação militar, devendo se alistar dentro do prazo
de 30 dias, a partir da data em que receberem o Certificado de Naturalização, o Certificado de
Assinatura do Termo de Opção, ou em que efetuarem a lavratura do registro de nascimento,
conforme estabelece o Regulamento da Lei Serviço Militar.
Ao se dirigir à Repartição Consular ou Embaixada Brasileira para alistar-se, o BRE deverá estar
munido de (a):
- certidão de nascimento, casamento, identidade, passaporte (dentro da data de validade), ou
prova equivalente de identificação com foto;
- comprovante de tempo de residência, ou documento comprobatório de comparecimento a
curso ou atividade remunerada por prazo superior a 03 (três) meses

75.3 AS REPARTIÇÕES CONSULARES
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PARTE III
CONTROLE DE MILITARES TEMPORÁRIOS

CAPÍTULO LXXVI
DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS
O processo de distribuição de militares temporários deverá seguir a seguinte sequência:
a. As Regiões Militares deverão informar à DSM, até 1º JUL de cada ano, as necessidades de
militares temporários para o ano A+1.
b. O DGP, após a publicação do Decreto Anual de Fixação de Efetivos do Exército Brasileiro,
realizará a distribuição do efetivo de militares temporários pelas Regiões Militares e pelos
Comandos Militares de Área, por meio de Portaria.
c. O DGP/DSM deve publicar a(s) Portaria(s) de distribuição do efetivo de militares temporários
(Of, Sgt Tmpr, Cb/Sd) até 28 FEV de A+1.
d. As RM, com base na(s) portaria(s) citada(s) no item anterior, procedem a distribuição dos
militares temporários pelas OM sediadas em sua área de responsabilidade, atentando para os
tetos máximos autorizados.
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CAPÍTULO LXXVII
MOVIMENTAÇÃO DE MILITARES TEMPORÁRIOS
A movimentação de oficiais e terceiros-sargentos temporários ocorre somente em caráter
excepcional, nas seguintes modalidades:
a. Por interesse próprio
1) O processo de movimentação dá início com a apresentação do requerimento do militar
interessado na OM de origem, dirigido ao Chefe do DGP ou ao Comandante da RM, conforme o
caso. Somente pode ser encaminhado requerimento de movimentação de militar temporário que
tenha, no mínimo, um ano de efetivo serviço na OM (exceto os casos previstos no inciso II, do § 6º,
do Art nº 165 da Portaria 046-DGP, de 22 MAR 12).
2) Na movimentação de militar temporário para acompanhar cônjuge ou companheiro(a)
militar do Exército ou das demais Forças Armadas, transferido por necessidade do serviço, ou
servidor público federal movimentado, não haverá necessidade de se cumprir o tempo mínimo de
OM, para a entrada do requerimento.
b. Ex officio
1) A RM pode movimentar, ex officio, os oficiais e terceiros-sargentos temporários, desde
que não haja ônus para o Tesouro Nacional.
2) Para a confecção do processo de movimentação de militar temporário, deverão ser
seguidas as orientações da Portaria nº 046-DGP, de 22 MAR 12, bem como o passo-a-passo
disponível no site da DSM.
3) A Seção de Controle de Militares Temporários irá processar os requerimentos de
movimentação dos militares temporários e publicar o deferimento ou indeferimento em
aditamento da DSM ao Bol DGP.
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CAPÍTULO LXXVIII
TRANSFERÊNCIA DE FISEMI
1. Para o processo de transferência de Fichas Individuais para fins de Serviço Militar (FISEMI),
as Regiões Militares devem solicitar os seguintes dados às Instituições de Ensino tributárias de
MFDV:
a. relação nominal de todos os estudantes matriculados no último semestre, acompanhada
das FISEMI, devidamente preenchidas, dos estudantes com convocação obrigatória;
b. relação nominal dos voluntários, incluindo, os do sexo feminino;
c. relação dos concludentes, ao término de cada semestre letivo, para fins de confrontação
com as FISEMI já remetidas.
2. O médico recém-formado poderá solicitar a transferência de FISEMI entre RM, em casos
excepcionais.
3. A RM que receber o pedido de transferência de FISEMI, deverá consultar a RM pretendida e
encaminhar ao DGP/DSM a referida solicitação.
4. Após análise do Departamento-Geral do Pessoal (DGP), esta RM será informada da
autorização ou não da referida solicitação.
5. Após a autorização do DGP, a RM que solicitou a transferência de FISEMI não pode liberar o
conscrito da prestação do serviço militar.

CAPÍTULO LXXIX
CONTROLE DE MILITARES REINTEGRADOS
1. A Diretoria de Serviço Militar realiza o controle de militares temporários, inclusive os
reintegrados por decisão judicial (saúde ou administrativo), por meio do SICAPEx.
2. Ao final de cada trimestre, a DSM informa ao Centro de Inteligência do Exército (CIE), por
meio de DIEx, o relatório de Militares Reintegrados, de acordo com as informações retiradas do
relatório de reintegrados no SiCaPEx.
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3. O calendário de obrigações da DSM prevê que as Regiões Militares enviem, três vezes ao ano
(1º ABR, 1º AGO e 1º DEZ), a planilha de controle de Oficiais e 3º Sargentos temporários
reintegrados por decisão judicial.
- O calendário de obrigações da DSM, prevê que Comandos Militares de área enviem (três)
vezes ao ano (1º ABR, 1º AGO e 1º DEZ), a planilha de controle de Cabos e Soldados temporários
reintegrados por decisão judicial.

PARTE IV
SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO

CAPÍTULO LXXX
SISTEMAS INFORMATIZADOS
O agendamento para atendimento e confecção da Carteira de Identidade Militar (CIM) está
disponível na página https://agendamento-sibex.eb.mil.br/, para atendimentos nos Gabinetes de
Identificação Regional (GIR), nos Postos de Identificação de Guarnição (P Idt Gu), nas Seções do
Serviço de Inativos e Pensionistas (SSIP) e nos Órgãos Pagadores de Inativos e Pensionistas (OPIP),
de forma individual, com o kit de captura biométrica.
O processamento é realizado no Sistema de Identificação Biométrica do Exército (SIBEx), com a
entrega do documento de identificação ao usuário, no local de atendimento (GIR/P Idt
Gu/SSIP/OPIP).
A produção da CIM é realizada na Casa da Moeda do Brasil (CMB/RJ), mediante contrato com o
DGP/DSM.

CAPÍTULO LXXXI
PARTICULARIDADES
A Carteira de Identidade de Militar é obrigatória ao militar de carreira, ativo e inativo, e militar
temporário enquanto estiver na ativa.
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O Cartão Militar de Identificação (CMI) é obrigatório para dependentes e pensionistas de militar
e facultativo para oficial da reserva não remunerada (R/2).
O cartão de identificação militar em papel será utilizado na identificação de cabos, taifeiros e
soldados do Efetivo Profissional (EP), até ser disponibilizado o acesso à CIM em policarbonato.
A Carteira de Identidade de Militar não é fornecida ao soldado durante a prestação do Serviço
Militar Inicial, sendo fornecido o cartão do Serviço Militar inicial em papel.
Valor da carteira de identidade de militar e do cartão militar de identificação em policarbonato:
R$ 52,14, pago mediante consignação em contracheque para aqueles que recebem pelo Exército e
possuem margem consignável e GRU para oficial da reserva não remunerada (R/2) e para aqueles
que, comprovadamente, não possuem margem consignável em contracheque.
Os S Ten/Sgt com curso de identificação datiloscópica, biométrica e estágio de identificador de
corpo de troca deverão ser empregados na atividade de identificação de pessoal, para melhor
atender ao público-alvo.

PARTE V
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
As atividades de controle orçamentário devem ser realizadas por todos os Órgãos de Serviço
Militar (OSM), visando o cumprimento de calendários impostos pelo escalão superior. Da mesma
forma, a DSM deve exercer o controle e reunir as informações necessárias para o cumprimento
dos prazos impostos.

CAPÍTULO LXXXII
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
São atribuições da Diretoria de Serviço Militar em relação à execução orçamentária:
1. Exercer o acompanhamento da execução orçamentária das OM contempladas com os
recursos das Ações Orçamentárias (AO) sob gestão do Departamento-Geral do Pessoal e execução
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pela Diretoria de Serviço Militar, em conformidade com a Diretriz Especial de Gestão
Orçamentária e Financeira do Comandante do Exército.
2. Realizar, até o mês de maio, por intermédio das OM com encargos de Serviço Militar, o
Levantamento das Necessidades Anual (LNA) do ano A+1, visado confeccionar o Plano de
Distribuição de Recursos (PDR) das Ações Orçamentárias (AO) sob gestão do Departamento-Geral
do Pessoal e execução pela Diretoria de Serviço Militar.
3. Confeccionar, até o mês de setembro do ano corrente, em conformidade com o Projeto de
Lei Orçamentária Anual (PLOA) do ano A+1, a proposta do Plano de Distribuição de Recursos (PDR)
das Ações Orçamentárias (AO) sob gestão do Departamento-Geral do Pessoal, visando a
aprovação do Chefe do Departamento-Geral do Pessoal.
4. Informar, até o mês de novembro do ano corrente, a Previsão de Recursos Orçamentários
(PRO) das OM com encargos de Serviço Militar e contempladas com os recursos das Ações
Orçamentárias sob gestão do Departamento-Geral do Pessoal e execução pela Diretoria de Serviço
Militar, visando permitir o início da fase interna dos processos licitatórios para a aquisição de bens
e contratação de serviços para o ano A+1.

CAPÍTULO LXXXIII
COMPRAS DE PASSAGENS E DIÁRIAS
1. Realizar o planejamento do pagamento de diárias e aquisição de passagens no Sistema de
Controle de Diárias e Passagens (SCDP), com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, visando
permitir a realização das viagens de Visitas de Orientações Técnicas da Diretoria de Serviço Militar.
2. Realizar a prestação de contas junto ao SCDP das Visitas de Orientação Técnica realizadas
pelos integrantes da Diretoria de Serviço Militar, em até 3 (três) dias corridos após a realização da
respectiva viagem.
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CAPÍTULO LXXXIV
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
1. Apresentar ao Departamento-Geral do Pessoal, mediante solicitação daquele Órgão de
Direção Setorial (ODS), o Plano de Contratação Anual (PCA) das intenções de aquisição de bens e
prestação de serviços da Diretoria de Serviço Militar.
2. Determinar aos fiscais de contratos da Diretoria de Serviço Militar a observância do prazo
mínimo de 120 (cento e vinte) dias para protocolarem, junto à Comissão Permanente de Licitação
do Departamento-Geral do Pessoal, os processos de aditivação dos contratos continuados de
interesse da Diretoria.

CONCLUSÃO
Esse caderno de Orientação buscou atender um objetivo meramente informativo, não se
sobrepondo à legislação vigente e nem servindo como amparo legal para quaisquer postulações.
Informações complementares poderão ser obtidas por meio das mídias sociais que tratam
sobre o Serviço Militar na página da Diretoria de serviço Militar; http://dsm.dgp.eb.mil.br além das
ferramentas abaixo apresentadas.
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DIRETORIA DE SAÚDE
SISTEMA DE SAÚDE DO EXÉRCITO
FINALIDADE
Este documento tem por finalidade esclarecer e orientar os efetivos militares e a Família Militar
no que tange aos aspectos mais importantes sobre a Saúde no Exército Brasileiro, tanto na gestão
da Função Logística Saúde, sua vertente operacional, quanto na gestão do Sistema de Saúde do
Exército, sua vertente assistencial, para orientar os usuários.
Para conseguir tal intento, elaborou-se o presente documento informativo que, além de
destacar os pontos importantes, tem o intuito de melhorar o conhecimento do público interno
sobre a gestão das vertentes operacional e assistencial da Saúde do Exército.
Para permitir a melhor compreensão, bem como uma visão sistêmica do todo, os assuntos
foram divididos em oito capítulos, sendo que nos seis finais, acompanhados por perguntas e
respostas sobre as dúvidas mais frequentes.
Convém destacar que este documento tem objetivo meramente informativo, não se
sobrepondo à legislação vigente e nem servindo como amparo legal para quaisquer postulações.

Departamento-Geral do Pessoal
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PARTE I
SISTEMA DE SAÚDE DO EXÉRCITO
O Sistema de Saúde do Exército é o conjunto, estruturado e sinérgico, constituído pelo Serviço
de Saúde do Exército (Sv Sau Ex), pelos recursos financeiros e orçamentários, pelo seu normativo
legal e pelas atividades que objetivam prestar o apoio de saúde às atividades militares e à
assistência à saúde aos seus beneficiários.
São beneficiários do Sistema de Saúde do Exército aqueles pertencentes ao:
1. Sistema de Assistência Médico-hospitalar ao Militar, seus Dependentes e Pensionistas
Militares (SAMMED);
2. Fundo de Saúde do Exército (FUSEx);
3. Sistema de Atendimento Médico aos Ex-Combatentes (SAM Ex-Cmb); e
4. Plano de Assistência de Saúde Suplementar (PASS) dos Servidores Civis, e seus dependentes,
do Comando do Exército.
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CAPÍTULO LXXXV
SERVIÇO DE SAÚDE DO EXÉRCITO
O Serviço de Saúde (Sv Sau) é uma estrutura de apoio logístico do Exército, responsável pela
Função Logística Saúde (tanto em campanha quanto em tempo de paz).
O Sv Sau está constituído, além de seus recursos materiais e humanos, por:
1. seu órgão central representado pela Diretoria de Saúde;
2. seus órgãos regionais representados pelas Inspetorias de Saúde de Região Militar e Seções do
Serviço de Saúde Regionais;
3. suas organizações militares de saúde (OMS):
a. Hospital Central do Exército;
b. hospitais militares de área, hospitais gerais, hospitais de guarnição;
c. especiais:
1) Laboratório Químico-Farmacêutico do Exército (LQFEx);
2) Instituto de Biologia do Exército (IBEx);
3) Odontoclínica Central do Exército (OCEx);
4) Hospital Militar de Rezende (HMR);
5) Hospital de Campanha (H Cmp);
d. policlínicas militares;
4. postos médicos de guarnição; e
5. seções de saúde de organização militar (SSOM).
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Em números, está composto por 1 Hospital Central, 6 hospitais militares de área, 7 hospitais
gerais, 10 hospitais de guarnição, 5 organizações militares de saúde especiais, 4 policlínicas
militares e 29 postos médicos de guarnição, totalizando 62 unidades de saúde.
Completando a cadeia de atendimento em saúde, temos mais de 350 seções de saúde de
organizações militares, espalhadas por todo o território nacional.

CAPÍTULO LXXXVI
DIRETORIA DE SAÚDE
A Diretoria de Saúde do Exército (D Sau), é o Órgão de Apoio Setorial, técnico-normativo e
gerencial, subordinado ao Departamento-Geral do Pessoal (DGP), que tem como finalidades
planejar, supervisionar, orientar, coordenar, controlar e realizar a avaliação, medição e auditoria
das atividades relativas ao Sistema de Saúde do Exército (SSEx).
Sua origem remonta ao Século XIX, quando da chegada da Corte Portuguesa ao Brasil, no ano
de 1.808. À época, era chamada de Repartição do Cirurgião-Mór dos Reais Exércitos e Armada.
Agora, em 9 de fevereiro de 2.021, completou duzentos e treze anos de existência, sendo uma
das mais antigas organizações do Exército Brasileiro.
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É dirigida por General-de-Divisão Médico.

86.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
A D Sau está organizada com uma Direção (Dir Sau) e duas Subdiretorias de Saúde (1ª e 2ª Sdir
Sau).
A Dir Sau tem suas atividades apoiada por: Gabinete, Assessoria de Planejamento e Gestão e
Divisão de Apoio.
A 1ª Sdir Sau trabalha com a vertente assistencial do Serviço de Saúde possui, em sua
organização, quatro divisões que atuam em áreas específicas
I - Direção
II - Gabinete
III - Assessoria de Planejamento e Gestão
IV - Divisão de Apoio
V - 1ª Subdiretoria de Saúde e suas Divisões
1. Divisão de Saúde Preventiva e Assistencial (DSPA)
2. Divisão de Regulação e Auditoria em Saúde (DRAS)
3. Divisão de Suporte Administrativo em Saúde (DSAS)
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4. Divisão de Logística em Saúde (DLS)
VI - 2ª Subdiretoria de Saúde e suas Divisões
1. Divisão de Perícias Médicas (DPM)
2. Divisão de Saúde Operacional (DSO)
3. Agência de Catalogação (AC)

86.2 ORGANOGRAMA

DIREÇÃO

Gabinete

Div Ap

1ª Subdiretoria de
Saúde

EMP

APG

2ª Subdiretoria de
Saúde
EMP

DSPA

DRAS

DSAS

DLS

EMP

DPM

DSO

AC
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86.3 PRIMEIRA SUBDIRETORIA DE SAÚDE
A 1ª Subdiretoria de Saúde (1ª Sdir Sau) é dirigira por um General-de-Brigada Médico que
assessora o Dir Sau quanto ao planejamento, supervisão, orientação, coordenação, controle,
avaliação e auditagem dos assuntos relativos à área assistencial de saúde relacionados:
I - à saúde preventiva e assistencial, em especial à prevenção de agravos à saúde dos militares,
bem como da Família Militar;
II - à regulação e auditoria das atividades de saúde;
III - ao suporte administrativo em saúde e controle dos beneficiários dos SSEx; e
IV - à logística em saúde.
1ª SUBDIRETORIA DE
SAÚDE

ESTADO-MAIOR
PESSOAL

DIVISÃO DE SAÚDE
PREVENTIVA E
ASSISTENCIAL

DIVISÃO DE
LOGÍSITICA EM
SAÚDE

DIVISÃO DE
REGULAÇÃO E
AUDITORIA EM
SAÚDE

DIVISÃO DE SUPORTE
ADMINISTRATIVO EM
SAÚDE

86.4 SEGUNDA SUBDIRETORIA DE SAÚDE
A 2ª Subdiretoria de Saúde (2ª Sdir Sau) é dirigira por um General-de-Brigada Médico que
assessora o Dir Sau quanto ao planejamento, supervisão, orientação, coordenação, controle,
avaliação e auditagem dos assuntos relativos à área operacional de saúde relacionados:
1. às atividades que envolvam estudos, pareceres e homologações de atos médico-periciais;
2. à saúde operacional e à doutrina do Serviço de Saúde em Operações Militares; e
3. à função Logística Saúde Operacional.
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Ainda, no âmbito da 2ª Sdir Sau, o 2º Subdiretor, cumulativamente, chefiar, quando ativado, o
Centro de Coordenação de Operações de Saúde, objetivando realizar a coordenação, o
planejamento, o controle e o monitoramento das ações de saúde, nas vertentes operacional e
assistencial, para o enfrentamento à pandemias e outras doenças emergentes que impactem na
assistência à saúde dos efetivos militares e da saúde da Família Militar, contribuindo com a
manutenção do nível de operacionalidade da Força Terrestre e da capacidade assistencial do
Serviço de Saúde.
2ª SUBDIRETORIA DE
SAÚDE
ESTADO-MAIOR
PESSOAL

DIVISÃO DE
PERÍCIAS MÉDICAS

DIVISÃO DE SAÚDE
OPERACIONAL

AGÊNCIA DE
CATALOGAÇÃO

PARTE II
VERTENTE ASSISTENCIAL

CAPÍTULO LXXXVII
SAÚDE PREVENTIVA E ASSISTENCIAL
No âmbito da Diretoria de Saúde, a área de saúde preventiva e assistencial é gerenciada pela
Divisão de Saúde Preventiva e Assistencial (DSPA), subordinada à 1ª Sdir Sau.
Objetiva:
1. assessorar sobre assuntos relativos à saúde preventiva e assistencial;
2. propor cursos e estágios na área de sua competência;
3. estudar, elaborar e propor a atualização e o aperfeiçoamento da legislação sobre:
a. normas, protocolos, diretrizes, manuais, regulamentos e pareceres técnicos relativos a
assuntos de saúde;
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b. elaborar pareceres sobre projetos de lei, afetos a saúde, visando orientar o posicionamento
da Força;
c. consolidar os dados estatísticos encaminhados pelas OMS sobre as doenças e agravos à
saúde de interesse militar;
4. gerenciar em nível estratégico o funcionamento do Sistema de Registro e Gestão em Saúde
(SIRSAU) e do Sistema de Informações Gerenciais das Organizações Militares e Organizações
Militares de Saúde (FIGOMIS 2);
5. orientar, do ponto de vista técnico, o funcionamento das OM/OMS componentes da
estrutura do Sv Sau Ex; e
6. analisar e emitir parecer técnico, em conjunto com a Diretoria de Obras Militares (DOM),
sobre projetos de criação, ampliação e modificação física em OMS.

CAPÍTULO LXXXVIII
SAÚDE PREVENTIVA E ASSISTENCIAL - PERGUNTAS E RESPOSTAS
88.1 SISTEMA DE REGISTROS E GESTÃO EM SAÚDE (SIRSAU)
a. Qual a finalidade do SIRSAU?
O Sistema de Registros e Gestão em Saúde (SIRSAU) é tanto uma atualização de funções quanto
uma modernização do Sistema de Registros Médicos (SIRMED), possuindo três níveis de gestão:
Nível Direção (Diretoria de Saúde - D Sau), nível Regional (Região Militar - RM) e nível Unidade
(OM/OMS).
Tem como finalidade precípua o registro de dados médicos e odontológicos dos efetivos da
ativa orgânicos das organizações militares e organizações militares de saúde.
Sua finalidade secundária, é ser o prontuário médico de ingresso na Força Terrestre, permitindo
a criação de um registro único no que se refere às informações de saúde de cada integrante dos
citados efetivos no que tange aos dados antropométricos, às visitas médicas/odontológicas (em
substituição às fichas médicas/odontológicas), à avaliação pré-TAF, à avaliação do estado de
saúde, à vacinação etc. Os dados pessoais do militar avaliado são obtidos pela interação com a
Base de Dados Corporativos de Pessoal (BDCP). Esse sistema, além de otimizar o atendimento em
saúde dos efetivos, permite a geração da dados epidemiológicos da área de saúde em apoio à
gestão administrativa dos recursos humanos em todos os níveis de Comando.
b. Quais são suas funcionalidades?
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O SIRSAU, por meio do registro de dados de saúde de militares (atendimentos médicos /
odontológicos, informações antropométricas, vacinações, avaliações pré-TAF etc.), permite que
sejam elaborados relatórios epidemiológicos dinâmicos nos seus diferentes níveis de gestão. O
acompanhamento, em tempo real, da condição de saúde da tropa é sua funcionalidade mais
importante.
c. Quais são os níveis de acesso do Sistema?
O SIRSAU apresenta sete níveis de acesso: “Gerente D Sau”, “Gerente RM”, “Gerente OM”,
“Médico”, “Dentista”, “Aux Saúde” e “Relatório”. Cada nível possui restrição tanto de
funcionalidades como de capacidade de registro de dados de saúde, bem como acesso a
informações gerenciais, epidemiológicas e de saúde individual.
d. Como funciona o cadastramento?
O “Gerente D Sau” é responsável pelo cadastramento dos Inspetores de Saúde de Região
Militar (Gerente RM) que, por sua vez, são responsáveis pelo cadastramento dos “Gerente OM”,
responsável pelo cadastramento dos elementos atuantes da OM, quais sejam “Médico, Dentista e
Aux Saúde”, agentes de registro de dados no SIRSAU. O “Gerente OM” será responsável pelo
controle das informações de pessoal da OM e com acesso a relatórios administrativos de saúde e
de produtividade.
e. Como é realizado o acesso ao sistema?
O

SIRSAU

pode

ser

acessado,

diretamente,

por

meio

do

endereço

eletrônico

“http://sirsau.dsau.eb.mil.br” ou, pela EBNet, na página da intranet da D Sau, aba lateral, seção
“Sistemas Informatizados de Gestão em Saúde”, “SIRSAU”, utilizando o navegador (browser)
“Firefox”.
f. Como é realizado o seu preenchimento?
O SIRSAU deve ser preenchido rotineiramente no fluxo de atendimentos de saúde realizados
nas OM, sendo de rotina livre para visitas médicas e odontológicas e, periodicamente, conforme
cronograma das OM para avaliação pré-TAF, avaliação do estado de saúde, inspeções previstas no
RISG etc.
g. Como são disponibilizadas as senha de acesso?
As senhas de acesso são disponibilizadas mediante cadastro realizado pelos “Gerentes”,
conforme seu nível de atuação. Os operadores, em sua janela de acesso, podem atualizar as
senhas disponibilizadas a fim de garantir o maior sigilo e confiabilidade dos dados sob sua
responsabilidade.
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88.2 SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES E ORGANIZAÇÕES
MILITARES DE SAÚDE (FIGOMIS 2)
a. O que é FIGOMIS 2?
O Sistema de Informações Gerenciais das Organizações Militares e Organizações Militares de
Saúde (FIGOMIS 2), é a atualização e modernização da antiga Ficha de Informações Gerenciais das
Organizações Militares de Saúde (FIGOMiS). Tem por finalidade a coleta de dados necessários ao
planejamento e à tomada de decisões, visando ao aprimoramento do Sistema de Saúde do
Exército e à análise do desempenho das Seções de Saúde de Organização Militar (SSOM) e das
Organizações Militares de Saúde (OMS).
b. Quais as diferenças do FIGOMIS 2 em relação à FIGOMIS?
O novo Sistema contempla, além das OMS, as SSOM, priorizando a descentralização do acesso
para inserção de dados, permitindo que cada setor preencha os dados de sua responsabilidade.
c. Quais são as suas funcionalidades?
O FIGOMIS 2 facilita a elaboração de relatórios gerenciais, os quais permitem acompanhar de
cada OM/OMS: sua capacidade de atendimento e produtividade; a existência dos equipamentos
relacionados a assistência em saúde, bem como o controle de sua manutenção; os seus recursos
humanos (seus efetivos de saúde e correlatos, com especialidades e turnos de trabalho);
indicadores hospitalares; e as comissões obrigatórias.
d. Quem tem acesso ao FIGOMIS 2?
O sistema possui três níveis de gestão: nível Direção (D Sau); nível Regional (Região Militar) e
nível Unidade (OM/OMS).
e. Como é feito o acesso ao Sistema?
O FIGIMIS 2 pode ser acessado, diretamente, por meio do endereço eletrônico
“http://figomis2.dsau.eb.mil.br” ou, pela EBNet, na página da intranet da D Sau, aba lateral, seção
“Sistemas Informatizados de Gestão em Saúde”, “FIGOMIS 2.0”, utilizando o navegador (browser)
“Firefox”.
f. Como é feito o cadastramento?
A D Sau é responsável pelo cadastramento dos “Adm RM” que são os Inspetores de Saúde de
Região Militar (RM).
Os Inspetores de Saúde são responsáveis pelo cadastramento dos “Adm OM/Adm OMS” que
são os Comandantes/Diretores/Chefes (Cmt/Dir/Ch) das OM/OMS subordinadas à sua respectiva

Caderno de Orientação DGP

402

RM (no caso do Comandante/Diretor ser Oficial General, será cadastrado o seu representante
designado).
Os Cmt/Dir/Ch são responsáveis pelo cadastramento de usuários do sistema dentro das
respectivas unidades, de forma descentralizada, para que cada setor possa preencher os dados
sob sua responsabilidade (são os “usuários comum OM/OMS”).
Os Cmt/Dir/Ch podem cadastrar um segundo administrador de OM ou OMS para que estes os
ajudem na definição dos usuários que serão os operadores, bem como na fiscalização do
preenchimento.
g. Como deve ser feito o preenchimento do FIGOMIS 2?
O preenchimento de dados no Sistema pode ser: diário (número de atendimentos médicos,
odontológicos, número de pacientes internados etc.); mensal; e sob demanda (disponibilidade de
leitos e de consultórios, por exemplo). Algumas informações devem ser inseridas de forma única
(estrutura hospitalar, equipamentos). O manual com as orientações completas do preenchimento
encontra-se na página do FIGOMIS 2.
h. Como consigo a senha de acesso?
As senhas de acesso são as mesmas utilizadas para acessar a página “Informação do Pessoal” na
página do Departamento-Geral do Pessoal (DGP).

88.3 - CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES
a. O que é e qual a finalidade do Calendário de Obrigações?
Consiste em levar ao conhecimento das autoridades sanitárias e à Diretoria de Saúde, a
ocorrência de determinada doença, agravo ou evento de saúde pública que são transmissíveis,
apresentam letalidade ou outro tipo de impacto na saúde, por meio da notificação. Essas medidas
são importantes para nortear as autoridades competentes quando do seu assessoramento nas
tomadas de decisões que serão empregadas para conter a disseminação de doenças
transmissíveis, bem como eventos que requeiram uma intervenção mais próxima dos órgãos de
saúde.
b. Qual é o seu objetivo?
Realizar as notificações de Doenças Endêmicas de Interesse Militar, Infecções Sexualmente
Transmissíveis, Acidentes com Animais Peçonhentos, Estatísticas sobre HIV/AIDS (Comitê de
Prevenção e Controle de HIV/Aids das Forças Armadas no Brasil - COPRECOS - Brasil) na Força,
Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde que também recebe a denominação de Controle de
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Infecção Hospitalar, Informação quanto ao Programa de Planejamento Familiar no âmbito das
Organizações Militares de Saúde do Exército, Informação quanto ao cadastro de operadores de
Instalações com Radiação Ionizante e Substâncias Radioativas.
c. Como são encaminhados os Mapas e Planilhas?
Os Mapas e Planilhas devem ser preenchidos na OM/OMS por seus agentes responsáveis e
encaminhados à Região Militar. A Região Militar ao receber os Mapas e Planilhas do Calendário de
Obrigações, deverá avaliar os documentos e verificar a conformidade dos dados contidos, antes do
encaminhamento destes à Diretoria de Saúde.
d. Como as informações são processadas?
A Diretoria de Saúde ao receber os Mapas e Planilhas das Regiões Militares realizará as análises
pertinentes, e se necessário conduzirá à tomada de medidas cabíveis, para a promoção, proteção
e controle dos agravos ou eventos de saúde.
e. Qual é a periodicidade de entrada da documentação na D Sau?
Documentos
Mapa de Controle de Doenças de Interesse Militar
Mapa de Controle de Infecções Sexualmente
Transmissíveis (IST)
Demonstrativo Mensal de Acidentes com Animais
Peçonhentos
HIV/AIDS
Relatório e Planilha da Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar (CCIH)
Programa de Planejamento Familiar no âmbito das
Organizações Militares de Saúde do Exército
Mapa de Cadastro de Operador e Instalações com
Radiação Ionizante e Substâncias Radioativas

Periodicidade
Mensal

Data de entrada
Até o dia 10 de cada mês

Mensal

Até o dia 10 de cada mês

Por Evento

Até o dia 10 de cada mês

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral

Até 05 de Jan de cada ano
Até 05 de Jul de cada ano
Até 05 de Jan de cada ano
Até 05 de Jul de cada ano
Até 05 de Jan de cada ano
Até 05 de Jul de cada ano
Até 05 de Jan de cada ano
Até 05 de Jul de cada ano

87.4 - CADASTRAMENTO RADIOLÓGICO
a. Como proceder para efetuar o cadastramento, descadastramento radiológico e
homologação de cotas de compensação orgânica de militar que desempenha atividades sujeitas
à exposição à radiação ionizante?
Através do Sistema de Cadastro Radiológico Integrado (SCRI), pelo endereço eletrônico
http://scri.dsau.eb.mil.br/. Anexar as cópias dos documentos pertinentes e preencher a ficha pré –
cadastro radiológico que deverá ser anexada ao DIEx e remetida a D Sau, para análise do processo
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a que se destina. Cumpre ressaltar que o militar para ser cadastrado precisa estar com as férias do
último ano gozadas integralmente.
b. A inspeção de Saúde com a finalidade de “Permanência ou Saída do Serviço Ativo” ou
“Controle Periódico de Saúde” é válida para o cadastramento radiológico?
Não. A finalidade da Inspeção de Saúde deve ser “Controle Periódico de Operadores de Fontes
de Radiação Ionizante e/ou Atividade com Terapia Antineoplásica” e tem validade de 6 (seis)
meses.
c. O militar que não está cadastrado na Diretoria de Saúde pode operar equipamentos de
Raios – X?
Não. É vedada a operação direta com Raios X e substâncias radioativas aos militares que não
estiverem cadastrados na D Sau e aos militares cujo descadastramento já tenha sido solicitado.
d. O militar à disposição de outra OM/OMS, deverá ser cadastrado pela OM/OMS de origem
ou pela atual?
A solicitação de cadastro deve ser efetuada pelo Comandante, Chefe ou Diretor da OM/OMS à
qual o militar está vinculado administrativamente.
e. O militar cadastrado na D Sau tem direito a férias radiológicas e/ou período para desconto
em férias?
Após a publicação do cadastro radiológico no Adt D Sau/Bol DGP inicia-se a contagem para o
“semestre radiológico.” O militar cadastrado faz jus a 20 (vinte) dias consecutivos de férias, a
serem gozadas logo após o término de seis meses de exercício ininterrupto da atividade
radiológica. Os meses de férias radiológicos são fixos. Não existe previsão regulamentar de
desconto em férias para militares com cadastro radiológico.
f. A militar gestante tem direito a férias radiológicas?
Não. A militar gestante deve permanecer cadastrada e continuar recebendo o adicional de
compensação orgânica, no entanto, deverá ser afastada da atividade radiológica. A militar
gestante, ao retornar de sua licença, deverá gozar férias de 30 dias e, ao retornar para atividades
sujeitas à exposição às radiações ionizantes, terá, novamente, iniciada a contagem do “semestre
radiológico” para fins de férias radiológicas, devendo informar, para ajuste, à D Sau. Cumpre
ressaltar que o período de afastamento da atividade radiológica não deve ser computado para fins
de incorporação de cotas de compensação orgânica.
g. O militar cadastrado em Licença para Tratamento de Saúde Própria (LTSP), dentro do prazo
de permanência no serviço ativo, continua fazendo jus ao adicional de compensação orgânica?
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Sim. No entanto, assim como a militar gestante, os períodos de afastamentos não serão
contabilizados para fins de incorporação das cotas de compensação orgânica.
h. Existe prazo para a solicitação do descadastramento radiológico/homologação de cotas de
compensação orgânica?
Sim. As solicitações de descadastramento e de registro de cotas de compensação orgânica
deverão ser encaminhadas à D Sau no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da
data da interrupção da atividade radiológica.
i. O militar descadastrado faz jus ao adicional de compensação orgânica?
Não. Somente após a publicação da homologação das cotas de compensação orgânica no Adt D
Sau/Bol DGP é que o militar fará jus ao recebimento das cotas homologadas.
j. De quem é a responsabilidade para cadastrar ou descadastrar o equipamento radiológico?
O cadastro/descadastro de equipamentos de radiologia diagnóstica e intervencionista, é
atribuição da Região Militar enquadrante. O Comandante, Chefe ou Diretor de OM/OMS deve
enviar, semestralmente, à Região Militar o Mapa de Cadastro de Operadores e de Equipamentos
que emitam radiação ionizante. As Regiões Militares consolidam as informações e remetem à D
SAU, por meio dos Mapas Semestrais (Calendário de Obrigações).

CAPÍTULO LXXXIX
REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE
No âmbito da Diretoria de Saúde, a área de regulação e auditoria em saúde é gerenciada pela
Divisão de Regulação e Auditoria em Saúde (DRAS), subordinada à 1ª Sdir Sau.
Objetiva:
1. a execução de ações relacionadas à regulação em saúde, analisando e emitindo parecer
sobre:
a. a implantação de novos procedimentos relativos à assistência à saúde no SIRE;
b. parâmetros para renovação ou contratação de organização civil de saúde (OCS) / profissional
de saúde autônomo (PSA);
c. casos omissos ou duvidosos da legislação em saúde;

Caderno de Orientação DGP

406

2. orientar as Seções SAMMED/FUSEx e de Auditoria Médica, tanto das RM como as UG/FUSEx,
nos assuntos atinentes a assistência à saúde realizadas em OCS e auditoria médica no âmbito do
Exército Brasileiro;
3. autorizar aquisição de próteses não-odontológicas conforme o regulamentado;
4. normatizar, sistematizar e coordenar o funcionamento do Serviço de Auditoria em Saúde do
Exército Brasileiro (SAS-EB).
5. acompanhar os processos dos beneficiários com maior gastos gerenciados em cada RM;
6. autorizar o encaminhamento de beneficiários do SSEx para atendimento em outra Região
Militar (RM);
7. executar as ações relacionadas à auditoria em saúde, analisando e emitindo parecer sobre:
a. atendimentos à saúde ou aquisições de medicamentos no Exterior;
b. processos de ressarcimentos de despesas médicas no Brasil, quando previsto em legislação específica;
c. processos de ressarcimentos de despesas médicas no Exterior;

d. processos de atendimento médico-hospitalar ou domiciliar de beneficiários titulares
falecidos sem guia de encaminhamento (GE); e
8. autorizar a emissão de GE para procedimentos eletivos de alto custo, conforme limite
estabelecido pelo Ch DGP.

CAPÍTULO XC
REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE - PERGUNTAS E RESPOSTAS
a. Como o beneficiário faz para solicitar a guia de encaminhamento (GE) para realizar
consulta/procedimento em organização civil de saúde (OCS) / profissional de saúde autônomo
(PSA) credenciado?
O usuário deverá buscar sua UG/FUSEx de vinculação de posse de seus documentos de
identificação, cartão FUSEx e da solicitação médica. Em caso de procedimento cirúrgico deverá
levar além dos documentos de identificação, o relatório médico detalhando o procedimento
solicitado (com honorários), os materiais necessários, bem como os exames e laudos relacionados
ao caso.
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b. Como agendar consultas e exames na organização militar de saúde (OMS)?
Cada OMS possui uma logística de agendamento. O usuário deverá entrar em contato com o
serviço de marcação de consultas de sua UG/FUSEx de vinculação para maiores informações.
c. Como encaminhar o beneficiário do Sistema SAMMED/PASS/Ex-Combatente para
atendimento médico em OCS credenciada?
O encaminhamento para OCS credenciada somente poderá ser realizado caso o
tratamento/procedimento não seja realizado em OMS.
Para emissão da guia de encaminhamento (GE) as documentações deverão ser analisadas e
homologadas pelo médico militar (auditor ou especialista), verificando a pertinência da indicação
considerando as queixas do paciente e os resultados/laudos de exames. Caso haja solicitação de
procedimento cirúrgico, para análise da pertinência de honorários médicos e OPME, devem ser
considerados os protocolos de especialidades médicas disponíveis na página eletrônica da
Diretoria de Saúde (D Sau). A depender do valor do procedimento, a UG/FUSEx solicitante deverá
atentar para os limites estabelecidos para cada escalão competente pela autorização.
d. Quais documentos devem ser encaminhados para solicitar autorização de emissão de GE?
Todos os documentos estão listados no “MEMENTO REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO
DE GE EM OCS CREDENCIADA”, disponível na página eletrônica da D Sau.
e. Quais protocolos de especialidades médicas estão disponíveis na página eletrônica da D
Sau?
1) Caderno de Instrução de Ortopedia - PORTARIA Nº 146, DE 28 DE JUNHO DE 2017.
2) Caderno de Instrução das especialidades médicas de cirurgia cardíaca, cirurgia
vascular/endovascular e hemodinâmica - PORTARIA Nº 150-DGP, 24 DE JULHO DE 2020.
3) Caderno de Instrução de Neurocirurgia - PORTARIA Nº 168-DGP, DE 24 DE JULHO DE 2019.
4) Caderno de Instrução na especialidade de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial PORTARIA Nº 272-DGP, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017.
5) Protocolos de Oncologia do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro - JUNHO DE 2018.
6) Protocolos de tratamento do serviço de hematologia do Exército Brasileiro – Atualização de
2020.
7) Atualização dos Protocolos de Oncologia do Exército Brasileiro – FEVEREIRO DE 2021.
f. Quais Normas Técnicas da Área de Auditoria médica estão disponíveis na página eletrônica
da D Sau?
1) Norma Técnica sobre Auditoria Médica no Exército (NTAUMEx).
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2) Normas sobre Atenção Domiciliar no âmbito do Exército Brasileiro - Portaria nº 178 - DGP, de
8 de setembro de 2020.
g. Qual o público que tem amparo legal para solicitar assistência médico-hospitalar ou
odontológica no exterior?
1) Situação 1: militar da ativa ou na inatividade, pensionista militar e dependentes, por motivos
médicos que transcendam a possibilidade de atendimento no Brasil.
2) Situação 2: militar da ativa ou na inatividade que se encontre no exterior em missão oficial e
seus dependentes autorizados a acompanhá-lo, verificada a impossibilidade ou inconveniência de
evacuação para o Brasil.
h. Como obter autorização para assistência médico-hospitalar ou odontológica no exterior?
1) Situação 1: o processo se inicia mediante requerimento do beneficiário titular dirigido ao
Chefe do Departamento-Geral do Pessoal (DGP), por intermédio da RM a que estiver vinculado,
sendo obrigatório que o beneficiário tenha passado previamente por inspeção de saúde em Junta
de Inspeção de Saúde Especial. Cabe lembrar que só há amparo para tal solicitação quando, por
razões médicas, esgotou-se a possibilidade de atendimento no Brasil.
2) Situação 2: militar da ativa ou na inatividade que se encontre no exterior em missão oficial e
seus dependentes autorizados a acompanhá-lo, após emissão de parecer técnico favorável da D
Sau, tendo sido verificada a inconveniência ou a impossibilidade de evacuação para o Brasil e
confirmada a real necessidade do atendimento. Nos casos de urgência ou emergência não haverá
obrigatoriedade de tal autorização.
i. Quem pagará as despesas decorrentes de assistência médico-hospitalar ou odontológica no
exterior?
1) Situação 1: o pagamento da despesa deve ser efetuado diretamente pela Comissão do
Exército Brasileiro em Washington (CEBW), autorizado pelo DGP, após parecer técnico prévio
favorável da D Sau. Ao beneficiário titular caberá indenizar em 20% do valor da despesa, se for
beneficiário do FUSEx, ou em 100% para os dependentes econômicos do Estatuto dos Militares
incluídos legalmente no SAMMED.
2) Situação 2: o pagamento da despesa de militar da ativa ou na inatividade que se encontre no
exterior em missão oficial e seus dependentes, autorizados a acompanhá-lo, deverá ser realizado,
inicialmente, pelo próprio militar. Na impossibilidade de o pagamento da despesa ser efetuado
pelo militar, este será realizado integralmente pela CEBW.
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j. Militar em missão oficial no exterior: qual o passo a passo para obter autorização de
assistência médico-hospitalar ou odontológica no exterior para posterior ressarcimento?
O militar, no caso específico, deverá seguir o fluxograma a seguir para obter a autorização
desejada.

k. Por que se deve enviar os parâmetros de contratação de OCS/PSA para análise e parecer da
D Sau?
Para que a Divisão de Regulação e Auditoria em Saúde (DRAS) da D Sau avalie a pertinência da
solicitação (se será ou não autorizado), se os valores se encontram dentro da média de valores
praticados na Região Militar (RM) da UG/FUSEx solicitante, bem como propor melhorias e
renegociações, objetivando promover a economicidade, sustentabilidade do Sistema de Saúde do
Exército, e o atendimento com qualidade das demandas dos beneficiários do Sistema.
l. Com que frequência deve ser enviada à D Sau a solicitação de análise de parâmetros para
contratação de OCS/PSA?
Anualmente, preferencialmente até o final do primeiro semestre, para que haja tempo hábil
para a DRAS fazer a análise dos parâmetros e para que a UG/FUSEx proceda as renegociações e
ajustes recomendados, quando for o caso, sem comprometer o início da vigência do próximo
edital ou termo aditivo.
m. Qual o prazo da emissão do parecer técnico por parte da D Sau?
O prazo para que a D Sau emita seu parecer técnico é de noventa dias.
n. Quais as providências devem ser tomadas antes do envio dos parâmetros contratuais?
A UG/FUSEx deverá:
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1) realizar pesquisa de preço no mercado local, bem como em UG/FUSEx de outras Regiões
Militares para fins de comparação;
2) buscar renegociações dos valores praticados objetivando reduzir os custos dos
procedimentos encaminhados;
3) elaborar, sempre que possível, tabela própria de materiais, medicamentos e dietas;
4) enviar a solicitação de análise (em formato de tabela word editável), conforme modelo
previsto no DIEx nº 52-SGC/Sdir Ap Sau/Gab Dir – CIRCULAR, de 30 de janeiro de 2015, onde deve
constar a descrição dos serviços/procedimentos, valor/regras em vigência pela UG/FUSEx,
valor/regras a ser praticadas na próxima vigência e coluna para “Parecer da D Sau” (procurar,
sempre que possível, unificar as solicitações de análise de parâmetros contratuais da unidade em
um único documento); e
5) seguir as orientações do DIEx nº41-SRAM/Sdir Tec/Gab Dir – CIRCULAR, de 3 de agosto de
2015, e do DIEx nº 52-SGC/Sdir Ap Sau/Gab Dir – CIRCULAR, de 30 de janeiro de 2015, e as
constantes nesta cartilha.
o. Qual o canal técnico deve ser seguido para o envio da solicitação de análise de parâmetros
contratuais?
A UG/FUSEx deve encaminhar pedido à RM de vinculação, e esta, após análise e emissão de
parecer, encaminhar à D Sau.

CAPÍTULO XCI
SUPORTE ADMINISTRATIVO EM SAÚDE
No âmbito da Diretoria de Saúde, a área de suporte administrativo em saúde é gerenciada pela
Divisão de Suporte Administrativo em Saúde (DSAS), subordinada à 1ª Sdir Sau.
Objetiva:
1. supervisionar e gerenciar o:
a. controle do CADBEN;
b. controle das contribuições mensais, bem como as despesas médicas, dos ministros e
pensionistas do Superior Tribunal Militar (STM);
c. suporte às dúvidas dos beneficiários relativas à legislação do SAMMED, FUSEx, SAMEx-Cmb e
PASS;
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2. garantir a padronização, segurança e confiabilidade nos processos de inclusão, exclusão e
recadastramento de beneficiários realizados pela unidade de vinculação (UV);
3. orientar as UV e os usuários do SSEx quanto ao uso dos cartões FUSEx, PASS e SAMEx-Cmb
digitalizados;
4. orientar as UV sobre a correta aplicação da legislação de amparo do FUSEx, PASS e SAMExCmb, nos diversos processos que incluem cadastramento e recadastramento de beneficiários;
5. ratificar as orientações do DGP para as RM/UV em relação ao cadastramento e
recadastramento dos beneficiários do CADBEN;
6. providenciar o cumprimento de decisões judiciais;
7. analisar e emitir pareceres sobre processos e recursos administrativos dirigidos ao Chefe do
DGP;
8. avaliar e gerenciar o:
a. ressarcimento de despesas médicas relativas à atendimentos de urgência/emergência,
encaminhamentos, próteses não odontológicas, medicamentos adquiridos no exterior e atenção
domiciliar;
b. Sistema de Registros de Encaminhamentos (SIRE), a variação dos valores das consultas, bem
como a desauditagem de guias canceladas;
9. avaliar e controlar:
a. as contribuições mensais e as despesas médicas dos militares em licença para tratar de
interesse particular (LTIP);
b. as aquisições de medicamentos no exterior;
c. o cadastro de operadores dos sistemas da D Sau;
d. as rejeições de despesas contidas em relatórios;
10. acompanhar a confecção de guias de beneficiários titulares que falecerem; e
11. realizar a vinculação de oficial de saúde junto à OMS, quando de sua movimentação.

CAPÍTULO XCI
SUPORTE ADMINISTRATIVO EM SAÚDE - PERGUNTAS E RESPOSTAS
91.1 - FUNDO DE SAÚDE DO EXÉRCITO (FUSEx)
a. Meu (minha) filho(a)(s) nasceu(ram). Como proceder para realizar o cadastramento?
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O beneficiário titular deverá realizar um requerimento administrativo a sua Unidade de
Vinculação (UV) solicitando o cadastramento, juntamente com a documentação prevista no anexo
“A” da Portaria DGP/CEx nº 273, de 14 Dez 2020 (EB30-IR-20.039).
b. Meu filho fez vinte e quatro anos. Há amparo para permanecer no FUSEx?
Na data do aniversário de vinte e quatro anos, o filho perde o direito ao FUSEx, somente
podendo permanecer após essa data caso seja considerado inválido, por meio de inspeção de
saúde emitida por junta de inspeção de saúde de guarnição (JIS Gu), ou como curatelado inválido,
desde que não receba rendimentos.
c. Meu enteado tem menos de vinte e um anos. Para cadastrá-lo ele não deve estar
recebendo pensão alimentícia?
Até a data do 21º aniversário, não há restrições na legislação quanto o recebimento ou não de
pensão alimentícia, contudo, na condição de enteado(a) maior de vinte e um e menor de vinte e
quatro anos, caso receba pensão alimentícia, será considerada rendimentos e, por isso, não
possuirá amparo legal para ser cadastrado/recadastrado.
d. Como proceder para que meu(minha) filho(a) seja cadastrado como inválido(a)?
O beneficiário titular deverá realizar um requerimento administrativo a sua UV solicitando o
cadastramento na condição de filho(a) inválido(a) e, posterior, inspeção de saúde emitida por
JISGu.
e. Como proceder para realizar o cadastramento de meus pais?
Após 17 Dez 2019, houve a alteração da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares) pela Lei nº
13.954/19, incluindo os pais, desde que não recebam rendimentos, no rol de dependentes do
militar. Para incluir os pais, o beneficiário titular deverá preencher um requerimento
administrativo a sua UV solicitando o cadastramento na condição de “pai incluído após Dez/2019”,
com amparo no art. 5º, inciso IV, alínea “b” da Portaria nº 493-Cmt Ex, de 19 de maio de 2020
(EB10-IG-02.032). Todavia, ambos não poderão receber rendimentos, conforme conceito previsto
no art. 3º, inciso XLI das IG EB10-IG-02.032. Cabe ressaltar que o referido requerimento
administrativo deverá ser solicitado com a documentação prevista no anexo “A” da Portaria
DGP/CEx nº 273, de 14 Dez 2020 (EB30-IR-20.039).
f. Qual o conceito de rendimentos?
Conforme estabelece o art. 3º, inciso XLI das IG EB10-IG-02.032, é o total das importâncias
recebidas por pessoa física ou jurídica, como remuneração de trabalho ou serviços prestados, com
ou sem vínculo empregatício, ou como lucro de transações comerciais ou financeiras, inclusive
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proventos de aposentadoria, pensão, aluguéis e outros, com exceção dos valores recebidos de
programas de assistência social custeados pela Fazenda Pública, bem como as importâncias pagas
a filhos ou enteados estudantes a título de auxílios, provenientes de estágios e bolsas de estudo e
de pesquisa, até a conclusão da graduação.
g. Caso meu pai receba aposentadoria de um salário-mínimo e minha mãe nunca tenha
trabalhado, posso cadastrar somente minha genitora?
Conforme estabelece o art. 17, §2º da Portaria DGP/CEx nº 273, de 14 Dez 2020 (EB30-IR20.039), na comprovação de que o pai e/ou a mãe não recebe(m) rendimentos, deve-se somar as
importâncias recebidas por ambos, caso sejam casados ou constituam união estável. Desta forma,
no referido exemplo, caso o genitor receba rendimentos e a genitora não tenha rendimentos, não
poderá cadastrá-la.
h. Tenho a guarda de um menor que irá completar 18 anos. Posso recadastrá-lo após essa
idade?
A menoridade cessa aos dezoito anos e, desta forma, cessa o direito ao FUSEx, somente
podendo ser recadastrá-lo caso o beneficiário titular adote o menor, o qual passará a condição de
filho(a).
i. Como proceder para cadastrar um curatelado inválido?
O beneficiário titular deverá realizar um requerimento administrativo a sua UV solicitando o
cadastramento, juntamente com a documentação prevista no anexo “A” da Portaria DGP/CEx nº
273, de 14 Dez 2020 (EB30-IR-20.039), e posterior inspeção de saúde emitida por JISGu. Cabe
ressaltar que o pretenso dependente deverá possuir três condições acumulativas para ser
considerado beneficiário do FUSEx: ser inválido atestado por JISGu; ser curatelado pelo
beneficiário titular do FUSEx; e não possuir rendimentos, conforme conceito do art. 3º, inciso XLI
das IG EB10-IG-02.032.
j. Quero cadastrar minha(meu) atual cônjuge/companheira(o), contudo, ainda não exclui
minha(meu) antiga(o) cônjuge. Como proceder?
Primeiramente a antiga cônjuge somente poderá ser excluída do CADBEN Online com a decisão
judicial ou extrajudicial do divórcio ou da dissolução da união estável. Após a apresentação da
referida documentação, a UV do beneficiário titular deverá realizar a exclusão da antiga cônjuge,
por meio do BID Online. Aguardar o processamento do CADBEN Online e, somente após a efetiva
exclusão do CADBEN Online, poderá realizar a inclusão da(o) atual cônjuge ou companheira(o),
para que não haja inconsistência no banco de dados.
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No período entre a exclusão da antiga cônjuge e a inclusão da(o) atual cônjuge ou
companheira(o), a UV deverá emitir uma declaração provisória de beneficiários para o novo(a)
dependente.
k. A UV realizou o cadastramento de meu dependente, contudo, ainda não consigo imprimir o
cartão. Como proceder?
Com o objetivo de esclarecer como é realizado o processamento das inclusões no BID ONLINE,
informo que os cadastramentos/recadastramentos realizados no BID ONLINE antes do dia 20 de
cada mês serão processados e constarão no CADBEN ONLINE em M+1, todavia, aqueles realizados
após a referida data serão processados e constarão no CADBEN ONLINE em M+2.
Desta forma, o beneficiário titular poderá solicitar a UV uma declaração provisória para que
seu dependente possa usufruir da assistência médico-hospitalar até a efetiva inclusão no
CADBEN Online. Quando da implantação da(o) referida dependente no CADBEN ONLINE, a UV
deverá realizar as impressão do cartão do FUSEx, disponibilizado naquele sistema, e inserir o
carimbo de marca d'água, devendo o mesmo ser entregue mediante recibo.
l. Meu filho era meu dependente, contudo, foi convocado para o serviço militar obrigatório.
Como devo proceder?
O beneficiário titular deverá realizar um requerimento administrativo a sua UV solicitando a
exclusão do referido dependente, pois durante o tempo que estiver como aluno do CPOR/NPOR
ou Cb/Sd EV, deverá ser atendido pelo SAMMED/ISENTOS, conforme estabelece o art. 11 da
Portaria DGP/CEx nº 273, de 14 Dez 2020 (EB30-IR-20.039).
m. Como tenho acesso as legislações de cadastro do beneficiários do Fundo de Saúde do
Exército.
O usuário poderá acessar a sítio eletrônico: www.dsau.eb.mil.br ir na aba “DOCUMENTAÇÃO”
e, logo após, em “LEGISLAÇÕES”.
n. Sou militar temporário e meu cartão e de meus dependentes está com validade expirando
sessenta dias antes do término do meu engajamento/reengajamento. Como proceder?
Os militares temporários e seus dependentes receberão uma Declaração Provisória de
Beneficiário, com validade de até sessenta dias, emitida por suas respectivas UV, com o objetivo
de

propiciar

o

atendimento

médico-hospitalar

aos

mesmos,

enquanto

são

implantados/reimplantados no CADBEN-FUSEx e na BDCP, são emitidos novos cartões do FUSEx
até a data de licenciamento.
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o. O beneficiário titular e seus dependentes não conseguem marcar consultas por meio do
sistema de marcação de consulta da organização militar de saúde (OMS), por exemplo, HMAB
ou HCE. Como proceder?
Primeiramente, deverá ir a sua UV e verificar se seus dados e os de seus beneficiários
dependentes encontram-se corretos, no CADBEN Online e no SiCaPEx.
Após o referido procedimento, deverá verificar se conseguirá marcar as consultas, caso o
problema persista, sugere-se que o beneficiário titular entre em contato com a ouvidoria da OMS
para dirimir o problema.
p. Meu dependente está com uma declaração provisória e não consegue marcar consultas na
OMS. Como proceder?
Deverá se dirigir à OMS e realizar a marcação da consulta pessoalmente. Caso não obtenha
êxito, sugere-se que o beneficiário titular contate a ouvidoria da OMS para dirimir o problema.
Cabe ressaltar que a Declaração Provisória é válida para atendimentos em OMS, organizações
civis de saúde (OCS) ou por profissionais de saúde autônomos (PSA), podendo, a sua veracidade,
se necessário, ser confirmada por contato telefônico com a UV indicada na referida declaração,
conforme estabelece o art. 18, §2º das IR EB30-IR-20.039.
q. Meu (minha) genitor(a) está com mais de 70 (setenta) anos, posso solicitar o
recadastramento para que conste com validade indeterminada?
Conforme item “7” do anexo “J” das IR EB30-IR-20.039 para que o(s) genitor(es) do militar que
foram incluídos, antes de 30 Ago 05, possam ter sua validade alterada para indeterminado, o
beneficiário titular deverá:
1) verificar se o(s) referido(s) dependente ainda se encontra com validade vigente;
2) caso encontre com a validade vigente, deverá aguardar o término da validade para realizar
um requerimento administrativo a sua Unidade de Vinculação (UV) solicitando o recadastramento
de seu(s) genitor(es), juntamente com a documentação prevista no anexo “C” ou “D” da Portaria
DGP/CEx nº 273, de 14 Dez 2020 (EB30-IR-20.039);
3) outra opção é o beneficiário solicitar por meio de um requerimento administrativo a sua UV
a exclusão antecipada de seu(s) genitor(es); e
4) no caso supracitado, a UV realizará a exclusão do(s) genitor(es), por meio do BID Online, para
que após a efetiva exclusão do CADBEN Online, possa(m) ser recadastrado(s) na condição de
“pai/mãe, maior de 70 anos - indeterminado”.
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Cabe ressaltar que entre o período da solicitação da exclusão antecipada até a efetiva inclusão
no CADBEN Online a UV deverá emitir uma declaração provisória para que o(s) referido(s)
dependente(s) possa(m) ter acesso à assistência médico-hospitalar.
r. Minha filha possui mais de vinte e quatro anos. Em quais condições posso recadastrá-la
como “filha solteira maior de vinte e quatro anos”?
Primeiramente cabe ressaltar que somente as filhas solteiras, bem como as enteadas
equiparadas a filhas, cadastradas até 02 SET 05, permanecerão com o direito de serem
recadastradas como beneficiárias indiretas após completarem vinte e quatro (vinte e quatro) anos
de idade, conforme estabelece o art. 12, §2º das IR EB 30-IR-20.039.
Após a referida análise, o beneficiário titular deverá realizar um requerimento administrativo a
sua Unidade de Vinculação (UV) solicitando o recadastramento de sua dependente, juntamente
com a documentação prevista no anexo “C” da Portaria DGP/CEx nº 273, de 14 Dez 2020 (EB30-IR20.039).
Da análise da documentação pela UV, caso seja deferido o recadastramento, a referida
dependente será incluída no BID Online, sendo que, no período entre a solicitação do
requerimento até a efetiva inclusão no CADBEN Online, a UV emitirá uma declaração provisória
para que a referida dependente possa ter acesso à assistência médico-hospitalar.
s. Possuo uma ex-cônjuge como dependente no FUSEx e sua validade expirou. Como
proceder?
O beneficiário titular deverá realizar um requerimento administrativo a sua UV solicitando o
recadastramento de sua dependente, na condição de ex-cônjuge, juntamente com a
documentação prevista no anexo “B” da Portaria DGP/CEx nº 273, de 14 Dez 2020 (EB30-IR20.039).
Salienta-se que somente podem ser recadastrada(o)(s) a(o) ex-cônjuge ou a(o) excompanheira(o) que receba pensão alimentícia e que tenha sido incluída antes de 17 Dez 2020.
Cabe ressaltar que após 17 Dez 2019, a(o) ex-cônjuge ou a(o) ex-companheiro não possuem
amparo legal para serem cadastrados, caso a separação e/ou divórcio tenha ocorrido após a
referida data.
Caso haja determinação judicial para inclusão, como por exemplo, divórcio consensual
homologado por autoridade judiciária, deverá ser cumprida a referida inclusão, devendo a UV
realizar gestões, a fim de que possa ser providenciado todos os subsídios necessários à AdvocaciaGeral da União, para que seja contestada a referida decisão judicial, uma vez que contraria a Lei nº
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6.880/80 alterada pela Lei 13.954, de 16 Dez 2019, conforme estabelece o art. 48 da Portaria
DGP/C Ex Nº 273, de 14 Dez 2020 (EB30-IR-02.039).
No período entre a solicitação do requerimento até a efetiva inclusão no CADBEN Online, a UV
emitirá uma declaração provisória para que a referida dependente possa ter acesso à assistência
médico-hospitalar.
t. Conforme o art. 20 das IR EB30-IR-02.039 para fins de recadastramento, deve-se verificar
primeiramente a legislação à época da inclusão. Como acesso as legislações antigas acerca do
cadastramento de beneficiários do FUSEx?
O usuário poderá acessar a sítio eletrônico: www.dsau.eb.mil.br ir na aba “DOCUMENTAÇÃO” e
logo após em “LEGISLAÇÕES”.
u. Como são considerados os parâmetros de análise para dependência econômica para o
recadastramento no FUSEx?
Primeiramente, deve-se analisar a legislação à época da inclusão.
Com a referida informação podemos verificar que:
1) dependentes incluídos até 14 NOV 1997, não poderão ter recebido remuneração, por
período ininterrupto e superior a 12 (doze) meses, após sua inclusão;
2) dependentes incluídos entre 14 NOV 1997 a 27 DEZ 2002, não poderão ter recebido
rendimentos superiores à remuneração bruta de soldado engajado, por período ininterrupto e
superior a 12 (doze) meses, após sua inclusão;
3) dependentes incluídos entre 27 DEZ 2002 a 02 SET 2005 não poderão ter recebido
rendimentos superiores ao soldo do soldado engajado, por período ininterrupto e superior a 12
(doze) meses, após sua inclusão; e
4) dependentes incluídos entre 02 SET 2005 a 17 DEZ 2019, não poderão ter recebido
rendimentos superiores ao soldo de soldado do efetivo variável, por período ininterrupto e
superior a 12 (doze) meses, após sua inclusão.
Cabe ressaltar que a análise dos referidos critérios é realizada pela UV, por meio da cópia do
Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), a qual deverá ser solicitada por meio do sítio
eletrônico do INSS, sendo que a UV poderá solicitar outros documentos legais julgados necessários
à comprovação das condições de dependência.
v. Meu genitor recebe aposentadoria e foi incluído antes de 17 Nov 1997, poderá ser
recadastrado?
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Conforme o art. 22, §2º, inciso I, alínea “b” das IR EB30-IR-20.039, a aposentadoria e pensão
para os dependentes incluídos antes da referida data não é considerada como remuneração para
fins de análise da dependência econômica para recadastramento no FUSEx.
w. Minha genitora foi incluída em 2001 e recebe aposentadoria e pensão. Poderá ser
recadastrada?
Conforme a data de inclusão do referido caso, a legislação à época da inclusão determinava que
não poderia receber rendimentos superiores à remuneração bruta de soldado engajado.
Desta forma, caso o somatória da aposentadoria e pensão da dependente seja inferiores à
remuneração bruta do soldado engajado, poderá ser recadastrada.
x. O que é considerado remuneração bruta do Soldado Engajado, para fins de análise da
dependência econômica para recadastramento no FUSEx?
Como parâmetro para definir o valor da remuneração bruta de soldado engajado, deve-se
considerar, além do soldo, o adicional de habilitação militar e o adicional militar.
y. Irei solicitar o recadastramento de minha dependente e a UV quer realizar uma sindicância.
Há amparo?
Os processos administrativos para recadastramentos de beneficiários do FUSEx poderão ser
realizados por meio de processo de averiguação ou sindicância, a critério do Cmt/Dir/Ch da UV do
beneficiário titular.
z. Quero realizar a exclusão de minha ex-cônjuge, como proceder?
O beneficiário titular somente poderá excluir sua (seu) cônjuge ou companheira(a), após
apresentação de documento judicial ou extrajudicial, que comprove o divórcio/ separação ou a
dissolução de união estável (art. 27, §2º DAS IR EB30-IR-02.039).
aa. O instituidor da pensão faleceu, após 17 Dez 2019, e antes do falecimento possuía uma
filha solteira maior de vinte e quatro anos como sua dependente. A pensionista poderá solicitar
o cadastramento de sua filha como dependente?
Com a publicação da Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, que alterou a Lei nº 6.880/80
(Estatuto dos Militares), houve alteração no rol de dependentes dos militares que fazem jus à
assistência médico-hospitalar, conforme estabelece o art. 50, §§2º e 3º do referido dispositivo
legal.
Cabe destacar que o art. 50, §5º da Lei nº 6.880/80, após as alterações da Lei nº 13.954/19
passou a estabelecer que após o falecimento do militar instituidor da pensão, somente manteriam
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o direito à assistência médico-hospitalar a filha até vinte e um anos ou se maior de vinte e um
anos e menor de vinte e quatro anos se não recebesse rendimentos.
No mesmo sentido, o art. 10-A da Lei nº 3.765/60 (Lei de Pensões Militares) estabelece que
após o falecimento do militar, apenas os pensionistas que atenderem ao disposto no § 5º do art.
50 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), terão direito à assistência
médico-hospitalar e social das Forças Armadas, conforme as condições estabelecidas em
regulamento.
Desta forma, nos casos de falecimento de militar instituidor da pensão, após 17 Dez 2019,
somente poderão ser cadastrados/ recadastrados os beneficiários constantes do art. 50, §5º da Lei
6.880/80 (Estatuto dos Militares) c/c art. 10-A da Lei nº 3.765/60 e art. 7º da Portaria nº 493-Cmt
Ex, de 19 de maio de 2020 (EB10-IG-02.032). Não podendo ser recadastrado os beneficiários
indiretos previstos no art. 6º, inciso I, II e III das IG EB10-IG-02.032, não havendo amparo legal
para o cadastramento da filha maior de vinte e quatro anos.
91.2 - SISTEMA DE ATENDIMENTO MÉDICO AOS EX-COMBATENTES (SAMEx-Cmb)
a. A partir de qual dispositivo legal a administração militar, por meio de seus órgãos de
direção superior, estabeleceu que os ex-combatentes do litoral e seus dependentes poderiam
ser atendidos, gratuitamente, nas OMS e em OCS/PSA contratadas pela administração
castrense?
A assistência aos ex-combatentes é regulada pelo art. 53 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (Constituição da República Federativa do Brasil de 1988), e da Súmula AGU nº 36, de
16 de setembro de 2008. Outrossim, a assistência à saúde no âmbito das Forças Armadas é
regulada pelo Decreto nº 92.512, de 2 de abril de 1986.
b. A Súmula nº 36 da AGU, de 16 SET 08, foi publicada em Boletim do Exército (BE), para que
fosse conhecida e corretamente executada pelos comandantes de organizações militares e
diretores de organizações militares de saúde? Caso positivo, qual foi o número desse BE?
O Boletim do Exército se encontra à disposição, para consulta, no site da SGEx, sendo assunto
da esfera de atribuições daquele órgão, as matérias a serem publicadas.
As diretrizes para a assistência à saúde, no âmbito das Forças Armadas são previstas no Decreto
nº 92.512/86, tendo sido objeto de regulamentação, no âmbito do Exército, por meio das IG 30-16
e 30-32, bem como, no caso dos Ex-Combatentes, a Nota Informativa nº 001, de 13 OUT 11,
inexistindo diferenciação da assistência prestada a qualquer beneficiário do Sistema de Saúde do
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Exército (SSEx), a qual é dispensada em conformidade com o art. 2º do inciso III do art. 3º do
Decreto nº 92.512/86.
c. Os ex-combatentes do litoral e seus dependentes só poderiam ser atendidos,
diferentemente dos previstos no art. 1º da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967 (febianos),
gratuitamente, em OMS ou por meio de OCS/PSA se existisse decisão judicial que impusesse
essa obrigação à administração militar. Houve alteração em relação ao atendimento desses excombatentes?
Os diretores de OMS e os comandantes de unidades foram orientados pelos Órgãos de Direção
Superior a não estabelecer diferenciação de tratamento entre os ex-combatentes chamados
"febianos" e seus dependentes e os ex-combatentes ditos "do litoral", e respectivos dependentes.
Essas mesmas autoridades, também, foram orientadas a não limitar a assistência médica aos
atendimentos prestados no âmbito das OMS, cujas despesas são cobertas pelo fator de custos,
permitindo assim que os ex-combatentes e seus dependentes pudessem receber atendimento em
OCS/PSA contratadas pela administração militar.
d. Houve alguma orientação do Órgão aos diretores de organizações militares de saúde e aos
comandantes de unidades sobre a não limitação de assistência médica aos atendimentos
prestados nas OMS, cujas despesas são cobertas pelo fator de custos, permitindo que os excombatentes e seus dependentes pudessem receber atendimento em OCS/PSA contratadas pela
administração militar?
A assistência médica aos Ex-Cmb amparados pela Lei nº 5.315, de 12 Set 67, era prestada
gratuitamente, nas OMS, pelo SAMMED, com as despesas sendo cobertas com recursos oriundos
do Fator de Custos, mesmo antes da publicação da SÚMULA nº 36, de 16 Set 08, da AGU.
Portanto, quando a referida Súmula foi publicada tal entendimento já estava pacificado no âmbito
da Força Terrestre, sendo desnecessária divulgação nesse sentido.
e. Como obter informações sobre o ressarcimento de despesas médico-hospitalares
realizadas em caráter de urgência/emergência, pelos ex-combatentes e seus dependentes, bem
como fazer a documentação etc.?
O ressarcimento de despesas relativas ao atendimento médico-hospitalar deverá atender ao
que prescreve o Capítulo V das IR 30-38 e Capítulo II das IR 30-40. Também, a Seção FUSEx da RM
e a UG/FUSEx mais próxima poderão esclarecer as condições requeridas para que seja obtido o
ressarcimento.
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f. Qual o procedimento para realizar cirurgia ou procedimentos de ex-combatentes e/ou de
seus dependentes em outra Guarnição?
O atendimento em outra guarnição deve ser precedido de encaminhamento pela UG/FUSEx de
sua guarnição, observada a Portaria n° 236- DGP, de 10 de outubro de 2017 e Portaria nº 235-DGP,
de 10 de outubro de 2017.
g. Como proceder quando o atendimento médico na cidade é muito precário em relação a
outras cidades?
O DGP possui uma Ouvidoria que pode ser contactada pelo endereço eletrônico
http://www.dgp.eb.mil.br/falecom.htm. Caso não haja o especialista desejado, procure a sua
UG/SAMEx-Cmb, que avaliará a necessidade de evacuação para outra guarnição.
h. Como proceder para excluir um dependente que não mais faz jus a situação de dependente
do SAMEx-Cmb?
Deve participar o fato à sua OM ou SIP de vinculação, para que ela tome as medidas
administrativas necessárias à exclusão.
i. Como proceder para o recebimento do cartão de beneficiário do SAMEx-Cmb de titular ou
de um dependente cadastrados no SAMEx-Cmb?
A inclusão deve ser feita via BID eletrônico pela OM ou SIP de vinculação do beneficiário e
fornecer uma declaração provisória para eventuais atendimentos.
O cartão de beneficiário é confeccionado diretamente na UV do interessado, via Boletim online
Ex-Cmb e entregue ao mesmo mediante recibo.
j. Como pode o usuário alterar os dados dos dependentes que estejam incorretos (data de
nascimento, nome e ou situação de dependência) no SAMEx-Cmb?
O usuário deve solicitar à sua OM ou SIP de vinculação as alterações dos dados que estiverem
incorretos.
k. Quais ex-combatentes são considerados beneficiários do FUSEx?
São considerados beneficiários do FUSEx os ex-combatentes reformados, amparados pelo
Decreto-Lei nº 8.795/46 e pelas Leis nº 2.579/55 e 3.596/59.
l. O que é o CADBEN Ex-Cmb?
É o Sistema informatizado que contêm o conjunto de informações sobre os beneficiários da
Assistência Médico-Odontológico Hospitalar aos Ex-Combatentes (SAMEx-Cmb).
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91.3 - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES CIVIS (PASS)
a. Como um servidor civil (Svd Civ) ou um pensionista civil (Pens) poderá obter adesão ao
Plano de Assistência à Saúde Suplementar (PASS)?
O Svd Civ (ou Pens) lotado/vinculado a uma OM do EB deverá preencher e firmar o Termo de
Adesão à PASS e protocolar este documento na sua Unidade de Vinculação (OM/OPIP).
b. O Svd Civ poderá solicitar a adesão à PASS para seus dependentes?
Sim. Os dependentes possíveis de serem beneficiários da PASS estão previstos no Art. 7º das
Instruções Gerais da Prestação de Assistência à Saúde Suplementar dos Servidores Civis do
Exército Brasileiro (IG 30-18).
c. O Pens poderá solicitar a adesão à PASS para seus dependentes?
Não há previsão na legislação em vigor para a adesão de dependentes de pensionista civil à
PASS.
d. No momento que o interessado protocola o Termo de Adesão à PASS na sua UV já tem
direito a utilização imediata da PASS?
Não. O ato de protocolar o Termo de Adesão na UV é apenas o início do processo que visa a
Adesão do interessado e/ou dependentes, conforme a legislação em vigor.
e. Como se dá o trâmite do processo até a confirmação da Adesão e a efetiva utilização da
PASS?
Após o protocolo do Termo de Adesão, a UV do interessado fará a publicação em boletim e as
atualizações decorrentes nos sistemas (SISC e SIAPE), após isto encaminhará o pedido de Adesão
para a D Sau (por meio de DIEx, via SPED), mantendo cópia física dos documentos comprobatórios
na pasta do interessado. O processo será analisado na D Sau e, verificado que o pedido atende a
legislação em vigor e foram feitas pela UV as atualizações necessárias nos sistemas (SISC e SIAPE),
a Adesão será processada pela D Sau no Sistema Integrado de Servidores Civis (SISC).
f. Após o processamento da Adesão no SISC, o beneficiário já poderá utilizar à PASS?
Sim, respeitadas as condições de carências previstas no Art 10 das IG 30-18.
g. Será emitido cartão de beneficiário da PASS?
Sim. O cartão de beneficiário da PASS está em fase de elaboração pela DTI/DGP para emissão
no SISC pela UV para entrega ao interessado. Até a disponibilização da emissão do cartão da PASS
no SISC, a UV continuará emitindo a Declaração Provisória de beneficiário da PASS, também no
SISC.
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h. Como sei os valores que serão consignados em contracheque, referentes a utilização da
PASS?
Os valores dos procedimentos constam nas próprias Guias de Encaminhamentos que são
emitidas pelas OM/OMS (UG/PASS) em favor dos beneficiários da PASS.
i. A quem devo procurar para dirimir alguma dúvida, questionamento ou mesmo receber
orientações a respeito da PASS?
O beneficiário da PASS deverá procurar o Chefe da Seção de Pessoal Civil (SPC) da sua UV.
j. Posso ligar para a D Sau para dirimir alguma dúvida, questionamento ou mesmo receber
orientações a respeito da PASS?
A D Sau presta orientação técnico-normativa para as Seções de Pessoal Civil das UV. O
atendimento particular individualizado é feito nas SPC das UV, que possuem competência e
autonomia para tal.
k. Como um Svd Civ ou um Pens poderá solicitar a exclusão da PASS?
O beneficiário titular da PASS poderá solicitar sua exclusão, bem como a exclusão de
beneficiário(s) dependente(s), mediante Termo de Exclusão protocolado na UV, a qualquer tempo,
sem prejuízo do acerto de contas de eventuais débitos. Nos casos de falecimento de beneficiário
da PASS, deverá ser apresentada na UV a cópia da respectiva Certidão de Óbito.
l. O Svd Civ ou Pens excluído da PASS poderá solicitar adesão novamente?
Sim. Desde que preencha os requisitos da legislação em vigor, inclusive para fins de
cumprimento dos períodos de carências.

CAPÍTULO XCII
LOGÍSTICA EM SAÚDE
No âmbito da Diretoria de Saúde, a área de logística em saúde é gerenciada pela Divisão de
Logística em Saúde (DLS), subordinada à 1ª Sdir Sau.
Objetiva:
1. propor a realização de cursos e estágios na área logística;
2. prestar orientação técnica às RM e às OM/OMS nas atividades relacionadas com a aquisição,
manutenção e alienação de equipamentos e outros materiais de emprego em atividades de saúde;
3. elaborar, propor e coordenar estudos sobre:
a. normas e diretrizes relacionadas à logística em saúde no campo assistencial;

Caderno de Orientação DGP

424

b. política e gestão da logística em saúde assistencial;
c. especificação, viabilidade técnica e emprego do material de saúde;
4. emitir parecer técnico sobre contratos continuados para as atividades finalísticas de saúde;
5. manter atualizado o cadastro de instalações de saúde do Exército, compreendendo as OMS,
os postos médicos de guarnição (P Med Gu) e as SSOM;
6. acompanhar o desenvolvimento científico e tecnológico na área de saúde, propondo
ferramentas gerenciais e ações para a modernização do parque tecnológico das OMS;
7. elaborar, propor e coordenar estudos sobre o controle do material Classe VIII de emprego
não militar das OM/OMS; e
8. gerenciar o material de saúde controlado quando empregado em instalação fixa.
9. consolidar as necessidades anuais de materiais permanentes de saúde para instalação fixa e
manutenção de bens imóveis das OM/OMS, visando à elaboração das propostas para inclusão no
PAASSEx;
10. elaborar e propor as necessidades de manutenção dos bens imóveis das OMS, no que lhe
compete, para integrar as propostas dos PAASSEx do DGP/Departamento de Engenharia e
Construção (DEC);
11. consolidar as necessidades anuais de equipamentos de saúde para instalação fixa visando à
elaboração das propostas para inclusão no PAASSEx;
12. planejar, coordenar e emitir pareceres técnicos sobre a manutenção preventiva e corretiva,
bem como sobre a aquisição dos equipamentos de saúde; e
13. controlar e supervisionar os equipamentos de saúde existentes nas OM e OMS.

CAPÍTULO XCIII
LOGÍSTICA EM SAÚDE – ORIENTAÇÕES
93.1 - PLANEJAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E O ATENDIMENTO ÀS OBRAS DE
ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES QUE COMPÕEM O SISTEMA DE SAÚDE
DO EXÉRCITO, NO CONTEXTO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2004 (AO 2004).
a. O Planejamento Anual das Atividades do Sistema de Saúde do Exército (PAASSEx) do
Departamento-Geral do Pessoal (DGP) e o Departamento de Engenharia e Construção (DEC) é
planejado no ano A para execução orçamentária no ano A+1, sendo firmado, anualmente, entre os
dois Departamentos, constituindo-se em um instrumento fundamental de planejamento para a
contratação de serviços e o atendimento às obras de adequação das instalações físicas das
unidades que compõem o Sistema de Saúde do Exército (SSEx), no contexto da Ação Orçamentária
2004 (AO 2004).
b. O levantamento de necessidades deve observar os critérios listados a seguir:
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1) as principais necessidades propostas por cada organização militar e organização militar de
saúde (OM/OMS) deverão estar associadas à projetos/subprojetos, com as devidas metas físicas a
serem atingidas, constantes nos seus respectivos Planos de Gestão;
2) as obras solicitadas devem, obrigatoriamente, estar inseridas no Plano Diretor da OM
(PDOM), atualizado e aprovado pela Diretoria de Obras Militares (DOM);
3) as demandas referentes à manutenção de bens imóveis (ND 39) e obras (ND 51), devem ser
preenchidas no PDOM e na Ficha Modelo 18 (a ser encaminhada à Região Militar - RM enquadrante), pelas OMS, P M Gu e OM com Seção de Saúde (SSOM);
4) os serviços de engenharia/obras solicitados devem, obrigatoriamente, estar inseridos no
OPUS (com a devida numeração), analisados, priorizados e encaminhados à DOM pela FM 20, via
RM;
5) os Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), sondagens, projetos,
especificações técnicas e orçamentos, são trabalhos iniciais realizados e/ou supervisionados pelas
Comissões Reginais de Obras ou Seções Regionais de Obras (CRO/SRO), que se constituem nos
estudos preliminares;
6) os recursos para elaboração de projetos devem ser encaminhados à Diretoria de Saúde (D
Sau) para apreciação das necessidades orçamentárias associadas às obras e serviços de
manutenção de bens imóveis requeridos;
7). A realização de serviços de manutenção de bens imóveis e obras deve ocorrer em
coordenação e sincronia com os Grupamento de Engenharia (Gpt E), Comissões de Obras ou
CRO/SRO;
8). Os Gpt E, nas RM onde existam, assessoram tecnicamente na análise dos serviços de
engenharia/obras solicitados pelas OMS, sendo que a priorização será realizada com base na FM
20;
9) o acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos de obras deverá ser realizado
de forma criteriosa e oportuna por todos os escalões envolvidos no processo;
10) devem ser privilegiadas as instalações das atividades finalísticas de saúde;
11) deve-se, sempre, buscar o aumento da resolubilidade e a redução de encaminhamentos;
12) as obras/atividades em andamento, que constam no PAASSEx aprovados em anos
anteriores, deverão, em princípio, ser analisadas antes dos projetos e das obras novas; e
13) deve-se realizar o levantamento de custos, cronogramas e prazos de maneira faseada.
c. As OM/OMS deverão observar as seguintes fases:
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1) 1ª Fase: levantamento da demanda (inserção no OPUS e Ficha Modelo 18);
2) 2ª Fase: parecer técnico da CRO/SRO; e
3) 3ª Fase: definição da Natureza da Despesa (ND).
a). Se for GND 4, ND 51:
1)) a execução ficará a cargo do Sistema de Obras Militares (SOM);
2)). Realizar a inserção no PAASSEx DGP/DEC; e
3)) a priorização da demanda se dará pela D Sau, e a análise de viabilidade orçamentária se
dará pela Diretoria de Planejamento e Gestão Orçamentária (DPGO).
b) Se for GND 3, ND 39:
1)) de acordo com a complexidade, com a realização pelo Sistema DEC, seguindo os passos
citados para a execução na ND 51; e
2)) execução pelas OMS, com assessoramento da CRO/SRO.

93.2 - CONTRATOS CONTINUADOS CUSTEADOS PELA AO 2004
a. Antes da realização do processo licitatório, a OMS deve seguir os seguintes passos,
aguardando sua finalização:
1) inserção do objeto a ser contratado no Sistema W;
2) análise e emissão de parecer por parte da D Sau;
3) no caso de aprovação, será emitido pela DPGO a previsão de recurso orçamentário (PRO);
4) execução do processo licitatório pela OMS; e
5) atender ao contido na Portaria n º 534, de 2 de junho de 2020, do Comandante do Exército,
que dispõe sobre instâncias de governança para celebração ou prorrogação de contratos, no
âmbito do Exército Brasileiro.
b. Para assessoramento na emissão do parecer, a OMS deve anexar, no citado Sistema W, os
seguintes dados, conforme o objeto:
1) série histórica de custos com a atividade a ser contratada;
2) minuta do contrato;
3) apresentar três orçamentos para o serviço a ser contratado;
4) adicionar, no Termo de Referência (TR), a parametrização detalhada do objeto,
organizadamente, detalhando: categoria profissional, setor de designação, quantitativo dos
profissionais por categoria, carga horária e turno de serviço de cada profissional, necessidade de
especialidade/qualificação e tempo de experiência mínima, levando em consideração, inclusive, as
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categorias profissionais, mencionadas no TR, que não se encontram explícitas nas resoluções
vigentes;
5) desenvolver indicadores de desempenho que possibilitem mensurar e avaliar a qualidade
dos serviços executados pela empresa contratada;
6) além das resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), observar as demais legislações pertinentes de cada categoria profissional, no que tange
à força de trabalho;
7) apresentar no Estudo de Viabilidade indicadores de aumento da produtividade interna da
OMS, redução de encaminhamentos para OCS/PSA; e
8) outros que se fizerem necessários, para compor o processo de assessoramento para emissão
do parecer.
Obs.: As solicitações de prorrogação e novas contratações deverão ser realizadas com, no
mínimo, de NOVENTA dias de antecedência.
c. A D Sau orienta que os usuários do Sistema W atualizem seus conhecimentos na intranet
DPGO, 3ª Seção, Contratos Continuados ou por meio do “Treinamento do Sistema Gestão W,
Curso IEFEx – SEF/2022 – DGP – DPGO – TSGW”, no portal de educação do Exército
(https://portaldeeducacao.eb.mil.br).

93.3 - SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
a. A solicitação de material de tecnologia da informação (TI), deverá estar alinhada ao Plano
Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI).
b. Há necessidade de observância, pela OM/OMS solicitante, que os equipamentos
(microcomputadores, impressoras, outros equipamentos de TI, componentes e suprimentos
necessários aos sistemas de armas, comunicações, aviação, transporte, logística etc.) deverão ser
solicitados ao órgão responsável pela ação orçamentária correspondente, conforme orientações
contidas no Manual aos Agentes da Administração.
c. As OM/OMS deverão observar que os equipamentos para atividades administrativas
(microcomputador, impressoras e afins) e suprimentos de material de informática e de aparelhos
de apoio a escritórios (cartuchos, toners, papéis diversos, bobinas etc.) utilizados na vida
vegetativa da OM, assim como softwares e redes locais, sistema de rede de informática (lógica) de
aquartelamento (edificação já construída), equipamentos e suprimentos de TI para o
funcionamento das Subseções de Imagens e Informações Geográficas dos Comandos Militares de
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Área, Desenvolvimento de Sistemas de Comando e Controle (Microcomputador, impressoras e
afins), Sistemas Corporativos de Telemática Militar (microcomputador, impressoras e afins),
equipamentos para atividades administrativas (microcomputador, impressoras e afins) são de
responsabilidade da Diretoria de Gestão Orçamentária da Secretaria de Economia e Finanças
(DGO/SEF).
d. O DGP salienta que o Departamento de Ciência e Tecnologia (DTC) e suas organizações
militares diretamente subordinadas - OMDS (Centro de Telemática de Área - CTA - e os Centros de
Telemática - CT), desde 2013, são os responsáveis, por meio do Sistema de Aplicação do Plano
Interno de Trabalho (SISPIT), da provisão de recursos para a aquisição dos materiais de TI de forma
ordinária e/ou extraordinária, conforme a Diretriz de Logística de Tecnologia da Informação.
e. Visando nortear as solicitações, as OMS deverão observar as seguintes fases;
1) 1ª Fase: levantamento da demanda (inserção no PDTI);
2) 2ª Fase: de acordo com a complexidade:
a) média e alta complexidade e infraestrutura:
1)) emissão de parecer técnico do CTA;
2)) solicitação ao DCT;
b) baixa complexidade:
1)) emissão de parecer técnico do CTA; e
2)) solicitação ao PAASSEx/DGP.
f. Orienta-se que haja uma criteriosa análise das solicitações de materiais de TI feitas ao DGP,
observando criteriosamente o contido no Manual de Orientações aos Agentes da Administração,
bem como a apresentação de perfeita justificativa de utilização em atividades finalísticas de
saúde.
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PARTE III
VERTENTE OPERACIONAL

CAPÍTULO XCIV
PERÍCIAS MÉDICAS
No âmbito da Diretoria de Saúde, a área de perícias médicas é gerenciada pela Divisão de
Perícias Médicas (DPM), subordinada à 2ª Sdir Sau.
Objetiva:
1. supervisionar a análise e emissão de pareceres sobre os processos médico-periciais;
2. autorizar a liberação de senhas no Sistema Informatizado de Perícias Médicas (SIPMED) nos
níveis Gerencial e Regional;
3. auditar e orientar os trabalhos das juntas de inspeção de saúde (JIS);
4. propor a realização de inspeção de saúde em grau revisional e/ou documental;
5. realizar a gestão dos acidentes em serviço e propor a readaptação de militares portadores de
deficiências físicas compatíveis com o Serviço Militar;
6. realizar estudos com vistas à elaboração, atualização e aperfeiçoamento da legislação
referente às atividades médico-periciais; e
7. assessorar o escalão superior na elaboração dos dados sobre os “encostados” e/ou
reintegrados ao Exército, por motivo de saúde.
8. coordenar a auditagem virtual dos processos de concessão ou revisão da isenção de imposto
de renda, implantados no SIPMED, pelas inspetorias de saúde de regiões militares;
9. apresentar e propor ao Ch DPM assuntos para realização de estudos sobre a atividade
médico-pericial; e
10. orientar os usuários do SIPMED, esclarecendo dúvidas e acolhendo sugestões referentes ao
cadastro de inspecionados e ao funcionamento do citado Sistema.

CAPÍTULO XCV
PERÍCIAS MÉDICAS - PERGUNTAS E RESPOSTAS
a. Como solicitar inspeção de saúde para um determinado benefício?
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O interessado deverá solicitar uma perícia médica na sua OM de vinculação.
b. Quem tem direito a isenção do imposto de renda?
O militar da reserva remunerada, reformado e pensionistas, desde que sejam portadores de
doenças capituladas em Lei (tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira,
lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, esclerose
múltipla, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida - SIDA/AIDS, hepatopatia grave, doença de Paget, fibrose cística, contaminação por
radiação e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada).
c. Quem tem direito à movimentação por motivo de saúde?
O militar terá direito à movimentação desde que ele ou seus dependentes legais apresentem
uma patologia que necessita ser tratada em uma Guarnição diferente daquela aonde se encontra.
d. Quais as Legislações que normatizam as perícias médicas no Exército?
As Instruções Gerais de Perícias Médicas no Exército (IGPMEx), as Instruções Reguladoras de
Perícias Médicas no Exército (IRPMEx) e as Normas Técnicas Sobre Perícias Médicas no Exército
(NTPMEx).
e. Onde encontrar as Legislações básicas sobre perícias médicas no Exército?
Na página da internet da Diretoria de Saúde (D Sau), “http://www.dsau.eb.mil.br”, na aba
lateral, seção “Documentação”, item “Legislação/Portarias/Inspeção de saúde-perícias médicas”.
f. Onde o interessado tem conhecimento do resultado de sua perícia?
Na publicação em Boletim Interno de sua organização militar (OM) de vinculação.
g. Como os dados do usuário são utilizados nas atas de inspeção de saúde?
Os dados são obtidos pela interação com a Base de Dados Corporativos de Pessoal (BDCP), a
qual os recebe por intermédio do Sistema de Cadastramento de Pessoal do Exército (SiCaPEx). É
dever do militar de manter atualizados os seus dados junto à sua unidade de vinculação (UV).
h. Onde serão registradas as perícias médicas do Exército?
As perícias médicas realizadas no âmbito do Exército são registradas no Sistema Informatizado
de Perícias Médicas (SIPMED), atualmente na sua segunda versão.
i. Quais os recursos que o usuário tem direito nas perícias médicas?
Os tipos de recursos que o usuário tem direito são: a reconsideração, o recurso e o grau
revisional.
j. Quem supervisiona o trabalho do Agente Médico Pericial (AMP)?
O Inspetor de Saúde de Região Militar e o Chefe da Seção de Saúde Regional.
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k. Quais são as finalidades das inspeções de saúde realizadas pelo médico perito de OM
(MPOM)?
As perícias são:
1) Controle Periódico de Saúde de militares e servidores civis;
2) Verificação da Capacidade Laborativa;
3) Constatação de Gravidez;
4) concessão de licença para tratamento de saúde própria (LTSP) e suas prorrogações, até o
máximo de 30 dias, consecutivos ou não, por ano de instrução;
5) concessão de licença para tratamento de saúde de pessoa da família (LTSPF) e suas
prorrogações, até o máximo de 30 dias, consecutivos ou não, por ano de instrução;
6) verificação da necessidade de aplicação de teste de aptidão física (TAF) alternativo;
7) término de incapacidade temporária e de recomendações de militares;
8) motivos de justiça e disciplina, em caráter excepcional;
9) permanência ou saída do serviço ativo de militar temporário; e
10) tratamento ou avaliação de tratamento de ex-militares encostados.
l. Quais são as atribuições da junta de inspeção de saúde de recurso (JISR)?
1) Proceder inspeções de saúde em grau de recurso de IS realizada, em primeira instância, por
MPOM, MP Gu ou JISE.
2) Homologar as IS realizadas pelos AMP quando determinadas por autoridades competentes
e/ou previstas em dispositivos legais.
m. Quais são as atribuições da junta de inspeção de saúde revisional (JIS Rev)?
Compete proceder à inspeção de saúde em grau revisional, de IS realizada em segunda
instância pela JISR.
n. Como será realizado o encaminhamento e a identificação do inspecionado para IS?
Far-se-á, obrigatoriamente, mediante documento interno do Exército pelas autoridades
competentes.
o. Qual o prazo que o documento de convocação do inspecionado deverá ser expedido?
Com antecedência mínima de sete dias da data do agendamento do atendimento.
p. O que acontecerá se o militar da ativa recusar a submeter-se a IS?
Tal recusa ensejará a tomada de medidas disciplinares, podendo, inclusive, ser caracterizado
crime militar.
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q. Qual o documento utilizado nos processos médico-pericial que autoriza anexar
documentação nosológica e exames complementares, bem como permite a emissão de
diagnóstico alfa numérico ou por extenso?
O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
r. Qual o documento que os operadores que manuseiam a documentação médico-pericial
deverão assinar?
O Termo de Compromisso disponível nas Seções de Inteligência (S2) de OM/OMS, os quais
ficarão arquivados na referida Seção, observando-se a tabela de temporalidade de documentos.
s. Como é realizado o agendamento da Perícia Médica?
1) Realizado previamente, obrigatoriamente, pela secretaria do AMP, com antecedência
mínima de 24 horas e máxima de trinta dias.
2) Em caso de imperiosa necessidade e mediante justificativa verbal pelo AMP, a inspeção de
saúde poderá ser realizada na mesma data, com autorização e liberação pela Região Militar.
t. Qual o prazo máximo de convocações sucessivas e o que deverá ser feito no vencimento do
prazo sem o comparecimento?
O prazo máximo é de trinta dias da primeira a última convocação. Vencido o prazo, o AMP
deverá declarar o motivo pelo qual deixou de inspecionar e restituir o processo físico para a
autoridade que determinou a inspeção de saúde.
u. Quais são os documentos sanitários de origem (DSO) em tempo de paz?
Os DSO, em tempo de paz, são:
1) atestado de origem (AO); e
2) inquérito sanitário de origem (ISO).
v. Qual o prazo máximo da dispensa concedida pelo médico atendente para repouso na
residência?
O prazo máximo a ser concedido é de oito dias. Após esse período, e havendo a necessidade
prorrogação, o militar deverá ser encaminhado ao MPOM ou MP Gu, conforme o caso.
w. Quando produzirão efeitos administrativos os atestados fornecidos por médico, mesmo
militares, alheios à OM do militar ou servidor público?
Somente quando homologados pelo médico atendente da OM.
x. O que é o AO?
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É um documento administrativo-militar destinado à comprovação de nexo causal entre um
acidente ocorrido em consequência de ato de serviço, em tempo de paz, e lesões ou sequelas
presentes no acidentado.
y. Onde é registrado o acidente?
Será registrado no Livro Registro de Acidente da Seção de Saúde da OM (SSOM), no Sistema de
Registros Médicos (SIRMED), por meio do Sistema de Registros e Gestão em Saúde (SIRSAU),
descrevendo as lesões sofridas, sendo também registrado em Boletim Interno.
z. Quais as providências a serem tomadas ao receber a parte ou outra comunicação idônea de
acidente?
São as providências:
1) mandar instaurar sindicância ou inquérito policial militar (IPM) para comprovar a existência
de acidente em serviço e apurar se o acidente resultou de transgressão disciplinar, imprudência,
imperícia ou desídia por parte do acidentado;
2) caso seja comprovada a ocorrência de acidente em serviço, ouvir o médico sobre a
necessidade ou não da lavratura de AO; e
3) publicar em boletim interno a lavratura do AO, se for o caso.
aa. O Médico Perito pode exercer outras atividades enquanto AMP?
Nos dias que houver inspeção de saúde, o AMP deverá dedicar-se, EXCLUSIVAMENTE, as
atividades periciais; nos demais dias, seguirá a rotina estabelecida pelo seu Cmt/Dir/Ch.
ab. Quem supervisiona o trabalho do Agente Médico Pericial?
O Inspetor de Saúde de Região Militar e o Chefe da Seção de Saúde Regional.
ac. Quais os pareceres das inspeções de saúde que os MPOM não deverão prolatar?
São os pareceres:
1) “incapaz definitivamente para o serviço do Exército” ou “incapaz C”;
2) “incapacidade temporária cuja recuperação do inspecionado demande mais de um ano” ou
“incapaz B2”; e
3) “invalidez para o serviço público em geral”.
ad. Quais os códigos da Classificação Internacional de Doenças (CID) que não deverão ser
utilizados nas inspeções em que for declarada a incapacidade temporária ou definitiva?
Os códigos alfanuméricos que não sejam capazes de esclarecer totalmente as limitações
laborais do inspecionado. Exemplo: M50.8 – outros transtornos de discos cervicais; M54.5 – Dor
lombar baixa etc.
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ae. Os integrantes de uma JISR podem atuar como MPOM e MP Gu?
Os AMP não podem participar, simultaneamente, de outras juntas.
af. Qual o procedimento com o Livro Ata, após a emissão da Cópia da Ata de Inspeção de
Saúde?
Deverá ser impresso após o prazo de três dias úteis para auditoria pela SSSR, carimbado e
assinado pelo AMP.
ag. Quais as expressões utilizadas no complemento do diagnóstico sempre que for
constatado um ou mais diagnósticos e o parecer for de “Apto para ... ou Apto A”?
As expressões são:
1) “Compatível(eis) com o serviço do Exército”; ou
2) “Compatível(eis) com o serviço público”.
ah. Qual o documento que os operadores que manuseiam a documentação médico-pericial
deverão assinar?
O Termo de Compromisso disponível nas Seções de Inteligência (S2) de OM/OMS, os quais
ficarão arquivados na referida Seção, observando-se a tabela de temporalidade de documentos.
ai. Como serão numeradas as sessões das perícias médicas?
Serão numeradas com três dígitos, sequenciais, dentro do ano civil. Ex: sessão n° 001/2022.
aj. Qual o prazo de validade do laudo nas perícias médicas quando firmado o diagnóstico de
Carcinoma basocelular?
O prazo de validade do laudo será de cinco anos.

CAPÍTULO XCVI
SAÚDE OPERACIONAL
No âmbito da Diretoria de Saúde, a área de saúde operacional é gerenciada pela Divisão de
Saúde Operacional (DSO), subordinada à 2ª Sdir Sau.
Objetiva:
1. propor a realização de cursos e estágios na área de sua competência;
2. acompanhar, pesquisar, planejar e propor estudos estratégicos, no campo da saúde
operacional, sobre:
a. o desenvolvimento e a modernização do apoio prestado;
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b. a evolução tecnológica do material empregado, no contexto das nações, nas operações
militares;
3. com relação à função Logística Saúde:
a. racionalizar, aprimorar e planejar sua atuação no campo operacional;
b. em coordenação com as demais divisões, orientar e supervisionar suas atividades nos níveis
estratégico, operacional e tático;
4. realizar estudos e propor atualizações e aperfeiçoamento da legislação inerente às atividades
operacionais;
5. assessorar técnica e normativamente, quando autorizado, aos diversos Órgãos em assuntos
relacionados à saúde operacional e às atividades de biossegurança e biodefesa;
6. propor, planejar e coordenar o desenvolvimento:
a. de pesquisas na área operacional;
b. de estudos na área da Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (DQBRNE) no que
concerne ao material da Classe VIII;
7. acompanhar, interagir e atuar em operações com as demais Forças Armadas;
8. acompanhar, propor inovações e recompletar, se necessário, o material de emprego militar
Classe VIII (MEM Cl VIII) distribuído paras as diferentes OM/OMS, em especial os hospitais de
campanha (H Cmp);
9. estudar, quando for o caso, a necessidade de formação de câmaras técnicas, com a
participação das demais Forças Armadas (se autorizado) para atualização do emprego do Serviço
de Saúde Militar nas diversas operações; e
10. contatar, quando autorizado, as diversas OM para tratar de assuntos relativos à saúde
operacional.
11.elaborar, propor e coordenar estudos sobre:
a. dotação e controle do material de saúde de campanha das OM;
b. inovações e incorporações tecnológicas relativas às instalações e ao material de saúde de
campanha;
12 solicitar a descentralização de recursos para suprimento e manutenção dos conjuntos de
saúde em campanha;
13. padronizar o material Classe VIII a ser adquirido para as Organizações Militares de Força de
Paz (OM F Paz);
14. planejar, aprimorar e racionalizar a função Logística Saúde no campo operacional;
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15. acompanhar, propor inovações e recompletar, se necessário, o material de emprego militar
Classe VIII distribuído paras as diferentes OM/OMS, em especial o dos hospitais de campanha (H
Cmp);
16. executar, sob a coordenação e supervisão do Comando Logístico (COLOG), as diferentes
transações e operações demandadas à AC (E8), referentes aos itens de suprimento Cl VIII, no
Sistema de Catalogação Brasileiro (SISCAT-BR), de acordo com as regras do Sistema OTAN de
Catalogação (SOC);
17. identificar, inserir e atualizar os itens de suprimento Cl VIII no Sistema de Controle Físico do
Exército (SISCOFIS), de acordo com as demandas das diversas OM/OMS da Força, por meio do
Sistema de Identificação do Exército (SIDMEx), sob a coordenação e supervisão do COLOG; e
18. Identificar e inserir os itens de suprimento Classe VIII no Sistema Integrado de Gestão e
Logística (SIGELOG), de acordo com as orientações emitidas pelo Estado-Maior do Exército e pelo
COLOG.

CONCLUSÃO
A Diretoria de Saúde, órgão técnico-normativo da Saúde do Exército, instituição
centenária, deseja, com esse Caderno de Orientações sobre a Saúde do Exército, trazer mais
informações e esclarecimentos sobre os principais aspectos de suas vertentes operacional e
assistencial.
Junto com o Departamento-Geral do Pessoal, a fim de enfrentar os desafios que se
encontram à nossa frente e proporcionar o adequado atendimento aos beneficiários do Sistema
de Saúde aos Militares do Exército, Pensionistas Militares e seus Dependentes, a D Sau tem
procurado desenvolver e implementar a melhoria nos processos gerenciais, com a implantação de
sistemas informatizados, bem como a revisão da legislação da assistência médico-hospitalar, do
reequipamento e modernização das Organizações Militares de Saúde e, ainda, a coordenação das
ações estratégicas necessárias ao desenvolvimento e emprego da saúde operacional.
O incremento do setor técnico-científico, a capacitação de recursos humanos, a
incorporação de novas especialidades médicas, a modernização do parque tecnológico das OMS, a
modernização da hotelaria hospitalar, o redimensionamento dos recursos humanos, a utilização
da tecnologia da informação aplicada à saúde, a reestruturação da saúde operacional e a própria
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reestruturação da Diretoria de Saúde, têm sido medidas para melhorar o atendimento à tropa e à
família militar, nas diversas Organizações Militares de Saúde.
Ao fim, a Diretoria de Saúde do Exército Brasileiro reafirma o seu compromisso de,
cada vez mais, ser a “Mão Amiga” que consola antes, durante e depois do enfrentamento ao
inimigo invisível, a doença, a qual exige dos soldados de saúde um combate real e diário.
Tal combate demanda dos militares de saúde conhecimento técnico e equilíbrio
emocional para estender a “Mão Amiga” e dar o melhor de si (CARIDADE) para ofertar um mínimo
de dignidade e bem-estar a todos os beneficiários que assim o necessitarem.

“Nossos triunfos não os obtemos na praça pública diante da multidão que aplaude, mas perante
a criatura no seu leito de dor.”
General Doutor João Severiano da Fonseca
Patrono do Serviço de Saúde do Exército
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GLOSSÁRIO
Para fins deste caderno de orientações do DGP, no tocante a Diretoria de Avaliações e
Promoções, considera-se:

III III IV VVI VII VIII IX XXI XII -

BDCP
Fi Cdtr
FVM
Grad
IG
IR
Mérito Militar
Of
Port
SVM
TSSD
VM

Base de Dados Coorporativa de Pessoal
Ficha Cadastro
Ficha de Valorização do Mérito
Graduados ou praças
Instruções Gerais
Instruções Reguladoras
Composto pelo Rendimento Escolar, Perfil individual e VM
Oficiais
Portaria
Sistema de Valorização do Mérito
Tempo de Serviço em Situações Diversas é um componente do SVM
Valorização do Mérito

Para fins deste caderno de orientações do DGP, no tocante a tribunais de honra,
considera-se:

I- Assessor jurídico local: é o militar integrante da Assessoria de Apoio para Assuntos Jurídicos da
autoridade nomeante ou do escalão superior, com função prevista no Quadro de Cargos Previstos
(QCP), conforme preconiza a portaria nº 156- C Ex, de 18 MAR 13;
II- Autoridade nomeante: autoridade militar competente para a nomeação de conselho, por meio
de portaria, seja de justificação, nos termos do artigo 4º da lei nº 5.836/1972 ou de disciplina,
conforme previsão contida no artigo 4º do decreto nº 71.500/1972;
III- Conselho de Disciplina: órgão colegiado, constituído ad hoc, para julgar, sob o aspecto éticomoral, o aspirante-a-oficial de carreira e as demais praças da ativa com estabilidade assegurada,
como também o aspirante-a-oficial e demais praças da reserva remunerada ou reformados que,
por sua conduta, tornem-se, em tese, incapazes de permanecer na ativa ou na inatividade,
proporcionando-lhes, ao mesmo tempo, condições para se defender;
IV- Conselho de Justificação: órgão colegiado, constituído ad hoc, para julgar, sob o aspecto éticomoral, os oficiais de carreira da ativa, da reserva remunerada ou reformados que, por sua conduta,
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tornem-se, em tese, incapazes de permanecer na ativa ou na inatividade, proporcionando-lhes, ao
mesmo tempo, condições para se defender;
V- Defensor: advogado constituído pelo acusado, defensor público ou oficial orientador do Exército
indicado pelo acusado ou designado pela administração militar nos casos de revelia;
VI- Dever militar: conjunto de vínculos racionais, morais e jurídicos que ligam o militar à Pátria e à
Instituição, os quais se evidenciam pelas manifestações de dedicação e fidelidade à Pátria, respeito
e culto aos símbolos nacionais, probidade, lealdade, disciplina, respeito à hierarquia, rigoroso
cumprimento dos deveres, das obrigações e das ordens e trato do subordinado com dignidade,
com urbanidade, interesse e bondade;
VII- Ética militar: conjunto de regras ou padrões que levam o militar a agir de acordo com o
sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, impondo, a cada
militar, conduta moral e profissional irrepreensíveis;
VIII- Intimação: ato escrito pelo qual se dá ciência de atos processuais já praticados para
conhecimento ou manifestação;
IX- Notificação: ato escrito pelo qual se dá ciência para comparecimento ou execução de atos no
curso do processo; e
X- Libelo acusatório: peça processual contendo a descrição minuciosa e precisa dos fatos e atos
imputados ao acusado, incluindo as circunstâncias que possam influir na apreciação da conduta
tida, em tese, como violadora dos preceitos éticos e morais, relacionando-a com os preceitos dos
valores, da ética e dos deveres militares elencados nos artigos 27, 28 e 31, respectivamente, da Lei
nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares).
Para fins deste caderno de orientações do DGP, no tocante a Diretoria de Planejamento
e Gestão Orçamentária, considera-se:
A
AÇÃO – Operação da qual resulta um produto (bem ou serviço) ofertado à sociedade que contribui
para atender aos objetivos de um programa.
C
CRÉDITO ORCAMENTÁRIO - Autorização dada pela LOA para aplicação de determinado montante
de recursos, discriminado conforme as classificações.
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - instrumento que fixa datas e valores a serem liberados por uma
entidade a favor de outra. Quando se tratar de programação financeira do Tesouro Nacional,
significa o cronograma de liberações da COFIN para os OSPF e destes para as UG.
CONTRATO DE OBJETIVOS – Modelo de gestão compartilhada de recursos cuja finalidade é
atender as UG quanto à necessidade de melhoria nas instalações, móveis, equipamentos, entre
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outras despesas, que se enquadrem naquelas atendidas pela Ação 2000, ou seja, na vida
vegetativa das Unidades, trazendo uma perspectiva de redução de despesas de custeio.
D
DESEMBOLSO - Ato de liberação de recursos financeiros por parte do órgão responsável pela
descentralização de tais recursos ou de um agente credor para um devedor ou vice-versa, nas
datas fixadas em cronograma específico.
DESPESA CORRENTE - Representa encargo que não produz acréscimo patrimonial respondendo,
assim, pela manutenção das atividades de cada Órgão/Entidade.
DESPESA DE CAPITAL - É a despesa que resulta no acréscimo do patrimônio do Órgão ou Entidade
que a realiza, aumentando, dessa forma, sua riqueza patrimonial.
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - São despesas de exercícios encerrados para os quais o
orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, mas que
não tenham sido processadas na época própria. (Art. 37, Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964).
DESPESA NÃO PROCESSADA (Não Liquidada) - É aquela cujo empenho foi legalmente emitido e
que depende da fase de liquidação, ou seja, do reconhecimento da correspondente despesa.
DESPESA PROCESSADA (Liquidada) - É aquela cujo credor, de posse do empenho correspondente,
forneceu o material, prestou o serviço ou ainda executou obra, e mediante o “atesto” da despesa
orçamentária tenha sido reconhecida pela Unidade Gestora beneficiária.
DESPESA REALIZADA – É aquela em que o credor, de posse do empenho correspondente, forneceu
o material, prestou o serviço ou ainda executou a obra, e que tenha sido devidamente atestada ou
encontra-se em fase de análise e conferência, cuja despesa orçamentária, pelo princípio da
prudência, considera-se realizada.
DESTAQUE - É a descentralização de crédito de um Ministério ou Órgão para outro Ministério ou
Órgão, bem como das dotações globais ou dos Encargos Gerais da União consignados na Lei de
Orçamento ou em créditos adicionais.
E
ELEMENTO DE DESPESA - Estrutura codificada da despesa pública de que se serve a administração
pública para registrar e acompanhar suas atividades (Art.15, Lei nº 4.320/64).
EMPENHO DE DESPESA - Ato emanado de autoridade competente, que cria para o Estado
obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art.58, Lei nº. 4.320/64).
EMPENHO GLOBAL - Representa a reserva de recursos orçamentários destinada a atender
despesas com montante previamente conhecido (tais como as contratuais), mas de pagamento
parcelado, geralmente mensal. (Art.60, § 3º, Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964).
EMPENHO ORDINÁRIO - Representa a reserva de recursos orçamentários destinada a atender
despesas de valor fixo e previamente determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez.
(Lei nº. 4.320/64)
EMPENHO POR ESTIMATIVA - Representa a reserva de recursos orçamentários destinada a
atender despesas cujo montante não se possa determinar previamente, tais como: serviços de
telefone, reprodução de documento, diária e gratificações e assemelhados (Art.60, § 2º, Lei nº.
4.320/64).
ENERGIA REATIVA – Energia utilizada na geração de campos magnéticos em equipamentos que
possuem enrolamentos (bobinas).
ENERGIA ATIVA – Energia totalmente utilizada por equipamentos que geram calor, luz e tração.
EVENTO - Código estruturado que identifica o fluxo contábil completo de ato ou fatos
administrativos e que substitui, de forma automática, o tradicional procedimento de registro
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contábil mediante a indicação das contas devedoras credoras que constituem um determinado
lançamento.
EXERCÍCIO FINANCEIRO – Período correspondente à execução orçamentária, financeira e
patrimonial da união, coincidente com o ano civil.
G
GESTÃO FUNDO - Parcela de recursos que se destinam a Órgãos e Entidades Supervisionadas, para
realização de determinados objetivos ou serviços.
GESTÃO TESOURO - Parcela de recursos previstos no OGU para os Órgãos da Administração Direta,
sendo a principal gestão desses órgãos.
GRUPO TARIFÁRIO – Os grupos tarifários são definidos de acordo com o nível da tensão de
recebimento de energia elétrica, e cada um deles tem a sua forma específica de faturamento,
podendo ser do Grupo A – média tensão ou do Grupo B – baixa tensão.
I
INVESTIMENTO - Denominação de despesa destinada ao planejamento e execução de obras,
inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à realização de obras, bem
como a programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material
permanente e constituição ou aumento de capital de empresas que não sejam de caráter
comercial ou financeiro.
L
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) - Compreende o conjunto de metas e prioridades da
administração Pública Federal, incluindo as despesas de capital, para o exercício financeiro
subseqüente, orientando a elaboração da Lei Orçamentária Anual, dispondo sobre as alterações
na legislação tributária e estabelecendo a política de aplicação das agências financeiras oficiais de
fomento. (Art. 165, § 2º, da CF/88).
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) - Discrimina a receita e a despesa, de forma a evidenciar a
política econômico-financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios da
unidade, universalidade e anualidade. (Art. 2º, Lei n. 4.320/64).
LIMITE DE SAQUE - Disponibilidade financeira da UG, para a realização de pagamentos em um
determinado período.
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA - Consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por
base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. (Art. 63, Lei nº. 4.320/64).
N
NOTA DE EMPENHO (NE) - Documento utilizado para registrar as operações que envolvem
despesas orçamentárias realizadas pela Administração Pública e que indica o nome do credor, a
especificação e a importância da despesa, bem com a dedução desta do saldo da dotação própria.
(Art. 61, Lei nº. 4.320/64).
NOTA DE LANÇAMENTO (NL) - Documento utilizado para registrar a apropriação, liquidação de
receitas e despesas, bem como outros atos e fatos administrativos, inclusive os relativos a
entidades supervisionadas.
NOTA DE MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO (NC) - Documento utilizado para o registro de eventos
vinculados à movimentação interna e externa de créditos.
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O
ORÇAMENTO FISCAL - Engloba os recursos dos Poderes da União, representados pelos Fundos,
Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas
pelo Poder Público (Art.165, § 5º, inciso I CF/88).
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - Abrange os recursos dos Órgãos e Entidades que
respondem pela função de Seguridade Social da Administração Direta e Indireta, bem como os
Fundos e Fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público (Art. 165, § 5º, inciso III, CF/88).
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS - Compreende o orçamento de investimento das
empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha maioria do capital social com direito
a voto (Art. 165, § 5º, inciso II CF/88).
ORÇAMENTO - PROGRAMA - Detalha o programa plurianual a ser realizado no exercício seguinte e
que serve de roteiro à execução coordenada do Programa Anual (Art.16, Decreto-Lei nº. 200/67).
ORDEM BANCÁRIA (OB) - Documento destinado ao pagamento de compromissos, bem como à
liberação de recursos para fins de adiantamento, em contas bancárias mantidas no Banco do
Brasil.
ORDENADOR DE DESPESAS - Toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de
empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da União ou pela qual
esta responda (Art. 80, § 1º, Decreto-Lei nº 200/67).
ÓRGÃO - Denominação dada aos Ministérios, Ministério Público, Entidades Supervisionadas,
Tribunais do Poder Judiciário, Casas do Poder Legislativo e às Secretarias da Presidência da
República.
ÓRGÃO CENTRAL - Unidade que responde pela normatização e coordenação da ação dos outros
órgãos que compõem um sistema.
ÓRGÃO SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (OSPF) - Unidade que responde pela
consolidação das propostas e elaboração do Cronograma de Desembolso Setorial para
apresentação à STN, de acordo com as diretrizes fixadas em Decreto e as normas gerais emanadas
do Órgão Central.
P
PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA DEFESA – PGM/MD - Programa que
contempla as despesas de natureza tipicamente administrativa, as quais, embora contribuam para
a consecução dos objetivos dos outros programas, neles não foram passíveis de apropriação.
PLANO INTERNO - Instrumento de planejamento e de acompanhamento da ação programada,
usado como forma de detalhamento de um projeto/atividade, de uso exclusivo de cada ministério
ou órgão, podendo desdobrar-se ou não em etapas.
PRÉ-EMPENHO - Documento que tem a finalidade de registrar crédito orçamentário précompromissado, para atender objetivo específico, nos casos em que a despesa a ser realizada, por
suas características, cumpra etapas com intervalos de tempo desde a decisão até a efetivação da
emissão da Nota de Empenho.
PLANO PLURIANUAL – PPA - Institui de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da
administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada. Tem duração de 4 (quatro anos) e tem início no
segundo ano de mandato do Presidente da República.
PROGRAMA DE TRABALHO (PT) - Estrutura codificada (funcional programática) que permite a
elaboração e a execução orçamentária, bem como o controle e acompanhamento dos planos
definidos pela Unidade para um determinado período.
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PROGRAMA DE TRABALHO RESUMIDO (PTRES) - corresponde à codificação resumida do Programa
de Trabalho, de forma a facilitar e agilizar sua utilização sobretudo quanto às consultas do SIAFI.
Essa codificação é atribuída automaticamente pelo Sistema para cada Programa de Trabalho.
PROVISÃO - descentralização de crédito entre as unidades do próprio Ministério ou Órgão.
R
RECURSOS DESTINADOS À VIDA ADMINISTRATIVA DAS OM (Atividade-meio) - conjunto de ações
cujas despesas são de natureza tipicamente administrativa, e outras que, embora colaborem para
a consecução dos objetivos dos Programas Temáticos e de Gestão de Políticas Públicas, não foram
passíveis de apropriação, até o momento, a esses programas. Estas ações estão agrupadas em um
programa destinado a tal fim, que é o Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa
(PGM/MD). (Manual Técnico de Orçamento -MTO-02)
RESTOS A PAGAR - Representam as despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro,
distinguindo-se as despesas processadas das não processadas. Entende-se por processadas e não
processadas, respectivamente, as despesas liquidadas e as não liquidadas. (Art. 67, Decreto nº.
93.872, de 23 de dezembro de 1986).
S
SETORIAL DE CONTABILIDADE DE ÓRGÃO - Unidade responsável pelo registro da Conformidade
Contábil de um órgão, tendo por base a avaliação da conformidade de todas as UG pertencentes a
tal órgão.
SETORIAL DE CONTABILIDADE DE UG - Unidade responsável pela execução contábil no Sistema e
registro da Conformidade Contábil de um determinado número de UG cujo responsável é um
Contabilista devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade - CRC, em dia com
suas obrigações profissionais e lotado em Unidade Contábil e credenciado no SIAFI.
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - Sistema
informatizado que processa e controla a execução orçamentária, financeira e patrimonial da
União, através de terminais instalados em todo o Território Nacional.
SUPRIMENTO DE FUNDOS - Modalidade de pagamento de despesa, permitida em casos
excepcionais e somente quando sua realização não possa subordinar-se a processo normal de
atendimento por via de Ordem Bancária, sujeito a posterior comprovação.
U
UNIDADE GESTORA (UG) - Unidade Orçamentária ou Administrativa que realiza atos de gestão
orçamentária, financeira e/ou patrimonial, cujo titular, em conseqüência, está sujeito à tomada de
contas anual na conformidade do disposto nos Art. 81 e 82 do Decreto-Lei nº 200/67.
UNIDADE GESTORA EXECUTORA (UGE) - Unidade que realiza atos de gestão orçamentária,
financeira e/ou patrimonial, cujo titular, em conseqüência, está sujeito à tomada ou prestação de
contas anual. Poderá ser UG Primária (160XXX), quando realizar atos vinculados à Unidade
Orçamentária Comando do Exército (ou Fundação Osório). Será considerada UG Secundária
(167XXX), quando realizar atos de gestão vinculados à UO Fundo do Exército.
UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL (UGR) - Unidade que responde pela realização da parcela do
programa de trabalho contida em um crédito.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - Unidade da Administração Direta a quem o Orçamento da União
consigna dotações específicas para a realização de seus programas de trabalho e sobre os quais
exerce o poder de disposição.
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DIRETORIA DE SAÚDE
ATIVIDADE ASSISTENCIAL
ALTA HOSPITALAR: o encerramento da assistência prestada ao paciente no hospital, por médico;
pode ser definitiva, provisória, a pedido, administrativa, por remoção, por evacuação, por
abandono ou por óbito.
AMBULATÓRIO: unidade destinada à prestação de Assistência Médico-Hospitalar em regime de
não internação.
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR (AMH): o conjunto de atividades relacionadas com a
prevenção de doenças, com a conservação ou recuperação da saúde e com a reabilitação dos
pacientes, abrangendo os serviços profissionais médicos, odontológicos e farmacêuticos, o
fornecimento e a aplicação de meios, os cuidados e demais atos médicos e paramédicos
necessários.
ATENDIMENTO: atenção dispensada pela organização de saúde (OS) ao paciente e/ou seu
responsável, no sentido da prestação da AMH, ou encaminhamento, ou notificação de ocorrência
médica.
ATENDIMENTO INTERNO/PRODUÇÃO/CDM: receita gerada pelo atendimento interno nas OMS.
BENEFICIÁRIOS DA AMH: militares, na ativa ou na inatividade, seus respectivos dependentes e
os/as pensionistas contribuintes que possuem vínculo de dependência com o instituidor da
pensão, devendo, para tanto, estar cadastrados no SAMMED/DEPENDENTES ou SAMMED/FUSEx
ou SAMMED/ISENTOS;
BENEFICIÁRIOS DO FUSEx OU SAMMED/FUSEx: beneficiários da AMH, constituídos pelos militares
do Exército, na ativa ou na inatividade, e pelos/as pensionistas que possuem vínculo de
dependência com o instituidor da pensão militar e contribuem para o FUSEx, bem como os
dependentes instituídos em vida pelo titular, assim como aqueles que se encontravam em
processo de inclusão na data de entrada em vigor da Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019,
conforme seu art. 23.
BENEFICIÁRIOS DEPENDENTES DIRETOS DO FUSEx: dependentes do beneficiário titular que
preenchem as condições de dependência previstas na legislação em vigor, conforme Instrução
Geral específica.
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BENEFICIÁRIOS DEPENDENTES INDIRETOS DO FUSEx: dependentes do beneficiário titular que não
preenchem as condições de dependência previstas na legislação em vigor, mas que foram
cadastrados legalmente como beneficiários do FUSEx amparados em legislações revogadas,
conforme Instrução Geral específica.
CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS (CADBEN) DO SAMMED/DEPENDENTES, SAMMED/FUSEx E
SAMMED/ISENTOS: registro, na Base de Dados Corporativa de Pessoal (BDCP), das informações
necessárias à identificação do beneficiário quando do atendimento nas OMS e Unidades
Gestoras/FUSEx (UG/FUSEx).
CARTÃO DO BENEFICIÁRIO DO SAMMED/FUSEX: documento que identifica o beneficiário no
momento do atendimento médico-hospitalar (disponível em forma digital).
CLÍNICAS ESPECIALIZADAS: unidades médico-assistenciais, isoladas ou integrantes de uma OS, com
funcionamento autônomo, destinadas ao atendimento de pacientes em uma especialidade, em
regime de internação ou ambulatorial.
COMPANHEIRA/O: pessoa com quem o/a militar vive em união estável.
CONSULTA: entrevista do paciente com profissional de saúde para fins de exame, diagnóstico e
tratamento.
CONTRIBUINTES BENEFICIÁRIOS DO FUSEx OU BENEFICIÁRIOS TITULARES OU TITULARES DO
FUSEx: militares do Exército, na ativa e na inatividade, e os/as pensionistas que possuem vínculo
de dependência com os instituidores da pensão militar, nos termos do § 5º do art. 50, da Lei nº
6.880/1980 (Estatuto dos Militares) e dos art. 3º-B e 3º-D da Lei nº 3.765/1960, conforme
Instrução Geral específica, e que contribuem para o FUSEx.
CONTRIBUINTE DO FUSEx E NÃO BENEFICIÁRIO/A DA AMH: pessoa que tem responsabilidade de
custear a AMH para os dependentes instituídos em vida pelo militar, de acordo com o § 5º do art.
50 do Estatuto dos Militares e os art. 3°-B, 3°-C e 3°-D da Lei n° 3.765/1960, podendo ser o/a
viúvo/a que perdeu o vínculo de dependência com o instituidor da pensão, o/a tutor/a, o/a
curador/a ou responsável legal pelos dependentes do militar falecido.
DECLARAÇÃO PROVISÓRIA DE BENEFICIÁRIO DO SAMMED/FUSEX OU FUSEX: documento que
identifica o beneficiário no momento do atendimento médico-hospitalar, enquanto se efetiva o
respectivo cadastramento/recadastramento.
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DIÁRIA DE ACOMPANHANTE: a importância a ser indenizada, pelo beneficiário titular, para cobrir
as despesas inerentes à acomodação hospitalar e à alimentação do acompanhante.
DIÁRIA DE INTERNAÇÃO/HOSPITALIZAÇÃO: importância a ser indenizada para cobrir as despesas
inerentes à acomodação hospitalar e à alimentação por dia de internação, sendo contada do dia
imediato à internação ao dia da alta hospitalar, inclusive.
EMERGÊNCIA MÉDICA: constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem risco
iminente de morte, exigindo, portanto, tratamento médico imediato.
ENCAMINHAMENTO: transferência autorizada de atendimento, quando houver impossibilidade ou
limitação do atendimento pelas Unidades Atendentes (U At) e o estado do paciente não
recomendar que aguarde vaga; resulta em despesas que são relacionadas na guia de
encaminhamento (GE).
EVACUAÇÃO MÉDICA: transferência do paciente, por razões de ordem médica, para uma OS ou
desta para outra, localizada em outro município, estado ou país.
EXAMES COMPLEMENTARES: procedimentos necessários ao esclarecimento do diagnóstico e ao
acompanhamento do tratamento.
FUNDO DE SAÚDE DO EXÉRCITO (FUSEx): fundo constituído de recursos financeiros oriundos de
contribuições obrigatórias e indenizações de atendimento médico-hospitalar pelos militares, na
ativa e na inatividade, e pelos pensionistas contribuintes do FUSEx, destinado, precipuamente, a
complementar o custeio da AMH para os beneficiários do Fundo.
GUIA DE ENCAMINHAMENTO (GE): documento, emitido pelas UG/FUSEx, que autoriza o
atendimento médico-hospitalar de um beneficiário do Sistema de Saúde do Exército em
Organização Civil de Saúde/Profissional de Saúde Autônomo.
INTERNAÇÃO/HOSPITALIZAÇÃO: admissão do paciente em organização hospitalar, com ocupação
de um leito, para fins de diagnóstico e/ou tratamento.
INVALIDEZ: ausência ou perda definitiva das condições mínimas de saúde para o exercício de
qualquer atividade laboral, no âmbito civil e/ou militar, atestada no momento da avaliação.
ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE (OS): denominação genérica dada aos órgãos, civis ou militares, de
direção ou execução da AMH.
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ORGANIZAÇÕES CIVIS DE SAÚDE (OCS): denominação genérica dada aos órgãos de saúde não
militares de AMH.
ORGANIZAÇÕES MILITARES DE SAÚDE (OMS): organizações militares do Serviço de Saúde do
Exército destinadas a prestar AMH aos beneficiários do Sistema de Saúde do Exército.
ÓRTESE: peça ou aparelho de correção ou complementação de membros ou órgãos do corpo;
também definida como qualquer material permanente ou transitório que auxilie as funções de um
membro, órgão ou tecido não ligados ao ato cirúrgico.
PENSIONISTA CONTRIBUINTE DO FUSEx E BENEFICIÁRIO/A DA AMH: é o/a pensionista que, além
de contribuir para o FUSEx, preenche as condições de dependência em relação ao instituidor da
pensão, conforme o § 5° do art. 50 do Estatuto dos Militares e os art. 3º-B e 3º-D da Lei nº
3.765/1960, devendo indenizar as despesas com a AMH dos dependentes instituídos em vida pelo
militar.
PERÍCIA MÉDICO-LEGAL: exame médico de caráter técnico e especializado, por meio do qual são
prestados esclarecimentos à administração ou à justiça.
PROFISSIONAIS DE SAÚDE AUTÔNOMOS (PSA): profissionais civis de saúde que poderão ser ou
não credenciados para atender aos beneficiários do FUSEx.
PRÓTESE: peça ou aparelho de substituição dos membros ou órgãos do corpo; compreende
qualquer material permanente ou transitório que substitua total ou parcialmente um membro,
órgão ou tecido, sendo ligados ou não ao ato cirúrgico.
REMOÇÃO: transferência do paciente, por razões de ordem médica, para uma OS, ou desta para
outra, localizada dentro do perímetro urbano ou suburbano.
RESSARCIMENTO: devolução de recursos financeiros feita ao contribuinte do FUSEx ou seu
representante, pelo pagamento por atendimento prestado a si ou a seus dependentes
beneficiários do FUSEx, em OCS ou por PSA, de acordo com os casos previstos em Instrução Geral
específica.
RESTITUIÇÃO: devolução de recursos financeiros motivada por descontos indevidos feitos no
contracheque do beneficiário titular do FUSEx.
TAXA DE REMOÇÃO: importância a ser indenizada para cobrir as despesas decorrentes da remoção
do paciente em meio apropriado, quando realizada por meios não orgânicos das OM.
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TAXA DE SALA DE CIRURGIA: importância a ser indenizada para cobrir as despesas decorrentes do
uso da sala de cirurgia, excluído o material de consumo e medicamentos aplicados ao paciente.
TRATAMENTO: conjunto de meios terapêuticos utilizados pelos profissionais habilitados para a
cura ou alívio do paciente.
UNIÃO ESTÁVEL: convivência afetiva contínua, duradoura e de conhecimento público entre duas
pessoas, estabelecida com objetivo de constituição de uma família, comprovada por intermédio
de escritura pública de declaração de união estável firmada no Cartório de Notas, ou por meio de
contrato particular, o qual deve ser levado a registro no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos.
UNIDADE ATENDENTE (U At): qualquer OM/OMS que tenha condições de prestar a AMH e/ou
ambulatorial ou realizar o encaminhamento.
UNIDADE DE SERVIÇO MÉDICO (USM): o valor estipulado pelo Decreto nº 4.307/2002,
correspondente a 0,004% (quatro milésimos de por cento) do valor do soldo do posto de Coronel,
o qual serve de suporte para expressar os custos dos serviços médico-hospitalares prestados pelo
Sistema de Saúde do Exército, com base em Tabela de Indenizações aprovada e atualizada
mediante portaria expedida pelo Ministério da Defesa.
UNIDADE DE VINCULAÇÃO (UV): OM que enquadra os beneficiários do SAMMED (FUSEx,
DEPENDENTES e ISENTOS) para fins de cadastramento e pagamento de contribuições e
indenizações.
UNIDADES GESTORAS DO FUSEX (UG/FUSEx): OM/OMS responsáveis pela averbação das despesas
referentes aos atendimentos prestados aos beneficiários do Sistema de Saúde do Exército e pelo
pagamento das despesas realizadas em OCS ou PSA.
URGÊNCIA MÉDICA: é a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de
morte, exigindo o tratamento em curto prazo.
ATIVIDADE MÉDICO-PERICIAL
AGENTE MÉDICO-PERICIAL (AMP): militar ou servidor público da área médica, legalmente
habilitado junto ao Conselho da Classe, nomeado por autoridade competente para executar o ato
médico-pericial, isoladamente ou integrando uma JIS.
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ASSISTENTE TÉCNICO: é o médico designado pela Força para representá-la em perícia judicial
relacionada com a atividade médico-pericial, gozando da confiança da Instituição e agindo com
zelo e ética na defesa da Administração Militar.
COMUNICAÇÃO DE INSPEÇÃO: documento oficial exarado por AMP informando a data da
realização da Inspeção de Saúde (IS); deve ser de conhecimento da administração, do
inspecionado e/ou de seu representante legal.
CONFERÊNCIA MÉDICA: reunião de três ou mais médicos especialistas para apreciar e debater
sobre a condição nosológica específica de determinado paciente, incluindo o diagnóstico, o
tratamento e o prognóstico da patologia encontrada, com a finalidade de esclarecer e subsidiar o
parecer médico-pericial a ser prolatado por AMP.
CONVOCAÇÃO: ato pelo qual os brasileiros são chamados para a prestação do Serviço Militar, quer
inicial, quer sob outra forma ou fase, conforme previsto no art. 117 do Decreto nº 57.654, de 20
de janeiro de 1966.
CONVOCAÇÃO PARA INSPEÇÃO DE SAÚDE: documento oficial emitido pelo SPMEx convocando o
interessado para submeter-se a IS, em data e hora determinadas. Interessa à administração, ao
inspecionado e/ou seu representante legal.
DEPENDENTE: pessoa cuja condição de dependência legal está prevista no Estatuto dos Militares
ou em outros instrumentos que a lei indicar.
DESINCORPORAÇÃO: ato de exclusão do militar do serviço ativo de uma Força Armada (FA).
DESLIGAMENTO: ato de desvinculação do militar de Organização Militar (OM).
ENCOSTAMENTO: ato de manutenção do convocado, voluntário, reservista, desincorporado,
insubmisso ou desertor na Organização Militar, para fins específicos, declarados no ato
(alimentação, pousada, justiça, tratamento de saúde etc.).
ENGAJAMENTO: prorrogação voluntária do tempo de serviço do incorporado.
EXCLUSÃO: ato pelo qual o militar deixa de integrar uma OM.
HOMOLOGAÇÃO: ato legal previsto na legislação médico-pericial com a finalidade de aprovar e
ratificar os pareceres exarados por AMP; a homologação final do ato médico-pericial no âmbito do
Exército é de responsabilidade de oficial-general médico, podendo ser delegada a oficial superior
médico.
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INCAPACIDADE: é a perda temporária ou definitiva pelo inspecionado da capacidade laboral em
decorrência das repercussões clínicas de determinada patologia.
INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO NO EXÉRCITO: é a perda temporária ou definitiva pelo militar da
capacidade laboral para serviço ativo no Exército. Diferencia-se da invalidez, que gera a
incapacidade laboral tanto no Exército como no meio civil.
INCLUSÃO: ato pelo qual o convocado, voluntário ou reservista, passa a integrar uma OM.
INCORPORAÇÃO: ato de inclusão do convocado ou voluntário em OM da Ativa.
ISENTO DO SERVIÇO MILITAR: brasileiro que, por sua condição moral (em tempo de paz), física ou
mental é dispensado das obrigações do Serviço Militar, em caráter permanente ou enquanto
persistir essa condição.
INSPEÇÃO DE SAÚDE: perícia médica realizada por AMP e por determinação formal de autoridade
competente, com finalidade específica definida em normas específicas.
INVALIDEZ: é a perda definitiva pelo inspecionado das condições mínimas de saúde para o
exercício de qualquer atividade laboral formal, no âmbito civil e militar; a incapacidade para o
serviço ativo no Exército não se equipara a invalidez.
LAUDO MÉDICO-PERICIAL: é representado pela Cópia da Ata de Inspeção de Saúde (CAIS), extraída
do Livro-Registro de Atas de Inspeção de Saúde, sendo a peça médico-legal básica constitutiva dos
atos e processos periciais, devendo sempre conter o parecer conclusivo e, quando previsto em lei,
o diagnóstico completo.
LAUDO MÉDICO ESPECIALIZADO: laudo emitido por médico especialista civil ou militar que
assessora o AMP na emissão de parecer médico-pericial.
LAUDO MÉDICO OFICIAL: laudo médico emitido por perito oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
LICENCIAMENTO: ato de exclusão do militar do serviço ativo de uma FA, após o término do tempo
de Serviço Militar, com a sua inclusão na reserva não-remunerada.
MATRÍCULA: ato de admissão do convocado ou voluntário em Órgão de Formação da Reserva,
bem como em certas Organizações Militares da Ativa - Escola, Centro ou Curso de Formação.
MILITAR: membro das FA que, em razão de sua destinação constitucional, forma uma categoria
especial de servidor da Pátria.
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MILITAR TEMPORÁRIO: militar incorporado às FA para a prestação do Serviço Militar, nas
modalidades e prazos previstos na legislação.
PROMOÇÃO: ato pelo qual o militar tem acesso aos postos e/ou graduações na hierarquia militar.
PENSÃO: proventos percebidos pelo dependente de militar, de servidor público, de excombatente ou de anistiado político falecidos ou assim considerados.
PENSIONISTA: beneficiário de pensão de militar, de servidor público, de ex-combatente ou de
anistiado político falecidos ou assim considerados.
QUESITO MÉDICO-LEGAL: indagação feita pela autoridade ou prevista pela Lei, que deve ser
respondida por AMP.
RECONSIDERAÇÃO: instrumento que faculta ao inspecionado ou à administração requerer a
reavaliação do parecer prolatado por AMP de 1ª instância que o prolatou.
RECURSO DE INSPEÇÃO DE SAÚDE: instrumento que faculta ao inspecionado ou à administração
militar, quando discordar de parecer exarado por AMP de 1ª instância, requerer a realização de
Inspeção de Saúde em Grau de Recurso (ISGRcs) com a mesma finalidade, por Junta de Inspeção
de Saúde de Recurso (JISR).
REENGAJAMENTO: prorrogação do tempo de Serviço Militar, uma vez terminado o engajamento.
REESTUDO: é a ação que visa a correção de erro formal constante de CAIS e de responsabilidade
do AMP que prolatou o parecer, não podendo produzir mudança quanto ao mérito; havendo
discordância quanto ao mérito, cabe a reconsideração ou o recurso.
REINCORPORAÇÃO: ato de reinclusão do reservista ou isento, em determinadas condições, em OM
da Ativa, bem como em certos Órgãos de Formação de Reserva.
REVERSÃO: ato pelo qual o militar agregado retorna ao respectivo Corpo, Quadro, Arma ou
Serviço, tão logo cesse o motivo que determinou a sua agregação.
REVISÃO DE INSPEÇÃO DE SAÚDE: instrumento que faculta ao inspecionado ou à administração
militar, quando discordar de parecer exarado por AMP de 2ª instância, requerer a realização de
Inspeção de Saúde em Grau Revisional (ISGRev) com a mesma finalidade, por Junta de Inspeção de
Saúde Revisional (JISRev).
SERVIDOR PÚBLICO: servidor público da União, lotado e em exercício no Comando do Exército,
que ocupa cargo efetivo ou em comissão.
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SAÚDE OPERACIONAL
ATENDIMENTO INTRA-HOSPITALAR (AIH): atendimento realizado dentro de ambiente hospitalar.
ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH): atendimento prestado em ambiente extra-hospitalar.
Análise Pós-Ação (APA): procedimento adotado após atividades para se observar o que foi
realizado e oportunidades de melhoria.
APH BÁSICO: atendimento prestado em ambiente extra-hospitalar, sem procedimentos invasivos,
usualmente prestado por profissional de nível técnico.
APH AVANÇADO: atendimento prestado em ambiente extra-hospitalar, com uso procedimentos
invasivos, usualmente prestado por profissional de nível superior (médico).
ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR TÁTICO (APHT): consiste no atendimento à vítima, em um
ambiente tático, nas atividades militares, com o emprego de um conjunto de manobras e
procedimentos emergenciais, baseados em conhecimentos técnicos de suporte de vida básicos e
avançados, para serem aplicados nas vítimas ou em si mesmos, por indivíduos previamente
treinados, com o objetivo de salvaguardar a vida humana e prover a estabilização para a
evacuação até o suporte médico adequado (Portaria Normativa do MD nº 12/2018).
CENÁRIOS: recriações de ambientes com objetivo de contextualizar a atividade e inserir o estresse
da situação real na simulação.
CIÊNCIAS MILITARES: é o ramo da ciência aplicada que se preocupa com o estudo civil da doutrina,
técnica, psicologia, prática e outros fenômenos sociais que constituem o “estado de guerra”.
DEZ MINUTOS DE PLATINA: período durante o qual o paciente deve receber cuidados básicos
abordando situações que levam rapidamente a morte (como as paradas cardiorrespiratórias, as
grandes hemorragias e as obstruções das vias aéreas que impossibilitem a ventilação), evitando o
óbito nos primeiros minutos após um trauma.
DOUTRINA MILITAR TERRESTRE: conjunto de normas e conceitos que norteiam a atuação do
Exército Brasileiro.
EMERGÊNCIA MÉDICA: estado de mal súbito ou de trauma com risco de morte que necessite
intervenção médica no prazo máximo de uma hora.
ESCALÕES DE SAÚDE: organização dos níveis de assistência a serem prestados durante as
operações de combate.
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ESTRESSE OU STRESS: soma de respostas físicas e mentais causadas por determinados estímulos
externos (estressores) e que permitem ao indivíduo (humano ou animal) superar determinadas
exigências do meio ambiente, podendo levar à desgaste físico e mental; pode ser causado por
exposição a um determinado ambiente.
EXANGUINAÇÃO: perda de todo o sangue.
FEEDBACK: expressão em língua inglesa significando uma resposta que gera retroalimentação de
um sistema, podendo ser positiva ou negativa.
FERIMENTO PENETRANTE: ferimentos que rompam a barreira da pele.
FIRST RESPONDERS: expressão em língua inglesa significando os profissionais que chegam a cena
mais rapidamente em condições de prestar os primeiros socorros.
GOLD STANDARD: expressão em língua inglesa significando padrão ouro, ou seja, o melhor e mais
moderno tratamento a ser ministrado.
GOLDEN HOUR: expressão em língua inglesa significando período no trauma entre o ferimento
inicial e o tratamento definitivo durante o qual preconiza-se que o paciente deve ser atendido,
traduzido como Hora de Ouro.
HOSPITAL DE CAMPANHA (H CMP): estrutura de saúde hospitalar desdobrada doutrinariamente
pelo Batalhão de Saúde (B Sau) ou adaptada em Hospitais Militares (H Mil) ou Organizações Civis
Saúde (OCS) contratadas e/ou mobilizadas; devem possuir em comparação ao Posto de
Atendimento Avançado (PAA) maior capacidade de diagnóstico, de cuidados intensivos e de
evacuação, e devem executar atividades de medicina preventiva e curativa e de apoio de material
de saúde.
HOSPITAL MILITAR (H MIL): estrutura de saúde hospitalar fixa (OMS) ou adaptada em
Organizações Civis Saúde (OCS) contratadas e/ou mobilizadas no TN/ZI; devem possuir ampla
capacidade de apoio de saúde e serem capazes de prover assistência médica definitiva ou
reabilitação.
HORA DE OURO: vide Golden hour.
IATROGENIAS: expressão do grego iatros, significando dano por procedimento médico, intencional
ou não.
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INTERCORRÊNCIAS: acontecimentos desfavoráveis durante a realização de um procedimento
médico.
LINHA DE CONTATO (LC): local onde há o contato entre as forças oponentes no combate.
MANEQUIM: simulador do corpo humano com diferentes funções.
MEDICINA OPERACIONAL: medicina praticada em locais especiais, com materiais e recursos
diferenciados, geralmente limitados.
ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM): qualquer organização de natureza militar.
PARAMÉDICO: no Brasil, todo profissional de saúde, exceto os Médicos, como enfermeiros,
nutricionistas, fisioterapeutas, dentistas e técnicos de enfermagem (nos EUA há formação técnica
específica com duração média de dois anos para formar um profissional de saúde especializados
em urgências e emergências pré-hospitalares).
POSTO DE ATENDIMENTO AVANÇADO (PAA): estrutura de Saúde doutrinariamente desdobrada
pela Companhia de Saúde Avançada (Cia Sau Avç) do Batalhão de Saúde; deve possuir capacidade
intermediária de retenção, tratamento e evacuação, executar medicina preventiva (exceto apoio
de veterinária preventiva e apoio farmacêutico) e atendimento primário, tratamento de doentes e
feridos (quando reforçado) e tratamento a atingidos por agentes QBRN.
POSTO DE SOCORRO (PS): estrutura de Saúde doutrinariamente desdobrada pelo Pelotão de
Saúde (PEL SAU) que são os elementos de saúde orgânicos das organizações militares (OM) que se
encontram em combate; deve possuir capacidade limitada de retenção, tratamento e evacuação,
executar medicina preventiva (exceto apoio de veterinária preventiva e apoio farmacêutico) e
atendimento primário, exceto cirurgia de controle de danos.
PNEUMOTÓRAX: lesão pulmonar levando ao acúmulo de ar dentro da caixa torácica impedindo a
ventilação.
PROCEDIMENTOS INVASIVOS: procedimentos que provocam o rompimento das barreiras naturais
ou penetram em cavidades do organismo, abrindo uma porta ou acesso para o meio interno
(exemplo: punções venosas e cirurgias).
PROCEDIMENTOS NÃO-INVASIVOS: procedimentos que não envolvem instrumentos que rompem
a pele ou que penetram fisicamente no corpo são considerados não-invasivos (exemplo: Raios X,
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exame oftalmológico padrão, tomografia computadorizada, ressonância magnética, auxílio
auditivo, monitor Holter, talas externas, gessos, ECG etc.).
SIMULAÇÃO: método técnico que possibilita representar artificialmente uma atividade ou um
evento real, por meio de um modelo.
SIMULAÇÃO BIOMÉDICA: simulação com manequins que simulem a fisiologia humana.
TECNÓLOGO: profissional de saúde com curso de extensão universitário com duração de dois
anos, formação de nível superior.
TERRITÓRIO NACIONAL (TN): território brasileiro.
ZONA DE ADMINISTRAÇÃO (ZC): área onde se encontra a estrutura logística necessária as
operações militares.
ZONA DE COMBATE (ZC): área onde se desenvolvem as operações militares de combate.
ZONA DO INTERIOR (ZI): área afastada da Zona de Combate que supre a Zona de Administração,
frequentemente referida como Território Nacional em caso de conflito no exterior.
AUDITORIA EM SAÚDE
ANS: Agência Nacional de Saúde Suplementar.
ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
AUDITORIA EM SAÚDE: atividade de avaliação independente e de assessoramento à
administração, voltada para o exame e a análise da adequação, eficiência, eficácia, efetividade e
qualidade nas ações de saúde, praticadas pelos prestadores de serviços, sob os aspectos
quantitativos, qualitativos e contábeis, com observância de preceitos éticos e leiais.
AUDITORIA MÉDICA: atividade da organização militar / organização militar de saúde (OM/OMS)
que, por meio de atos médicos, destina-se a controlar e avaliar os recursos e procedimentos
adotados, visando a adequabilidade, correção, qualidade, eficácia e economicidade dos serviços
prestados, em consonância com o Código de Ética Médica e a legislação vigente.
AUDITORIA PRELIMINAR, PRÉVIA OU PROSPECTIVA: auditoria realizada de forma preliminar, cuja
análise das solicitações de procedimentos e de exames compete aos profissionais de saúde
habilitados, a fim de desencadear o processo de autorização, mediante emissão da
correspondente guia de encaminhamento (GE); realiza análises e autorizações prévias para
exames ou procedimentos com ou sem OPME solicitados, em conformidade com os parâmetros
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de cobertura previstos nas legislações vigentes e com o disposto nos Termos de Credenciamento
celebrados, sendo etapa essencial para a liberação de Exames/Procedimentos de Custo Elevado e
de Internações em caráter eletivo.
AUDITORIA CONCORRENTE OU CONCOMITANTE: auditoria feita enquanto o paciente estiver
hospitalizado ou sendo atendido ambulatoriamente, enfocando os custos e a adequação dos
serviços prestados; diz respeito ao acompanhamento e ao desenvolvimento da hospitalização,
envolvendo as autorizações oportunas pelo Médico Auditor decorrentes da realização das visitas
diárias aos pacientes internados em OCS.
AUDITORIA RETROSPECTIVA OU A POSTERIORI: auditoria feita após a alta do paciente ou ao
término de seu atendimento, utilizando-se da análise dos documentos e de relatórios diversos,
incluindo os provenientes das auditorias concorrente e prévia, bem como das contas médicas
propriamente ditas, a fim de identificar as respectivas conformidades; as informações que serão
analisadas nas contas hospitalares disponibilizadas parcialmente durante a internação do paciente
(ou após a alta hospitalar) e as contas ambulatoriais, após a apresentação das Faturas e que
permitirão o registro formal das conformidades e não conformidades, e os consequentes
lançamentos mensais da utilização dos serviços nos sistemas desenvolvidos ou terceirizados para
esse fim.
AVALIAÇÃO INICIAL: avaliação técnica, clínica ou à distância, prévia à realização do tratamento
para adequação do plano de tratamento à situação do beneficiário e às normas do Sistema de
Saúde do Exército Brasileiro.
AVALIAÇÃO FINAL: avaliação técnica posterior à realização do tratamento, para constatar sua
efetivação e adequação às normas do Sistema de Saúde do Exército Brasileiro.
GE: Guia de Encaminhamento.
FATURA: Conjunto dos documentos de cobrança dos credenciados enviados ao Sistema de Saúde
do Exército Brasileiro para pagamento, referente ao atendimento do beneficiário. Esse conjunto é
composto, conforme o caso, de: notas fiscais/recibos, guia de encaminhamento, relação de
materiais/medicamentos, relação dos itens de serviços, e outros documentos.
PERÍCIA DOCUMENTAL: avaliação técnica baseada em documentos relativos ao beneficiário do
Sistema de Saúde do Exército Brasileiro.
TISS: Troca de Informações em Saúde Suplementar.
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CLÍNICA ESPECIALIZADA: unidade destinada ao atendimento ambulatorial em apenas uma
especialidade/área da assistência.
CLÍNICA ESPECIALIZADA COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA: unidade destinada ao atendimento
ambulatorial em apenas uma especialidade/área da assistência, com serviços de Pronto
Atendimento e/ou de emergências com funcionamento nas 24 horas do dia.
CONSULTÓRIO ISOLADO: sala isolada destinada à prestação de assistência médica ou de outros
profissionais de saúde.
ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES: estabelecimentos com pelo menos cinco leitos para
internação de pacientes, que garantam um atendimento básico de diagnóstico e tratamento, com
equipe multidisciplinar organizada e com prova de admissão e assistência permanente prestada
por médicos e demais profissionais da área da saúde, que possuam serviços de enfermagem e
atendimento terapêutico direto ao paciente, durante 24 horas, com disponibilidade de serviços de
laboratório e radiologia, fisioterapia, nutrição, serviços de cirurgia e/ou parto, bem como registros
médicos organizados para a rápida observação e acompanhamento dos casos.
MATERIAIS ESPECIAIS: materiais utilizados em procedimentos cirúrgicos ou diagnósticos, que
possuem um alto custo e/ou critérios específicos de utilização.
MATERIAIS DE SÍNTESE: dispositivos (placas, parafusos, hastes, fios, ganchos, fitas, dispositivos
carreadores de enxerto) implantados no ato operatório, cuja função se extingue quando o objetivo
do ato, fusão ou cicatrização de segmentos ocorre.
POLICLÍNICA: unidade destinada à prestação de assistência em duas ou mais especialidades,
podendo ou não oferecer SADT.
POLICLÍNICA COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA: unidade destinada à prestação de assistência em uma
ou mais especialidades, com serviços de Pronto Atendimento e/ou de emergências com
funcionamento nas 24 horas do dia.
PRONTO ATENDIMENTO: unidade destinada à prestação de assistência a pacientes com ou sem
risco de vida, cujos agravos necessitam de atendimento imediato.
RELATÓRIO DE AUDITORIA TÉCNICA (RAT): documento que registra o resultado da auditoria
realizada nas contas médico-hospitalares, descriminando valor apresentado, valor glosado e valor
aprovado.
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SERVIÇO AMBULATORIAL: prestação de atendimento de assistência à saúde em regime de não
internação, que engloba o atendimento domiciliar na forma de gerenciamento.
SERVIÇOS DE APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA (SADT): serviços de saúde que realizam atividades
que auxiliam a determinação de diagnóstico e/ou complementam o tratamento e a reabilitação do
paciente.
SERVIÇO HOSPITALAR: prestação de atendimento de assistência à saúde por estabelecimentos
hospitalares, em regime de internação.
UNIDADE ABERTA: leitos localizados em apartamentos, enfermarias, unidades de hospital dia e
internamento domiciliar.
UNIDADE FECHADA: leitos localizados em unidades de terapia intensiva e semi-intensiva.
MEDICAMENTOS ESPECIAIS: são medicamentos de uso continuado cujo valor unitário representa
custo elevado, utilizados para tratamento de agravos específicos e que possuem critérios para sua
utilização.
PASAM
AMBIÊNCIA NA SAÚDE: espaço físico, social, profissional e de relações interpessoais que deve
estar em sintonia com um projeto de saúde voltado para a atenção acolhedora, resolutiva e
humana.
ATIVIDADES DE PROMOÇÃO À SAÚDE: atividades relacionadas a saúde individual e/ou coletiva que
visa a reduzir vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais,
econômicos, políticos, culturais e ambientais, ou seja, visa a estimular o autocuidado.
BOAS PRÁTICAS: conjunto de procedimentos experimentados em instituições de saúde e
recomendados por órgãos de referência como a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da
Saúde, a ANVISA ou a Diretoria de Saúde.
CADEIA TERAPÊUTICA: integração de diferentes saberes e responsabilidades na padronização,
compra, estocagem, prescrição, distribuição e utilização de medicamentos.
DANO: comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo,
incluindo-se doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser
físico, social ou psicológico.
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EVENTO ADVERSO: incidente que resulta em dano ao paciente, causado pelo cuidado à saúde e
não pela doença de base, que prolongou o tempo de permanência do paciente ou resultou em
uma incapacidade presente no momento da alta.
EVENTO SENTINELA: ocorrência inesperada ou variação nos processos envolvendo óbito, qualquer
lesão física ou psicológica ou mesmo seu risco de ocorrer.
FARMACOVIGILÂNCIA: ciência e atividades relativas à identificação, avaliação, compreensão e
prevenção de efeitos adversos ou qualquer outro problema relacionado a medicamentos.
INCIDENTE: evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano
desnecessário ao paciente.
INCIDENTE SEM LESÃO: incidente que atingiu o paciente, mas não causou danos.
LIMPEZA CONCORRENTE: procedimento de limpeza realizado, diariamente, em todas as unidades
dos estabelecimentos de saúde com a finalidade de limpar e organizar o ambiente, repor os
materiais de consumo diário (por exemplo, sabonete líquido, papel higiênico, papel toalha e
outros) e recolher os resíduos, de acordo com a sua classificação.
LIMPEZA TERMINAL: limpeza mais completa, incluindo todas as superfícies horizontais e verticais,
internas e externas. É realizada na unidade do paciente após alta hospitalar, transferências, óbitos
(desocupação do local) ou nas internações de longa duração (programada).
MECANISMOS DE VALIDAÇÃO: evidências documentadas que são estabelecidas para comprovar
um alto grau de segurança a um processo específico, o que garante consistentemente que o
produto esteja de acordo com as normas de qualidade.
NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE (NSP): instância do serviço de saúde criada para promover
e apoiar a implementação de ações voltadas à segurança do paciente.
PERIGO: qualquer fenômeno que tenha o potencial de causar ruptura no processo ou danos às
pessoas e o seu ambiente.
PLANO DE SEGURANÇA DO PACIENTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE (PSP): documento que aponta
situações de risco e descreve as estratégias e ações definidas pelo serviço de saúde para a gestão
de risco visando a prevenção e a mitigação dos incidentes, desde a admissão até a transferência, a
alta ou o óbito do paciente no serviço de saúde.
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PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS: documentos que padronizam o fluxo do manejo do paciente e são
baseados nas evidências científicas encontradas na literatura e na experiência dos profissionais de
saúde, sempre adaptados ao ambiente do serviço.
QUASE ERRO (NEAR MISS): incidente que não atingiu o paciente.
RISCO: probabilidade de ocorrência de um evento que afeta a integridade do paciente, da equipe
de saúde ou da comunidade onde o serviço está inserido.
SEGURANÇA DO PACIENTE: redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário
associado à atenção à saúde.
SUPORTE TÉCNICO: atividade destinada à assessoria aos clientes internos, a fim de assegurar a
eficácia do processo e notificação de resultados parciais alterados.
TECNOLOGIA EM SAÚDE: conjunto de equipamentos, medicamentos, insumos e procedimentos
utilizados na atenção à saúde, bem como os processos de trabalho, a infraestrutura e a
organização do serviço de saúde.
EXCELÊNCIA GERENCIAL EM SAÚDE
EFICÁCIA: capacidade de fazer aquilo que é preciso, que é certo para se alcançar determinado
objetivos, escolhendo os melhores meios de produzir um produto adequado ao mercado;
capacidade de fazer aquilo que é preciso; é uma medida normativa do alcance dos resultados.
EFICIÊNCIA: capacidade de obter bons produtos como produtividade e desempenho, utilizando a
menor quantidade de recursos possíveis, como tempo, mão de obra e material; capacidade de
fazer aquilo que é preciso. É uma medida normativa da utilização dos recursos nesse processo; é
uma relação entre custos e benefícios.
EFETIVIDADE: capacidade de se promover resultados pretendidos em continuidade; competência
para produzir resultados e metas definidas, com base na eficiência e na eficácia; capacidade de
promover resultados contínuos; demonstra em que medida os resultados de uma ação trazem
benefícios à sociedade.
RESOLUTIVIDADE/RESOLUBILIDADE: a capacidade de um sistema ou organização em resolver
situações relacionadas à saúde/doença dos seus usuários.
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DIRETORIA DO SERVIÇO MILITAR (DSM)
LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA
MILITARES TEMPORÁRIOS
1. Decreto nº 8.518, de 18 SET 15.
2. Portaria Normativa nº 82/GM-MD, de 1º SET 20.
3.

Portaria

nº

232

–

DSM/DGP/C

Ex,

de

23

OUT

20,

disponíveis

em

http://dsm.dgp.eb.mil.br/index.php/identificacao.
4. Portaria nº 046 - DGP, de 27 MAR 12. Aprova as Normas Técnicas para a Prestação do Serviço
Militar Temporário (EB30-N-30.009), 1ª Edição, 2012.
5. Calendário de Obrigações da Seção de Militares Temporários.

SERVIÇO MILITAR INICIAL OBRIGATÓRIO
1. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 OUT 1988.
2. Lei nº 3.282, de 10 OUT 1957 - Amparo do Estado aos Conscritos).
3. Lei nº 4.375, de 17 AGO 1964 (Lei do Serviço Militar – LSM).
4. Lei nº 5.292, de 8 JUN 1967 (Lei de Prestação do Serviço Militar pelos estudantes de Medicina,
Farmácia, Odontologia e Veterinária e pelos Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários –
MFDV).
5. Lei nº 7.115, de 29 AGO 1983 – Prova documental de vida, residência, pobreza, dependência
econômica, homonímia ou bons antecedentes.
6. Decreto nº 57.654, de 20 JAN 1966 – Regulamento da Lei do Serviço Militar – RLSM.
7. Decreto nº 60.822, de 7 JUN 1967 – Instruções Gerais para Inspeção de Saúde dos Conscritos
nas Forças Armadas – IGISC.
8. Decreto nº 63.704, de 29 NOV 1968 – Regulamento da Lei de Prestação do Serviço Militar pelos
estudantes de Medicina, Farmácia, Odontologia e Veterinária e pelos Médicos, Farmacêuticos,
Dentistas e Veterinários – RLMFDV).
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9. Decreto nº 66.949, de 23 JUL 1970 – Instruções Gerais para a Coordenação da Conscrição nas
Forças Armadas – IGCCFA).
10. Portaria nº 816, de 11 OUT 1983 – Instruções Gerais para o Processamento e Solução dos
Pedidos de Eximição do Serviço Militar por Convicção Religiosa.
11. Portaria nº 044, de 7 FEV 08 – Normas para Convocação, Seleção e Incorporação de Médicos,
Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários no âmbito do Exército Brasileiro.
12. Portaria nº 015 – DGP, de 6 FEV 12 – Normas Técnicas para as Comissões de Seleção.
13. Portaria nº 037 – DGP, de 14 MAR 12 – Normas Técnicas para a Incorporação e Matricula nas
Organizações Militares da Ativa e Órgãos de Formação da Reserva.
14. Portaria nº 036 – DGP, de 14 MAR 12 – Normas Técnicas para a Avaliação e Distribuição de
Conscritos.
15. Portaria nº 326 – DGP, de 23 DEZ 19 – Normas Técnicas para o Funcionamento das Juntas de
Serviço Militar.
16. Portaria nº 327 – DGP, de 23 DEZ 19 – Normas para o Funcionamento dos Postos de
Recrutamento e Mobilização – PRM.
17. Portaria nº 165 – DGP, de 7 NOV 11 – Normas para o Funcionamento dos Órgãos de Serviço
Militar em Tempo de Paz (NT 01-DSM).
18. Portaria nº 260, de 26 MAIO 2000 – Define atribuições e procedimentos relativos ao Sistema
de Incorporação e Licenciamento.

MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
1. Lei nº 11.631, de 27 DEZ 07 – Lei de Mobilização Nacional.
2. Decreto nº 6.592, de 2 OUT 08 – Regulamenta o disposto na Lei nº 11.631, de 27 DEZ 07, que
dispõe sobre a Mobilização Nacional e cria o Sistema Nacional de Mobilização – SINAMOB.
3. Decreto nº 57.654, de 20 JAN 1966 – Regulamento da Lei do Serviço Militar.
4. Decreto nº 4.502, de 9 DEZ 02 – Regulamento para o Corpo de Oficiais da Reserva do Exército R-68.
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5. Portaria Normativa nº 045-MD, de 18 JUL 16 – Aprova o Sistema de Mobilização Militar
(SISMOMIL).
6. Portaria Normativa nº 2.330/MD, de 28 OUT 15 – Aprova a “Doutrina de Mobilização Militar –
MD41-M-01.
7. Portaria Normativa nº 297/EMCFA/MD, de 5 FEV 15 – Aprova o Manual de Mobilização Militar –
MD41-M-02.
8. Instrução Normativa nº 7 /MD, de 20 OUT 15 – Aprova a Diretriz Setorial de Mobilização Militar
– MD41-D-01.
9. Portaria nº 179 – EME, de 10 AGO 15 – Aprova a Diretriz para a Execução dos Exercícios de
Mobilização no Âmbito do Exército.
10. Portaria nº 131 – EME, de 7 DEZ 07 – Instruções Reguladoras da Mobilização dos Recursos
Humanos (IR 20-20).
11. Portaria nº 133 – EME, de 14 DEZ 07 – Normas para o Funcionamento do Sistema
Informatizado de Mobilização de Pessoal (SIMP).
12. Portaria n° 094 – DGP, de 6 JUL 04 – Normas Técnicas para o Controle da Situação de
Mobilização de Oficiais e Praças da Reserva.
13. Portaria nº 172 – DGP, de 12 AGO 10 – Normas Técnicas para o Funcionamento do Sistema
Eletrônico de Recrutamento Militar e Mobilização (NT 15-SERMILMOB).
14. Portaria nº 216 – DGP, de 3 SET 09 – Diretriz Setorial de Planejamento de Mobilização dos
Recursos Humanos (DSPMRH).
15. Portaria nº 175 – DGP/C Ex, de 4 SET 20 – Diretrizes para o Exercício de Apresentação da
Reserva e Comemorações do Dia do Reservista.
16. Portaria nº 230 – DGP, de 17 SET 09 – Instruções de Mobilização aos Órgãos de Serviço Militar
(IMOSM).

ASSESSORIA DOS TRIBUNAIS DE HONRA (ATH)
LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;
2. Lei nº 5.836, de 5 DEZ 1972 - Dispõe sobre o Conselho de Justificação (CJ);
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3. Lei nº 6.880, de 9 DEZ 1980 - Estatuto dos Militares (E1);
4. Lei nº 8.906, de 4 JUL 1994 - Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil;
5. Lei nº 9.784, de 29 JAN 1999 - Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal;
6. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 OUT 1941 - Código de Processo Penal (CPP);
7. Decreto-Lei nº 1.002, de 21 OUT 1969 - Código de Processo Penal Militar (CPPM);
8. Decreto nº 71.500, de 5 DEZ 1972 - Dispõe sobre o Conselho de Disciplina (CD);
9. Decreto nº 4.346, de 26 AGO 02 - Regulamento Disciplinar do Exército (RDE);
10. Portaria nº 156, de 18 MAR 13 - IG sobre Assessoria de Apoio para Assuntos Jurídicos no
Exército Brasileiro (EB10-IG-09.002);
11. Portaria nº 1.392-C Ex, de 25 OUT 16 – Vade- Mécum de Cerimonial de Valores, Deveres e Ética
Militares (EB10-VM-12.010);
12. Portaria nº 110-C Ex, de 8 FEV 18 - Aplica as Instruções Gerais para o Funcionamento de
Conselho de Disciplina no âmbito do Exército Brasileiro (EB10-IG-02.021) e dá outras providências;
e
13. Portaria n° 1.440-C Ex, de 6 SET 18 – Aprova as Instruções Gerais para o Funcionamento de
Conselho de Disciplina no âmbito do Exército Brasileiro (EB10-IG-02.021) e dá outras providências.

DIRETORIA DE AVALIAÇÕES E PROMOÇÕES (D A Prom)
LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA
1.

Portaria nº 081 – DGP, de 31 de outubro de 201;

2.

Portaria nº 136 – DGP, de 27 de junho de 2019;

3.

Portaria do Comandante do Exército n° 1.494, de 11 DEZ 14;

4.

Portaria do Departamento-Geral do Pessoal nº 175, de 17 AGO 17;

5.

Portaria do Departamento-Geral do Pessoal nº 184, de 31 AGO 15; e

6.

Portaria do Departamento-Geral do Pessoal nº 206, de 04 NOV 15.

7.

Instruções Gerais para o Sistema de Valorização do Mérito dos Militares do Exército (IG30-10),

aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército nº 994, de 18 de dezembro de 2008;

Caderno de Orientação DGP
8.

465

Instruções Reguladoras para o Sistema de Valorização do Mérito dos Oficiais de Carreira das

Armas, do Quadro de Material Bélico e do Serviço de Intendência (EB30-IR-60.004), 1ª Edição,
2017, aprovadas pela Portaria nº 095-DGP, de 22 de maio de 2017;
9.

Instruções Reguladoras para o Sistema de Valorização do Mérito dos Oficiais de Carreira do

quadro de Engenheiro Militares, Quadro Complementar de Oficiais, Serviço de Saúde e Serviço de
Saúde e Serviço de Assistência Religiosa do Exército (EB30-IR-60.005), 1ª Edição, 2017, aprovadas
pela Portaria nº 096-DGP, de 22 de maio de 2017;
10.

Instruções Reguladoras para o Sistema de Valorização do Mérito Oficiais do Quadro Auxiliar

de Oficiais e Graduados de Carreira (EB30-IR-60.006), 1ª Edição, 2017, aprovadas pela Portaria nº
097-DGP, de 22 de maio de 2017;
11.

Normas para a Comprovação, o Reconhecimento e o Cadastramento do Tempo de Serviço em

Situações Diversas (EB30-N-60.033), 3ª Edição, 2017, aprovadas pela Portaria nº 098-DGP, de 22
de maio de 2017;
12.

Normas para a Elaboração de Mapas de Indicadores em Apoio aos Processos de Seleção e

Promoção no âmbito do Exército (EB-N-60.037), 1ª edição, 2018, aprovadas pela Portaria nº 137DGP, de 5 de junho de 2018; e
13.

Normas para Registro de Informações Pessoais Relativas aos Militares de Carreira e Inativos

(EB10-N-02.004).
14.

Lei nº 13.954, de 16 DEZ 19, que alterou a Lei nº 6.880, de 9 DEZ 1980 (Estatuto dos

Militares), a Lei nº 3.765, de 4 MAIO 1960, a Lei nº 4.375, de 17 AGO 1964 (Lei do Serviço Militar),
a Lei nº 5.821, de 10 NOV 1972, a Lei nº 12.705, de 8 AGO 12, e o Decreto-Lei nº 667, de 2 JUL
1969, para reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares;
e que revogou dispositivos e anexos da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 AGO 01, e da Lei nº
11.784, de 22 SET 08; e deu outras providências;
15.

Lei nº 6.391, de 9 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o pessoal do Ministério do

Exército;
16.

Estatuto dos Militares, aprovado pela Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980;

17.

Decreto nº 84.333, de 20 de dezembro de 1979, que criou o Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO);

18.

Regulamento para o Ingresso e a Promoção no Quadro Auxiliar de Oficiais (RIPQAO),

aprovado pelo Decreto nº 90.116, de 29 de agosto de 1984;
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Portaria Ministerial nº 171, de 27 de fevereiro de 1984, que criou o Curso de Habilitação ao

Quadro Auxiliar de Oficiais (CHQAO);
20.

Portaria do Comandante do Exército nº 135, de 19 de março de 2007, que aprovou os

parâmetros da aptidão física, para fins de promoção, no âmbito do Exército;
21.

Instruções Gerais para cadastramento e auditoria dos dados do pessoal vinculado ao Exército

(EB10-IG-02.030), aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército nº 1.378, de 15 DEZ 20;
22.

Normas para Remessa e Obtenção de Informações Relativas ao Controle e à Atualização dos

Dados Cadastrais do Pessoal Militar (EB10-N-02.005), aprovadas pela Portaria do Comandante do
Exército nº 440, de 19 MAIO 14;
23.

Portaria nº 507-EME, de 8 DEZ 17, que aprovou a Diretriz para o processo seletivo do Curso

de Habilitação ao Quadro Auxiliar de Oficiais e deu outras providências (EB20-D-01.060);
24.

Portaria nº 1.700-Cmt Ex, de 8 DEZ 17, que delegou e subdelegou competência para a prática

de atos administrativos;
25.

Instruções Gerais para Ingresso e Promoções no Quadro Auxiliar de Oficiais (EB 10-IG-

02.005), aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército nº 1.496, de 11 DEZ 14;
26.

Portaria do Comandante do Exército nº 1.019, de 3 AGO 15, que alterou dispositivos da

Portaria nº 1.496, de 11 DEZ 14 - EB 10-IG-02.005;
27.

Normas para Registro de Informações Pessoais Relativas aos Militares de Carreira e Inativos

(EB10-N-02.004), aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército nº 1.654, de 11 NOV 15;
28.

Instruções Reguladoras do processo seletivo e da matrícula no Curso de Habilitação ao

Quadro Auxiliar de Oficiais (IRPSM/CHQAO), aprovadas pela Portaria nº 089-DECEx/C Ex, de 11
MAR 21;
29.

Portaria EME/C Ex nº 383, de 7 MAIO 21, que aprovou a Diretriz para Ingresso e Promoções

no Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO) e para Promoções de Subtenentes e Sargentos de Carreira,
exceto os do Quadro Especial (EB20-D-01.053).
30.

Portaria EME/C Ex nº 384, de 7 MAIO 21, que aprovou a Diretriz para as Promoções de

Músicos de Carreira não formados na Escola de Instrução Especializada ou na Escola de Sargentos
de Logística (EB20-D-01.064).
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Instruções Reguladoras para o Sistema de Valorização do Mérito dos Militares de Carreira do

Exército (EB30-IR-60.006), aprovadas pela Portaria nº 097-DGP, de 22 MAIO 17;
32.

Portaria nº 192-DGP, de 1º OUT 15, que delegou competência para a prática de atos

administrativos no âmbito do DGP.
33.

Lei nº 13.954, de 16 DEZ 19, que alterou a Lei nº 6.880, de 9 DEZ 1980 (Estatuto dos Militares),

a Lei nº 3.765, de 4 MAIO 1960, a Lei nº 4.375, de 17 AGO 1964 (Lei do Serviço Militar), a Lei nº
5.821, de 10 NOV 1972, a Lei nº 12.705, de 8 AGO 12, e o Decreto-Lei nº 667, de 2 JUL 1969, para
reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares; e que
revogou dispositivos e anexos da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 AGO 01, e da Lei nº 11.784,
de 22 SET 08; e deu outras providências;
34.

Lei nº 5.821, de 10 de novembro de 1972, Lei de Promoções dos Oficiais da Ativa das Forças

Armadas (LPOAFA);
35.

Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, que dispõem sobre o Estatuto dos Militares (E-1);

36.

Decreto nº 4.502, de 9 de fevereiro de 2002, que aprovou o Regulamento para o Corpo de

Oficiais da Reserva do Exército (R-68 RCORE);
37.

Decreto nº 6.790, de 6 de março de 2009, que dá nova redação aos arts. 24, 25, 27 e 44 do

Regulamento para o Corpo de Oficiais da Reserva do Exército (R-68);
38.

Portaria nº 462, de 21 de agosto de 2003, que aprovou as Instruções Gerais para a

Convocação, os Estágios, as Prorrogações de Tempo de Serviço, as Promoções e o Licenciamento
dos Integrantes da Reserva de 2ª Classe, e dá outras providências. (IG 10-68);
39.

Portaria nº 135-Cmt Ex, de 19 de março de 2007, que aprovou os parâmetros da aptidão física,

para fins de promoção, no âmbito do Exército;
40.

Portaria nº 528-Cmt Ex, de 29 de junho de 2010, que alterou o § 1º do art. 30, os arts. 42, 46,

48 e 49, e os §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 51 das Instruções Gerais para a Convocação, os Estágios, as
Prorrogações de Tempo de Serviço, as Promoções e o Licenciamento dos Integrantes da Reserva
de 2ª Classe (IG 10-68); e
41.

Portaria nº 086-DGP/D A PROM, de 14 de setembro de 2015, que aprovou as Normas para o

Processo de Promoção de Oficial Temporário e dá outras providências. (EB 30-N-60.006).
42.

Lei nº 6.391, de 9 DEZ 1976, que dispõe sobre o Pessoal do Ministério do Exército e dá outras

providências;
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43.

Lei nº 6.880, de 9 DEZ 1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares;

44.

Decreto nº 90.116, de 29 AGO 1984, que regulamenta o ingresso e a Promoção no Quadro

Auxiliar de Oficiais (QAO) e dá outras providências (RIPQAO);
45.

Decreto nº 4.853, de 6 OUT 2003 - Aprova o Regulamento de Promoções de Graduados do

Exército (R-196);
46.

Portaria do Comandante do Exército nº 135, de 19 MAR 2007, que aprova parâmetros da

aptidão física, para fins de promoção, no âmbito do Exército;
47.

Portaria do Comandante do Exército nº 994, de 18 DEZ 2008, que aprova as Instruções Gerais

para o Sistema de Valorização do Mérito dos Militares do Exército e dá outras providências (IG 3010);
48.

Portaria do Comandante do Exército nº 581, de 12 SET 2011, que aprova as Instruções Gerais

para Cadastramento e Auditoria dos Dados do Pessoal vinculado ao Exército (IG 10-33);
49.

Portaria do Comandante do Exército nº 440, de 19 MAIO 2014, que aprova as Normas para

Remessa e Obtenção de Informações Relativas ao Controle e à Atualização dos Dados Cadastrais
do Pessoal Militar (EB10-N-02.005);
50.

Portaria do Comandante do Exército nº 1.505, de 15 DEZ 2014, que aprova as Instruções

Gerais para Promoção de Graduados (EB10-IG-02.006);
51.

Portaria do Comandante do Exército nº 1.654, de 11 NOV 2015, que aprova as Normas para

Registro de Informações Pessoais Relativas aos Militares de Carreira e Inativos (EB10-N-02.004);
52.

Portaria do Comandante do Exército nº 1017, de 17 AGO 2017, que altera dispositivos das

Instruções Gerais para Promoção de Graduados (EB10-IG-02.006), aprovadas pela Portaria do
Comandante do Exército nº 1.505, de 15 de dezembro de 2014, e dá outra providência;
53.

Portaria do Comandante do Exército nº 1.700, de 8 DEZ 2017, que delega e subdelega

competência para a prática de atos administrativos e dá outras providências;
54.

Portaria do Comandante do Exército nº 1751, de 20 DEZ 2017, que fixa os interstícios para fins

de ingresso em quadro de acesso e dá outras providências;
55.

Portaria do Comandante do Exército nº 1.104, de 27 OUT 2020, que regulamenta a realização

do 3º Teste de Aptidão Física de 2020 e a conceituação do desempenho físico individual, enquanto
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perdurar o estado de emergência de saúde pública, de importância nacional e internacional
decorrente do coronavírus (COVID-19);
56.

Portaria nº 032-EME, de 29 ABR 2011, que altera as Condições de Funcionamento do Curso de

Habilitação ao Quadro Auxiliar de Oficiais;
57.

Portaria nº 70-EME, de 21 MAIO 2012, que normatiza o Curso de Habilitação ao Quadro

Auxiliar de Oficiais;
58.

Portaria nº 383 - EME/C Ex, de 7 de MAIO 2021, que aprova a Diretriz para Ingresso e

Promoções no Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO) e para Promoções de Subtenentes e Sargentos de
Carreira, exceto os do Quadro Especial (EB20-D-01.053);
59.

Portaria nº 384 - EME/C Ex, de 7 MAIO 2021, que aprova a Diretriz para as Promoções de

Músicos de Carreira não formados na Escola de Instrução Especializada ou na Escola de Sargentos
de Logística (EB20-D-01.064).
60.

Portaria nº 044-DGP, de 16 AGO 2000, que aprova as Normas para o Exame das Fichas

Individuais dos Militares de Carreira;
61.

Portaria nº 192-DGP, de 1º OUT 2015, que delega competência para a Prática de Atos

Administrativos no âmbito do DGP;
62.

Portaria nº 097-DGP, de 22 MAIO 2017, que aprova as Instruções Reguladoras para o Sistema

de Valorização do Mérito dos Militares de Carreira do Exército (EB30-IR-60.006);
63.

Portaria nº 330 - DGP, de 7 DEZ 2018, que altera a Portaria nº 192-DGP, de 1º de outubro de

2015, que dispõe sobre competências para prática de atos administrativos no âmbito do DGP;
64.

Portaria nº 001-CPS, de 5 AGO 2016, que aprova o Regimento Interno da Comissão de

Promoções de Sargentos (EB 30-RI-60.003); e
65.

Portaria n º 025-CPS, de 6 DEZ 2018, que inseri o inciso VI do art. 4º do Regimento Interno da

Comissão de Promoções de Sargentos (EB 30-RI-60.003).
66.

Lei nº 5.821, de 1º de novembro de 1972 - Lei de Promoções de Oficiais da Ativa das

Forças Armadas (LPOAFA);
67.

Lei nº 6.391, de 9 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o pessoal do Ministério do Exército;

68.

Estatuto dos Militares, aprovado pela Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980;

69.

Lei nº 6.923, de 29 de junho de 1981, que dispõe sobre o Serviço de Assistência Religiosa
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nas Forças Armadas;
70.

Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, Alterou a Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980

(Estatuto dos Militares) e a Lei nº 5.821, de 10 de novembro de 1972;
71.

Regulamento, para o Exército, da Lei de Promoções de Oficiais da Ativa das Forças

Armadas (RLPOAFA), aprovado pelo Decreto nº 3.998, de 5 de outubro de 2001, alterado pelos
Decretos nº 9.129, de 17 de agosto de 2017, e nº 9.886, de 27 de junho de 2019;
72.

Portaria do Comandante do Exército nº 1.751, de 20 de dezembro de 2017, que fixa os

interstícios para fins de ingresso em quadro de acesso;
73.

Portaria do Comandante do Exército n° 135, de 19 de março de 2007, que aprova os

parâmetros da aptidão física, para fins de promoção, no âmbito do Exército;
74.

Instruções Gerais para Cadastramento e Auditoria dos Dados do Pessoal Vinculado ao

Exército (IG 30-33), aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército nº 581, de 12 de
setembro de 2011;
75.

Normas para Remessa e Obtenção de Informações Relativas ao Controle e à Atualização dos

Dados Cadastrais do Pessoal Militar (EB10-N-02.005), aprovadas pela Portaria do Comandante do
Exército nº 440, de 19 de maio de 2014;
76.

Portaria do Comandante do Exército n° 1.700, de 81 de dezembro de 2017, que delega

competência para a prática de atos administrativos;
77.

Instruções Gerais para Promoção de Oficiais da Ativa do Exército (EB 10-IG-02.001),

aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército nº 1.521, de 19 de dezembro de 2014;
78.

Normas para Registro de Informações Pessoais Relativas aos Militares de Carreira e

Inativos (EB10-N-02.004), aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército nº 1.654, de 11
de novembro de 2015;
79.

Normas para a Gestão das Carreiras dos Militares do Exército, aprovadas pela Portaria nº 110-

EME, de 9 de novembro de 2000;
80.

Diretriz para as Promoções de Oficiais de Carreira das Armas, do Quadro de Material Bélico,

do Serviço de Intendência e do Quadro de Engenheiros Militares (EB20-D-01.082), Diretriz para as
Promoções de Oficiais de Carreira do Quadro de Oficiais Médicos (EB20-D-01.083) e Diretriz
para as Promoções de Oficiais de Carreira do Quadro Complementar de Oficiais, do Quadro de
Oficiais Dentistas, do Quadro de Oficiais Farmacêuticos e Quadro de Capelães Militares
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(EB20-D-01.058), aprovadas pelas Portarias nº 283, de 18 DEZ 20, 284 e 285-EME, de 28 DEZ 20;
81.

Instruções Reguladoras para o Sistema de Valorização do Mérito dos Oficiais de Carreira das

Armas, do Quadro de Material Bélico e do Serviço de Intendência (EB30-IR-60.004), Instruções
Reguladoras para o Sistema de Valorização do Mérito dos Oficiais de Carreira do Quadro de
Engenheiros Militares, Quadro Complementar de Oficiais, Serviço de Saúde e Serviço de
Assistência Religiosa do Exército (EB30-IR-60.005) e Instruções Reguladoras para o Sistema de
Valorização do Mérito dos Oficiais do Quadro Auxiliar de Oficiais e Graduados de Carreira
(EB30-IR-60.006), aprovadas pelas Port nº 095, 096 e 097-DGP, de 22 MAIO 17; e
82.

Portaria nº 192-DGP, de 1º de outubro de 2015, que delega competência para a prática de

atos administrativos no âmbito do DGP.
DIRETORIA DE CIVIS, INATIVOS, PENSIONISTAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL (DCIPAS)

LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA
ASSISTÊNCIA SOCIAL

a. Constituição Federal de 1988;
b. Lei nº 8.742, de 7 DEZ 1993 – Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras
providências;
c. Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004;
d. Portaria GM-MD Nº 1.740, de 14 de abril de 2021, que aprova as Diretrizes de Assistência
Social das Forças Armadas;
e. Portaria – C Ex nº 1.572, de 11 de agosto de 2021, que aprova as Instruções Gerais para o
Funcionamento do Sistema de Assistência Social do Exército (SASEx);
f. Portaria nº 268-DGP, de 6 de novembro de 2019, que aprova a Diretriz para o Funcionamento
dos Centros de Equoterapia em instalações do Exército Brasileiro;
g. Portaria nº 236-DGP, de 9 de novembro de 2016, Instruções Reguladoras para o
Funcionamento dos Centros de Convivência;
h. Portaria nº 269-DGP, de 6 de novembro de 2019 (Em Separata), Instruções Reguladoras para
o Apoio à Necessidade de Ensino Especializado no Âmbito do Exército;
i. Portaria-DGP/C Ex Nº 15, de 27 de janeiro de 2021, que aprovou as Instruções Reguladoras
para o Ressarcimento do Apoio às Necessidades de Ensino Especializado (ANEE);
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j. Portaria nº 134-Cmt Ex, de 19 de março de 2007, que aprovou as Instruções Gerais para o
Funcionamento dos hotéis de Trânsito do Exército; e
k. Portaria nº 221-DGP, de 3 de outubro de 2007, que aprovou as Instruções Reguladoras para o
Funcionamento dos Hotéis de Trânsito do Exército.

RESERVA/REFORMA
a. Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares);
b. Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1998 (legislação de imposto de renda);
c. MP 2.215-10, de 31 de agosto de 2001 (Reestruturação da remuneração dos militares das
Forças Armadas);
d. Decreto nº 4.307, de 18 de julho de 2002 (Regulamenta a MP 2.215);
e. Decreto nº 10. 750, de 19 de julho de 2021 (Regulamenta os procedimentos de revisão de
reforma); e
f. Portaria – DGP/C Ex nº 019, de 02 de março de 2021 (Normas Técnicas nº 2 – Reforma)

BANCO DE TALENTOS
a. INFORMEX Nº 046 - DE 24 DE OUTUBRO DE 2018

PENSÃO
1.1 PENSÃO MILITAR
a. Lei nº 13.954, de 16 DEZ 19 (Altera as Leis nº 3.765, de 4 de maio de 1960, e 6.880, de 9 de
dezembro de 1980 e MP 2.215 de 31 AGO 01).
b. http://www.dcipas.eb.mil.br/pdf/port_007-dgp_normas _ tecnicas_nr_10-pensoes-eb30-n50.010.pdf
c. Lei nº 3.765, de 04 MAIO 60 (Lei de Pensões)
d. Decreto nº 49.096, de 10 OUT 60 (Revogado pelo Dec nº 10.742, de 05 JUL 21)
e. Decreto nº 10.742, de 05 JUL 21* (Regulamenta a Lei 3.765 Pensões Mil)
f. Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 AGO 01
g. Portaria nº 071-DGP, de 07 AGO 01
h. Portaria nº 192-DGP, de 01 OUT 15
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i. Portaria nº 082-DGP, de 23 ABR 14
j. Portaria nº 007-DGP/C Ex, de 2 MAR 21 (Aprova as NT-10 – Pensões/DCIPAS)
k.

Caderno

de

Modelos

DCIPAS

–

1ª

Edição

2021

http://www.dcipas.eb.mil.br/index.php/component/content/article/2-uncategorised/191anistiado-politico
l. Portaria nº 188-DGP, de 17 SET 15) (revogada pela Portaria nº 007-DGP/C Ex, de 2 MAR 21)
m. Portaria nº 175-DGP, de 12 AGO 14
n. Portaria nº 210-DGP/DCIPAS de 03 AGO 2018.

1.2 PENSÃO DE EX-COMBATENTE
a. Decreto-Lei nº 8.795/46.
b. Lei nº 2.579/55.
c. Lei nº 4.242/63.
d. Lei nº 8.059/90.
e. Lei nº 8.237/91.
f. Lei nº 8.717/93.
g. Lei nº 13.954, de 16 DEZ 19 http://www.dcipas.eb.mil.br/pdf/port_007-dgp_normas_
tecnicas_nr_10-pensoes-eb30-n-50.010.pdf
h. Lei nº 5.315/67, (Regulamenta o art. 178 da Constituição do Brasil)
i. Decreto nº 61.705/67, (Regulamenta a execução da Lei nº 5.315/67)
j. Portaria nº 007-DGP/C Ex, de 2 MAR 21 (Aprova as NT-10 – Pensões/DCIPAS)
k. Caderno de Modelos DCIPAS – 1ª Edição 2021
l. Portaria 210-DGP/DCIPAS, 03 AGO 2018
m. Portaria nº 331-DGP/DCIPAS, 07 DEZ 2018.

ANISTIADO POLÍTICO-MILITAR
a. Decreto Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de 1961.
b. Decreto-Lei nº 864, de 12 de setembro de 1961.
c. Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979.
d. Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980.
e. Emenda Constitucional nº 26, de 27 de novembro de 1985.Artigo 8º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT)/1988.
f. Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002.
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g. Decreto nº 4.897, de 25 de novembro de 2003.
h. Portaria Normativa nº 657/MD, de 25 de junho de 2004.
i. Parecer nº 99/CONJUR-MD, 25 de julho de 2006.
j. Portaria Ministerial nº 237, de 23 de agosto de 2006.
k. Portaria Normativa nº 1.235/MD, de 21 de setembro de 2006.
l. Lei nº 11.354, de 19 de outubro de 2006.
m. Portaria/Cmt Ex nº 848, de 16 de novembro de 2006.
n. Portaria nº 100-DGP, de 23 de abril de 2015 - Normas para Administração de Anistiados
Políticos Militares no âmbito do Comando do Exército (EB30-N-50.001)
PECIM
a. Decreto Nº 10.004, de 05 SET 19
b. Portaria GM-MD Nº 469, de 28 JAN 21

AUXÍLIO-TRANSPORTE
a. Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 AGO 01: Institui o Auxílio-Transporte, dispõe sobre o
pagamento dos militares e dos servidores do Poder Executivo Federal, inclusive de suas
autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, e dá outras
providências.
b. Portaria nº 849 14 Jul 16 (EB 10-IG-02.018): Aprova as Instruções Gerais para a Concessão
do Auxílio-Transporte no âmbito do Comando do Exército (EB 10-IG-02.018) e dá outras
providências.
c. Portaria nº 014, de 30 de junho de 1999: Aprova as Instruções Reguladoras para Concessão
do Auxílio-Transporte no âmbito do Exército Brasileiro (IR 70-21)
d. Portaria nº 098-DGP, de 31 de outubro de 2001: Aprova as Normas para o Controle da
Solicitação e Concessão do Auxílio-Transporte e o Exame de sua Requisição no âmbito do Exército
Brasileiro.
e. Parecer nº. 00519/2018 / CONJUR-EB / CGU / AGU: Pagamento de Auxílio-Transporte a
Servidores Com Idade Igual ou Superior a 65 Anos
f. Portaria nº 033 - DGP, de 16 de fevereiro de 2018: Define os valores limites para fins de
homologação e saque do Auxílio-Transporte no âmbito do Exército Brasileiro.

AUXÍLIO-FUNERAL
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a. PORTARIA Nº 250-DGP, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014. Aprova as Normas para o
Processamento e o Pagamento de Auxílio-Funeral no âmbito do Exército Brasileiro (EB 30-N50.007);
b. PORTARIA Nº 208-DGP, DE 2 DE AGOSTO DE 2018. Altera dispositivos da Portaria nº 250DGP, de 10 de novembro de 2014, e dá outras providências;
c. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais;
d. Lei nº 9.442, de 14 de março de 1997. Dispõe sobre o Auxílio-Funeral a ex-Combatentes, e dá
outras providências.
e. Lei nº 8.059, de 4 de julho de 1990. Dispõe sobre a pensão especial devida aos excombatentes da Segunda Guerra Mundial e a seus dependentes.
f. Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019. Altera a Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980
(Estatuto dos Militares), a Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, a Lei nº 4.375, de 17 de agosto de
1964 (Lei do Serviço Militar), a Lei nº 5.821, de 10 de novembro de 1972, a Lei nº 12.705, de 8 de
agosto de 2012, e o Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para reestruturar a carreira militar
e dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares; revoga dispositivos e anexos da Medida
Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, e da Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008; e
dá outras providências; e
g. Decreto nº 4.307, de 18 de julho de 2002, que regulamenta a Medida Provisória nº 2.21510, de 31 de agosto de 2001, que dispõe sobre a reestruturação da remuneração dos militares das
Forças Armadas, altera as Leis nº 3.765, de 4 de maio de 1960, e 6.880, de 9 de dezembro de
1980, e dá outras providências;

CADASTRO E AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
a. Portaria 119-DGP, de 31 MAIO 2019. Aprova as Normas para Cadastro e Averbação de
Tempo de Serviço Prestado em órgão de formação da reserva, em órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, em estabelecimento privado e durante o período acadêmico, por
militares de carreira de na inatividade. (EB 30-N-50-005).
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DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (DPGO)
LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA
a. Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
b. Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990;
c. Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações;
d. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;
e. Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986;
f. Decreto nº 5.994, de 19 de dezembro de 2006;
g. Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 - Regulamento Aduaneiro;
h. Decreto Nº 10.193, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019. Estabelece limites e instâncias de governança
para a contratação de bens e serviços e para a realização de gastos com diárias e passagens no
âmbito do Poder Executivo federal;
i. Decreto Nº 2271, DE 7 JULHO DE 1997. Dispõe sobre a contratação de serviços pela
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências;
j. Portaria nº 540, do Cmt do Ex, de 2 de outubro de 2002 (IG 10-32);
k. Portaria nº 073 – EME – Res/2002 – Aprova a Resolução de Materiais de Emprego Militar
passíveis de constarem em QDM e QDMP;
l. Portaria nº 369 de 28 de maio de 2012, aprova as Instruções Gerais para Importação e
Exportação Direta de Bens e Serviços (EB10-IG-08.001);
m. Portaria SECEX nº 23, de 14 de julho de 2011 - Consolidação das portarias SECEX/MDIC
(Importação e Exportação);
n. Portaria nº 027-SEF de 5 de setembro de 2014; do Secretário de Economia e Finanças, aprova as
Instruções Reguladoras para Importação e Exportação de Bens e Serviços no âmbito do Comando
do Exército (EB90-IR-03.002);
o. Portaria Nº 534, de 2 de junho de 2020. Dispõe sobre instâncias de governança para celebração
ou prorrogação de contratos, no âmbito do Exército Brasileiro;
p. PORTARIA nº 40-SEF, DE 2 DE MAIO DE 2019. Aprova as Normas para Prestação de Contas dos
Recursos Utilizados pelas Unidades Gestoras do Exército Brasileiro (EB90-N-08.002), 3ª Edição,
2019;
q. Portaria Nº 249, de 13 de junho de 2012. Estabelece normas complementares para o
cumprimento do Decreto nº 7.689, de 2 de março de 2012;
r. Instrução Normativa nº 74 - SRF, de 29 de setembro de 1997;
s. Instrução Normativa nº 680 - SRF, de 2 de outubro de 2006 e alterações;
t. Instrução Normativa nº 06, de 31 de outubro de 2007. Disciplina os procedimentos relativos ao
registro das Conformidades Contábil e de Registro de Gestão;
u. Instrução Normativa nº 982 - RFB, de 18 de dezembro de 2009;
v. Instrução Normativa nº 386- RFB, de 14 de janeiro de 2004, alterada pela Instrução Normativa nº
1.096, de 13 de dezembro de 2010;
x. Instrução Normativa nº 1.169- RFB, de 29 de junho de 2011;
z. Manual SIAFI nº 020314. Dispõe sobre os procedimentos para a realização da Conformidade de
Registros de Gestão;
aa. Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) - ANVISA nº 222, de 28 de dezembro de 2006;
ab. Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) - ANVISA nº 81, de 5 de novembro de 2008;
ac. Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) - ANVISA nº 908 - RFB, de 9 de janeiro de 2009;
ad. Circular BACEN nº 3.689, de 16 de dezembro de 2013;
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ae. Circular BACEN nº 3.690, de 16 de dezembro de 2013; e
af. Circular BACEN nº 3.691, de 16 de dezembro de 2013.
Prom Of
Tmpr?

DIRETORIA DE CONTROLE DE EFETIVOS E MOVIMENTAÇÕES (DCEM)
LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA
LEI Nº 6.880, de 9 DEZ 1980 - ESTATUTO DOS MILITARES (E-1)

DECRETO Nº 2.040, 21 OUT 1996 - APROVA O REGULAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO PARA OFICIAIS
E PRAÇAS DO EXÉRCITO - R 50
PORTARIA Nº 325-Cmt Ex, de 6 JUL 2000 - APROVA AS INSTRUÇÕES GERAIS PARA
MOVIMENTAÇÃO DE OFICIAIS E PRAÇAS DO EXÉRCITO - IG 10-02
EB30-IR-40.001 – INSTRUÇÕES REGULADORAS PARA APLICAÇÃO DAS IG 10-02, MOVIMENTAÇÃO
DE OFICIAIS E PRAÇAS DO EXÉRCITO
PORTARIA Nº 1.654, DE 11 DE NOV 15 (EB10-N-02.004) - APROVA AS NORMAS PARA REGISTRO DE
INFORMAÇÕES PESSOAIS RELATIVAS AOS MILITARES DE CARREIRA E INATIVOS
PORTARIA Nº 372, DE 17 AGO 16 - APROVA A DIRETRIZ PARA O PLANEJAMENTO DE CURSOS E
ESTÁGIOS (EB20-D-01.037) NO ÂMBITO DO SISTEMA DE ENSINO DO EXÉRCITO (SEE) E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS
PORTARIA Nº 319-DGP, DE 21 DEZ 17 - APROVA AS NORMAS PARA A SELEÇÃO DE MILITARES PARA
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO E DE EXTENSÃO E ESTÁGIOS GERAIS NO EXÉRCITO BRASILEIRO
PORTARIA Nº 665-CMT EX, de 25 JUL 13 – APROVA AS DIRETRIZES PARA A SELEÇÃO DE OFICIAIS
PARA O COMANDO, CHEFIA OU DIREÇÃO DE ORGANIZAÇÃO MILITAR NO ÂMBITO DO EXÉRCITO
PORTARIA Nº 043-DGP, DE 16 AGO 00 - ESTABELECE ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA A
ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL QUANTO À SITUAÇÃO DO MILITAR CANDIDATO A CARGO ELETIVO
DE NATUREZA POLÍTICA
PORTARIA Nº 402-EME, de 6 SET 17 – APROVA AS DIRETRIZES GERAIS PARA MOVIMENTAÇÃO DE
MILITARES APOS CONCLUSÃO DE MISSÃO NO EXTERIOR.
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EB30-N-10.003 – NORMAS PARA GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À
MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL E DESLOCAMENTO FORA DA SEDE NO ÂMBITO DO EXÉRCITO
BRASILEIRO
EB30-N-40.001 – NORMAS TÉCNICAS PARA O CONTROLE DO EFETIVO – PROJETO "MAPA DA
FORÇA"
NT DCEM 01 – MOVIMENTAÇÃO POR INTERESSE PRÓPRIO (Disponível no endereço eletrônico da
DCEM)
NT DCEM 02 – MOVIMENTAÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DO MILITAR OU DE SEUS DEPENDENTES
(Disponível no endereço eletrônico da DCEM)

NT DCEM 03 – RECONSIDERAÇÃO DE ATO DE MOVIMENTAÇÃO (Disponível no endereço
eletrônico da DCEM)

DIRETORIA DE SAÚDE
LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

EB10-R-02.015 - REGULAMENTO DA DIRETORIA DE SAÚDE, 2ª Edição, 2020.
- PORTARIA – C Ex Nº 1.376, DE 15 DEZ 2020.

BE 52/15

R-132 – REGULAMENTO DO LABORATÓRIO QUÍMICO-FARMACÊUTICO DO EXÉRCITO
- PORT MIN Nº 864, DE 4 DEZ 1984

BE 51/1984

R-133 – REGULAMENTO DO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXÉRCITO
BE 42/1984
- PORT MIN Nº 706, DE 3 OUT 1984
RI/R-58 – REGIMENTO INTERNO DA DIRETORIA DE SAÚDE
- PORT Nº 20-DGS, DE 26 JUL 1999

BE 32/99

EB10-IG-02.022 – INSTRUÇÕES GERAIS PARA PERÍCIAS MÉDICAS NO EXÉRCITO

BE 48/17
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- PORT Nº 1.639-CMT EX, DE 23 NOV 17
EB10-IG-02.023 – INSTRUÇÕES GERAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA MÉDICOHOSPITALAR NO EXTERIOR AOS MILITARES, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES
- PORT Nº 1.184-CMT EX, DE 5 SET 17

BE 37/17

- PORT Nº 983-CMT EX, DE 28 JUN 18

BE 28/18

EB10-IG-02.028 – INSTRUÇÕES GERAIS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ACREDITAÇÃO
DA SAÚDE ASSISTENCIAL MILITAR NO ÂMBITO DO EXÉRCITO BRASILEIRO
- PORT Nº 1.585-CMT EX, DE 2 OUT 19

BE 41/19

EB10-IG-02.031 – INSTRUÇÕES GERAIS PARA O SISTEMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR
AOS MILITARES DO EXÉRCITO, SEUS DEPENDENTES E PENSIONISTAS MILITARES – SAMMED
- PORT Nº 492-CMT EX, DE 19 MAIO 20 (EM SEPARATA)

BE 21/20

EB10-IG-02.032 – INSTRUÇÕES GERAIS PARA O FUNDO DE SAÚDE DO EXÉRCITO – FUSEX
- PORT Nº 493-CMT EX, DE 19 MAIO 20 (EM SEPARATA)
BE 21/20
IG 10-74 – INSTRUÇÕES GERAIS SOBRE A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS
ADIDOS, ADJUNTOS, AUXILIARES DE ADIDOS, OFICIAIS E PRAÇAS ESTRANGEIROS MATRICULADOS
EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO EXÉRCITO BRASILEIRO E AOS SEUS DEPENDENTES
- PORT MIN Nº 535, DE 5 OUT 1993
48/1993

BE

41

E

IG 10-75 – INSTRUÇÕES GERAIS SOBRE O EXERCÍCIO, POR OFICIAIS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE
SAÚDE E VETERINÁRIA DE ATIVIDADES DE SUA ESPECIALIDADE EM ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO
- PORT MIN Nº 1.244, DE 20 DEZ 1985
BE 52/1985
IG 10-86 – INSTRUÇÕES GERAIS DOS POSTOS MÉDICOS DE GUARNIÇÃO
BE 40/09
- PORT Nº 728-CMT EX, DE 7 OUT 09
- PORT Nº 1.634-CMT EX, DE 9 NOV 15

BE

46/15

IG 30-18 – INSTRUÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR DOS
SERVIDORES CIVIS DO EXÉRCITO BRASILEIRO (PASS)
- PORT Nº 422-CMT EX, DE 19 JUN 08
BE 26/08

- PORT Nº 331-CMT EX, DE 9 JUN 11

BE 24/11
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IG 70-01 – INSTRUÇÕES GERAIS PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE SAÚDE DO EXÉRCITO
EM TEMPO DE PAZ
- PORT MIN Nº 241, DE 20 MAR 1986
BE 12/1986
EB30-IR-10.004 – INSTRUÇÕES REGULADORAS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE
CUSTO ELEVADO E PRODUTOS MÉDICOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNDO DE SAÚDE DO EXÉRCITO
(FUSEX)
- PORT Nº 139-DGP, DE 7 JUL 15 (REPUBLICAÇÃO)
BE 30/15
EB30-IR-10.005 – NORMAS PARA ENCAMINHAMENTO DE BENEFICIÁRIOS DOS SISTEMAS
SAMMED-FUSEX-PASS E EX-CMB PARA UNIDADE DE ATENDIMENTO, ORGANIZAÇÃO CIVIL DE
SAÚDE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE AUTÔNOMO DE OUTRA REGIÃO MILITAR OU DE OUTRA
GUARNIÇÃO DA MESMA REGIÃO MILITAR
- PORT Nº 235-DGP, DE 10 OUT 17
BE 42/17
EB30-IR-10.006 – DIRETRIZ DE APOIO AO BENEFICIÁRIO SAMMED-FUSEX-PASS E EX-COMBATENTE
ENCAMINHADO PARA ATENDIMENTO FORA DA REGIÃO MILITAR DE ORIGEM
- PORT Nº 236-DGP, DE 10 OUT 17
BE 42/17
EB30-IR-10.007 – INSTRUÇÕES REGULADORAS PARA PERÍCIAS MÉDICAS NO EXÉRCITO
- PORT Nº 305-DGP, DE 13 DEZ 17
BE 51/17
EB30-IR-10.007 – INSTRUÇÕES REGULADORAS PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS
DO FUNDO DE SAÚDE DO EXÉRCITO COM NECESSIDADES ESPECIAIS
- PORT Nº 186-DGP, DE 16 AGO 19
BE 34/19
EB30-IR-20.001 – INSTRUÇÕES REGULADORAS PARA O SUPRIMENTO, EM TEMPO DE PAZ, DE
PRODUTOS QUÍMICO-FARMACÊUTICOS, IMUNOBIOLÓGICOS E DE MATERIAL DE CONSUMO
MÉDICO E ODONTOLÓGICO ÀS ORGANIZAÇÕES MILITARES DO EXÉRCITO
- PORT Nº 131-DGP, DE 13 JUN 17 (EM SEPARATA)
BE 25/17
IR 30-38 – INSTRUÇÕES REGULADORAS PARA A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS
BENEFICIÁRIOS DO FUNDO DE SAÚDE DO EXÉRCITO
- PORT Nº 048-DGP, DE 28 FEV 08 (BE 10/08)
BE 10/08
- PORT Nº 049-DGP, DE 2 MAR 09

BE 09/09

- PORT Nº 244-DGP, DE 7 OUT 19

BE 42/19

IR 30-40 – INSTRUÇÕES REGULADORAS PARA O PROCESSAMENTO DO RESSARCIMENTO E DA
RESTITUIÇÃO PELO FUNDO DE SAÚDE DO EXÉRCITO
- PORT Nº 050-DGP, DE 28 FEV 08
BE 10/08
- PORT Nº 130-DGP, DE 21 MAIO 09

BE 21/09

IR 30-41 – INSTRUÇÕES REGULADORAS SOBRE CONTRIBUIÇÃO E INDENIZAÇÃO PARA O FUNDO DE
SAÚDE DO EXÉRCITO POR MILITARES EM LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR
- PORT Nº 256-DGP, DE 22 OUT 09
BE 43/09
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IR 30-51 – INSTRUÇÕES REGULADORAS PARA A EXECUÇÃO DA EVACUAÇÃO E DO TRASLADO DE
CORPOS
- PORT Nº 142-DGP, DE 10 JUL 07
BE 28/07
IR 30-57 – INSTRUÇÕES REGULADORAS DA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR
DOS SERVIDORES CIVIS DO EXÉRCITO BRASILEIRO (PASS)
- PORT Nº 117-DGP, DE 19 MAIO 08
BE 29/08
IR 30-86 – INSTRUÇÕES REGULADORAS DOS POSTOS MÉDICOS DE GUARNIÇÃO
- PORT Nº 279-DGP, DE 11 NOV 09

BE 45/09

- PORT Nº 028-DGP, DE 29 FEV 16

BE 10/16

IR 70-11 – INSTRUÇÕES REGULADORAS PARA CONTROLE DE ENTORPECENTES E PSICOTRÓPICOS
NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
- PORT Nº 09-DGS, DE 22 MAR 1988
BE 14/1988
EB70-MC-10.351 – BATALHÃO DE SAÚDE – EDIÇÃO EXPERIMENTAL – 2020
- PORT Nº 067-COTER, DE 3 JUN 20

BE 24/20

C 8-1 – SERVIÇO DE SAÚDE EM CAMPANHA – 2ª EDIÇÃO
- PORT Nº 29-EME, DE 14 ABR 1980

BE 16/1980

C 8-36 – GUIA DO AUXILIAR DE SAÚDE – 1ª EDIÇÃO
- PORT Nº 40-EME, DE 4 JUN 1980

BE 26/1980

EB30-CI-20.001 – ORTOPEDIA
- PORT Nº 146-DGP, DE 28 JUN 17 (EM SEPARATA)

BE 27/17

EB30-CI-20.002 – CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL – 1ª EDIÇÃO – 2017
- PORT Nº 272-DGP, DE 17 NOV 17 (EM SEPARATA)
BE 49/17
EB30-CI-20.003 – NEUROCIRURGIA – 1ª EDIÇÃO – 2019
- PORT Nº 168-DGP, DE 24 JUL 19 (EM SEPARATA)
EB30-CI-20.004 – ESPECIALIDADES MÉDICAS DE CIRURGIA
VASCULAR/ENDOVASCULAR E HEMODINÂMICA – 1ª EDIÇÃO – 2020
- PORT Nº 150-DGP, DE 24 JUL 20 (EM SEPARATA)
CI 21-11/1 – PRIMEIROS SOCORROS
- PORT Nº 13-EME, DE 14 FEV 1980

BE 34/19
CARDÍACA,

CIRURGIA
BE 32/20
BE 10/1980

EB10-N-02.001 – NORMAS PARA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA RECRIAÇÃO DAS
COMISSÕES DE ÉTICA MÉDICA, DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO, DE LISURA DE CONTAS
MÉDICAS E DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR EM ORGANIZAÇÕES MILITARES DE SAÚDE DO
EXÉRCITO
- PORT Nº 850-CMT EX, DE 12 JUN 19
BE 25/19
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EB30-N-10.001 – NORMAS PARA A IMPLANTAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE
SERVIÇOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO EXÉRCITO
- PORT Nº 270-DGP, DE 7 NOV 19
BE 48/19
EB30-N-10.006 – NORMAS PARA O FUNCIONAMENTO DO PAINEL DE INDICADORES DO SISTEMA
DE SAÚDE DO EXÉRCITO – 1ª EDIÇÃO – 2018
- PORT Nº 057-DGP, DE 12 MAR 18
BE 12/18
EB30-N-20.001 – NORMAS PARA A AVALIAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DOS MILITARES DO
EXÉRCITO BRASILEIRO
- PORT Nº 324-DGP, DE 23 DEZ 19 (EM SEPARATA)
BE 01/20
EB30-N-20.002 – NORMAS PARA PROCEDIMENTO ASSISTENCIAL EM RABDOMIÓLISE NO ÂMBITO
DO EXÉRCITO
- PORT Nº 325-DGP, DE 23 DEZ 19 (EM SEPARATA)
BE 01/20
EB30-N-20.002 – NORMAS REGULADORAS DO EXERCÍCIO DA ACUPUNTURA NO ÂMBITO DO
SERVIÇO DE SAÚDE DO EXÉRCITO
- PORT Nº 174-DGP, DE 22 NOV 12
BE 48/12
EB30-N-20.002 – PROTOCOLO ASSISTENCIAL EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH) NO
ÂMBITO DO EXÉRCITO
- PORT Nº 266-DGP, DE 25 NOV 14
BE 49/14
EB30-N-20.006 – NORMAS ATINENTES À AUTORIZAÇÃO PARA MATRÍCULA NOS CURSOS DE
ESPECIALIZAÇÃO, MODALIDADE DE RESIDÊNCIA MÉDICA, DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL DOS MILITARES DE SAÚDE (PROCAP/SAU)
- PORT Nº 185-DGP, DE 4 SET 14
BE 37/14
EB30-N-20.008 – NORMAS TÉCNICAS SOBRE AS PERÍCIAS MÉDICAS NO EXÉRCITO
- PORT Nº 306-DGP, DE 13 DEZ 17 (EM SEPARATA)

BE 51/17

EB30-N-20.009 – NORMAS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS REFRATIVAS – 1ª
EDIÇÃO – 2020
- PORT Nº 169-DGP/C EX, DE 3 SET 20
BE 38/20
EB30-N-20.010 – NORMAS PARA AUTORIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS E O TRATAMENTO
OCULAR QUIMIOTERÁPICO ANTIANGIOGÊNICO – 1ª EDIÇÃO – 2020
- PORT Nº 170-DGP/C EX, DE 3 SET 20
BE 38/20
NORMA TÉCNICA SOBRE AS MEDIDAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA MILITARES E DEPENDENTES
RETORNANDO DE MISSÕES EM PAÍSES AFETADOS PELA SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE
- PORT Nº 107-DGP, DE 4 JUN 03
BE 24/03
NORMAS GERAIS DE AÇÃO (NGA) PARA AS EQUIPES DAS AMBULÂNCIAS "UTI"
- PORT Nº 06-DGS, DE 10 FEV 1993

BE 07/1993
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NORMAS GERAIS DE PROCEDIMENTOS PARA COLETA, DOAÇÃO E USO DE SANGUE,
COMPONENTES E HEMODERIVADOS NO ÂMBITO DO EXÉRCITO
- PORT Nº 18-DGS, DE 31 MAIO 1988
BE 23/1988
NORMAS GERAIS PARA O PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR NO ÂMBITO DAS
ORGANIZAÇÕES MILITARES DE SAÚDE DO EXÉRCITO
- PORT Nº 091-DGP, DE 10 OUT 01
BE 42/01
NORMAS PARA A ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SAÚDE NAS ORGANIZAÇÕES MILITARES
DO EXÉRCITO (NEDOMEX)
- PORT Nº 37-DGS, DE 1º NOV 1988
BE 45/1988
- PORT Nº 20-DGS, DE 31 AGO 1995

BE 38/1995

NORMAS PARA A INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRÍCULA NOS CURSOS E ESTÁGIOS DO PROGRAMA DE
CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL DOS MILITARES DE SAÚDE
- PORT Nº 223-DGP, DE 13 OUT 10
BE 41/10
NORMAS PARA A UTILIZAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS "UTI"
- PORT Nº 26-DGS, DE 11 DEZ 1992

BE 51/1992

NORMAS PARA APOIO DE SAÚDE A INCORPORAÇÃO DE CONSCRITOS NAS ORGANIZAÇÕES
MILITARES DO EXÉRCITO (NASICOMEX)
- PORT Nº 29-DGS, DE 17 NOV 1986
BE 49/1986
- PORT Nº 04-DGS, DE 30 MAR 1990

BE 18/1990

NORMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO DO
EXÉRCITO
- PORT Nº 02-DGS, DE 27 JAN 1992
BE 05/1992
NORMAS PARA AUTORIZAÇÃO DE MATRÍCULA NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO CIVIL NACIONAL (EECN), NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE
CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL DOS MILITARES DE SAÚDE (PROCAP/SAU)
- PORT Nº 10-DGP, DE 22 JAN 14
BE 05/14
NORMAS PARA CONCESSÃO DO ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA AOS MILITARES QUE
DESEMPENHAM ATIVIDADES SUJEITAS À RADIAÇÃO IONIZANTE
- PORT Nº 206-DGP, DE 17 DEZ 03
BE 52/03
NORMAS PARA CRIAÇÃO/AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE CLÍNICAS OU INSTALAÇÕES EM
ORGANIZAÇÕES MILITARES DE SAÚDE NO ÂMBITO DO EXÉRCITO
- PORT Nº 087-DGP, DE 6 ABR 09
BE 14/09
NORMAS PARA EVACUAÇÃO AEROMÉDICA DOS BENEFICIÁRIOS DO FUSEX NA AMAZÔNIA, EM
SITUAÇÕES DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA
- PORT Nº 032-DGP, DE 28 MAR 03
BE 15/03
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NORMAS PARA IMPLANTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS DAS ORGANIZAÇÕES
MILITARES DE SAÚDE
- PORT Nº 207-DGP, DE 17 DEZ 03
BE 52/03
NORMAS PARA O APOIO DE SAÚDE ÀS OPERAÇÕES "ACISO"
- PORT Nº 007-DGS, DE 13 FEV 1997

BE 23/1997

NORMAS PARA O ESTÁGIO, DE CARÁTER NÃO MILITAR, NAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DE SAÚDE
DO EXÉRCITO
- PORT Nº 002-DGP, DE 16 MAIO 03 BE 23/03
- PORT Nº 004-DGP, DE 16 MAIO 03

BE 23/03

NORMAS REGULADORAS SOBRE ACIDENTE EM SERVIÇO
- PORT Nº 16-DGP, DE 7 MAR 01

BE 23/03

NORMAS REGULAMENTARES PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE
DE RECEITAS E DESPESAS DOS SETORES DA ATIVIDADE-FIM NAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DE
SAÚDE DO EXÉRCITO
BE 11/01
- PORT Nº 010-DGS, DE 20 ABR 1999

BE 18/1999

- PORT Nº 010-DGS, DE 20 ABR 1999 (COMPLEMENTO – ANEXO "O")

BE 24/1999

- PORT Nº 022-DGS, DE 18 AGO 1999

BE 36/1999

NORMAS RELATIVAS À AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA A AUTORIZAÇÃO DO PORTE DE ARMA DE
FOGO, PELOS MILITARES INATIVOS, NO ÂMBITO DO EXÉRCITO
- PORT Nº 197-DGP, DE 31 JUL 09
BE 31/09
- PORT Nº 088-DGP, DE 20 JUN 11

BE 25/11

NORMAS TÉCNICAS PARA O FUNCIONAMENTO DA HOTELARIA HOSPITALAR NAS ORGANIZAÇÕES
MILITARES DE SAÚDE DO EXÉRCITO
- PORT Nº 244-DGP, DE 17 NOV 10 (EM SEPARATA)
BE 47/10
NORMAS TÉCNICAS PARA O FUNCIONAMENTO DAS FARMÁCIAS AMBULATORIAIS DO EXÉRCITO
(FAEX)
BE 10/01
- PORT Nº 373-CMT EX, DE 24 JUN 04

BE 26/04

- PORT Nº 097-DGP, DE 6 SET 04

BE 38/04

NORMAS TÉCNICAS SOBRE AS ATIVIDADES HEMOTRÓPICAS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO DO
EXÉRCITO
- PORT Nº 34-DGS, DE 12 OUT 1988
BE 42/1988
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BE 23/03

DIRETRIZ PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA RABDOMIÓLISE
INDUZIDA POR ESFORÇO FÍSICO E PELO CALOR, NO ÂMBITO DO EXÉRCITO
- PORT Nº 129-CMT EX, DE 11 MAR 10
BE 11/10
DIRETRIZ PARA A PARTICIPAÇÃO DO EXÉRCITO NO CONSELHO BRASILEIRO DE TELEMEDICINA E
TELESSAÚDE
- PORT Nº 190-CMT EX, DE 20 ABR 04
BE 18/04
DIRETRIZ PARA IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE BIOSSEGURANÇA NO ÂMBITO DO EXÉRCITO
- PORT MIN Nº 228, DE 28 ABR 1998
BE 20/1998
DIRETRIZ PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE REVITALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE DO
EXÉRCITO
- PORT Nº 457-CMT EX, DE 15 JUL 09
BE 28/09
- PORT Nº 259-DGP, DE 13 OUT 09 (COMISSÃO DIRETORA)
BE 15/15
DIRETRIZ PARA O ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR NAS ATIVIDADES DE RISCO NO EXÉRCITO
BRASILEIRO
- PORT Nº 072-EME, DE 6 ABR 15
BE 15/15
DIRETRIZ PARA O PROJETO "LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA EM DOSAGEM TOXICOLÓGICA E
ANTIDOPAGEM" (LRDTA-IBEX)
- PORT Nº 40-EME, DE 11 MAR 14
BE 12/14
DIRETRIZ PARA O PROJETO "LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA NACIONAL EM DEFESA BIOLÓGICA"
(LRNDB-IBEX)
- PORT Nº 41-EME, DE 11 MAR 14
BE 12/14
DIRETRIZ PARA A CRIAÇÃO, A ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE PESQUISAS
DO SERVIÇO DE SAÚDE DO EXÉRCITO (CPSSEX)
- PORT Nº 064-DGP, DE 5 MAIO 11
BE 19/11
DIRETRIZ PARA O FUNCIONAMENTO DA HOTELARIA HOSPITALAR NAS ORGANIZAÇÕES MILITARES
DE SAÚDE DO EXÉRCITO
BE 43/09
- PORT Nº 049-DGP, DE 26 FEV 10
BE 09/10
CRIA A FUNÇÃO DE INSPETOR DE SAÚDE DE COMANDO MILITAR DE ÁREA
Port nº 681-Cmt Ex, de 1º NOV 11

BE 44/11

Port nº 566-Cmt Ex, de 8 JUL 13

BE 28/13

CLASSIFICAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DE SAÚDE
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BE 40/09

DISPÕE SOBRE A RECLASSIFICAÇÃO E A TRANSFORMAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES MILITARES DE
SAÚDE
- Port nº 729-Cmt Ex, de 7 OUT 09
BE 40/09
ESTABELECE CRITÉRIOS E PERCENTUAIS PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR E SOCIAL AOS MILITARES, SEUS DEPENDENTES E PENSIONISTAS
E DAS INDENIZAÇÕES PELOS SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS, AS QUAIS PODERÃO
SER PAGAS À VISTA OU EM PARCELAS MENSAIS
- PORT 662-CMT EX, DE 14 MAIO 19
BE 20/19
DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE LIPOASPIRAÇÃO PELO SISTEMA
DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS MILITARES DO EXÉRCITO, PENSIONISTAS MILITARES E
SEUS DEPENDENTES E PELA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR DOS
SERVIDORES CIVIS DO EXÉRCITO BRASILEIRO
- PORT Nº 105-DGP, DE 23 ABR 09
BE 17/09
ESTABELECE ORIENTAÇÕES PARA O RECADASTRAMENTO DE PENSIONISTA MILITAR QUE
COMPROVE O VÍNCULO DE DEPENDÊNCIA COM O INSTITUIDOR DA PENSÃO MILITAR, PARA EFEITO
DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR NO ÂMBITO DO EXÉRCITO
- PORT Nº 244-DGP, DE 7 OUT 19
BE 42/19
RECRIA O CONSELHO CONSULTIVO DO SISTEMA DE SAÚDE DO EXÉRCITO BRASILEIRO
- PORT Nº 851-CMT EX, DE 12 JUN 19

BE 25/19

ORIENTAÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR A SER PRESTADA AOS EXCOMBATENTES,
PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES
- NOTA INFORMATIVA Nº 001-D SAU, DE 13 OUT 11
PLANO DE TRABALHO REFERENTE A AÇÕES DE MÚTUA COOPERAÇÃO JUNTO AO PROJETO DE
PREVENÇÃO CONTROLE DE DST/AIDS, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
- PORT Nº 024-DGS, DE 13 SET 1999
BE 41/1999
ORIENTAÇÕES PARA AS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) E PARA OS BENEFICIÁRIOS DA
PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR (PASS) COM RELAÇÃO AO ATENDIMENTO E
AO PROCESSAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS E INDENIZAÇÕES – PASS
- NOTA INFORMATIVA Nº 004/2008-ASSE ESP 1.1 DGP, DE 1º JUL 08
ORIENTAÇÕES PARA AS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) E PARA OS BENEFICIÁRIOS DA
PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR (PASS) COM RELAÇÃO AO PROCESSAMENTO
DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, INDENIZAÇÕES E DESPESAS – PASS
- NOTA INFORMATIVA Nº 001/2008-ASSE ESP 1.1 DGP, DE 1º JUL 08
ORIENTAÇÕES PARA AS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) E PARA OS BENEFICIÁRIOS DA
PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR (PASS) COM RELAÇÃO AO PROCESSAMENTO
DOS RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
SUPLEMENTAR DO SERVIDOR CIVIL – PASS
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- NOTA INFORMATIVA Nº 002/2008-ASSE ESP 1.1 DGP, DE 1º JUL 08
ORIENTAÇÕES PARA O CADASTRAMENTO DE BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR
NO ÂMBITO DO EXÉRCITO
- PORTARIA Nº 055-DGP, DE 13 MAR 19
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