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LEIS E DECRETOS
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2ª PARTE
ATOS ADMINISTRATIVOS
ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 8.518, DE 18 DE SETEMBRO DE 2015.
Dispõe sobre a carteira de identidade de militar das
Forças Armadas, o documento de identificação de
seus dependentes e pensionistas e o documento de
identificação dos integrantes da Marinha Mercante.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84,
caput, inciso IV e inciso VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei nº
3.089, de 8 de janeiro de 1916, e no Decreto nº 3.985, de 31 de dezembro de 1919,
DECRETA:
Art. 1º Este Decreto tem por objeto:
I - a regulamentação da carteira de identidade de militar das Forças Armadas;
II - o documento de identificação de dependente e de pensionista de militar das Forças
Armadas; e
III - o documento de identificação dos integrantes da Marinha Mercante brasileira.
Art. 2º A carteira de identidade de militar das Forças Armadas é documento de identidade
válido para todos os fins legais de identificação pessoal e funcional, com fé pública e validade em todo o
território nacional.
Art. 3º A carteira de identidade de militar das Forças Armadas será expedida pelo
Comando da Força Singular ao qual se vincula o Militar.
Art. 4º A carteira de identidade de militar das Forças Armadas será expedida para os
militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ativos, inativos integrantes da reserva remunerada ou
reformados.
§ 1º Os oficiais temporários e os praças temporários terão a carteira de identidade de
militar das Forças Armadas apenas enquanto estiveram na ativa.
§ 2º Não será fornecida carteira de identidade de militar das Forças Armadas aos
marinheiros e soldados durante o serviço militar inicial.
§ 3º O Ministro de Estado da Defesa poderá estabelecer documento para identificação, no
âmbito das Forças Armadas, na hipótese do § 2º.
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Art. 5º Os Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica expedirão documento de
identificação para os dependentes e pensionistas dos militares de que trata o art. 4º, caput e § 1º.
Art. 6º O documento de identificação de que trata o art. 5º tem fé pública em todo o
território nacional e é válido como documento de identificação nas relações com a administração pública
federal direta, autárquica e fundacional.
Art. 7º O Comando da Marinha expedirá documento de identificação para os integrantes da
Marinha Mercante.
Parágrafo único. O documento de identificação de que trata o caput comprova a condição
de integrante da Marinha Mercante e será disciplinado pelo Comandante da Marinha.
Art. 8º Os modelos, as características exatas e os critérios de expedição dos documentos de
que tratam os art. 2º e art. 5º serão estabelecidos em Portaria do Ministro de Estado da Defesa.
Art. 9º Os documentos de que tratam os art. 2º deverão atender as exigências da Lei nº
9.454, de 7 de abril de 1997.
Art. 10. Os documentos equivalentes aos previstos neste Decreto já emitidos ou com
processo de emissão já iniciado quando da entrada em vigor deste Decreto permanecerão válidos segundo
as condições originalmente previstas ou até a substituição por novo documento.
Art. 11. Este Decreto entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2016.
Art. 12. Ficam revogados:
I - o Decreto nº 34.155, de 12 de outubro de 1953; e
II - o Decreto nº 93.703, de 11 de dezembro de 1986.
(Decreto publicado no DOU nº 180, de 21 SET 15 - Seção 1)

MINISTÉRIO DA DEFESA
PORTARIA NORMATIVA Nº 2.048-MD, DE 18 DE SETEMBRO DE 2015.
Dispõe sobre a aprovação do Manual de Identidade
Visual do Ministério da Defesa.
O MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA, no uso das atribuições que lhe confere o
inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto no inciso XVIII do
art. 6º do Anexo I da Portaria Normativa nº 564-MD, de 12 de março de 2014, resolve:
Art. 1º Aprovar o Manual de Identidade Visual do Ministério da Defesa, que ficará
disponível no sítio eletrônico www.defesa.gov.br.
Art. 2º A observância do Manual é obrigatória para estabelecer padrões e fortalecer a
imagem institucional em todas as peças de comunicação produzidas pelo Ministério da Defesa.
Art. 3º Esta Portaria Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
(Portaria publicada no DOU nº 180, de 21 SET 15 - Seção 1).
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MINISTÉRIO DAS CIDADES
RESOLUÇÃO Nº 551, DE 17 DE SETEMBRO 2015.
Disciplina o uso do cinto de segurança em veículos
de uso bélico.
O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 12, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro - CTB, e conforme o Decreto nº 4.711 de 29 de maio de 2003, que trata da
Coordenação do Sistema Nacional de Trânsito SNT, Considerando o disposto no art. 105, § 1º do CTB;
Considerando o que consta do processo administrativo nº 80000.005985/2014-11, resolve:
Art. 1º Tornar facultativa a utilização do cinto de segurança, nos veículos de uso bélico, nas
situações de preparo e emprego das Forças Armadas e no cumprimento de suas missões institucionais.
§ 1º As situações de preparo compreendem, entre outras, as atividades permanentes de
planejamento, organização e articulação, instrução e adestramento, desenvolvimento de doutrina e
pesquisas específicas, inteligência e estruturação das Forças Armadas, de sua logística e mobilização, nos
termos da Lei Complementar nº 97, de 1999.
§ 2º As situações de emprego das Forças Armadas compreendem as atividades de defesa da
Pátria, da garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, e na participação em operações de paz,
nos termos da Lei Complementar nº 97, de 1999.
Art. 2º Revogar a alínea "d", do inciso IV, do art. 2º, da Resolução CONTRAN nº 14, de 6
de fevereiro de 1998, com redação dada pela Resolução CONTRAN nº 279, de 28 de maio de 2008.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2017, data a partir da qual
ficará revogada a Resolução CONTRAN nº 279, de 2008.
(Portaria publicada no DOU nº 179, de 18 SET 15 - Seção 1)

COMANDANTE DO EXÉRCITO
PORTARIA Nº 1.266, DE 10 DE SETEMBRO DE 2015 - Republicação.
Atualiza o Sistema de Excelência no Exército
Brasileiro e dá outras providências.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º
da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar nº 136, de 25 de
agosto de 2010, e o inciso XIV do art. 20 da Estrutura Regimental do Comando do Exército, aprovada
pelo Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, resolve:
Art. 1º Atualizar o Sistema de Excelência no Exército Brasileiro (SE-EB), com o objetivo
de adequá-lo às necessidades que surgiram com o Processo de Transformação do Exército.
Parágrafo único. O SE-EB deverá estar alicerçado em fundamentos da gestão de excelência
contemporânea e condicionado aos princípios constitucionais próprios da natureza pública das
organizações.
Art. 2º O SE-EB abrange (a) (o):
I - Sistemática de Planejamento Estratégico do Exército (SIPLEx);
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II - Sistema Integrado de Gestão (SIG);
III - Autoavaliação e Validação do Modelo de Excelência em Gestão Pública para o
Exército Brasileiro (MEGP-EB);
IV - Gestão de Projetos Estratégicos do Exército;
V - Gestão de Processos Organizacionais;
VI - Racionalização Administrativa do Exército Brasileiro; e
VII - Capacitação.
Art. 3º São objetivos a serem atingidos no Sistema de Excelência do Exército Brasileiro:
I - SIPLEx: integrar as modernas ferramentas de planejamento estratégico que são
disponibilizadas à Alta Administração para que, a partir de um diagnóstico em constante atualização e de
acordo com o Mapa Estratégico, possa contribuir com a elaboração dos planos estratégicos, a realização
da proposta orçamentária, a contratação dos objetivos estratégicos e o acompanhamento dos resultados
alcançados por intermédio dos indicadores e metas estabelecidos;
II - SIG: dar continuidade às atividades do SIG, no nível estratégico do Exército,
prosseguindo com a implantação do Sistema Integrado de Gestão no ODG e nos ODS, visando a integrar
os sistemas corporativos existentes no Exército;
III - Autoavaliação e Validação do MEGP-EB: gerenciar, por meio da ferramenta
SISPEGWEB e com o emprego da metodologia do Planejamento Estratégico Organizacional (PEO), a
autoavaliação, a validação, os relatórios e a consolidação de melhores práticas para a elaboração do plano
de gestão em todos os níveis do Exército, visando a elevar o nível de operacionalidade da Força Terrestre;
IV - Gestão de Projetos Estratégicos do Exército: prosseguir nos trabalhos de gerenciar,
supervisionar, coordenar e controlar a gestão dos Projetos Estratégicos do Exército, bem como manter a
visibilidade de todas as informações vitais dos projetos, facilitar a comunicação estratégica e subsidiar a
tomada de decisões estratégicas;
V - Gestão de Processos Organizacionais: mapear, aprimorar e documentar os processos
organizacionais existentes e os que porventura venham a ser criados. Dar continuidade, no âmbito da Alta
Administração, ao mapeamento dos seus macroprocessos, otimizando-os e difundindo-os para os demais
escalões;
VI - Racionalização Administrativa do Exército Brasileiro: implantar a cultura de inovação
em todos os sistemas integrantes do Sistema Exército, a partir da Alta Administração, contribuindo para
melhorar a gestão do bem público em toda a Instituição e estabelecer a Sistemática da Racionalização
Administrativa no Exército, para atender às demandas de cargos do Processo de Transformação,
colaborando para que se tenha uma Força Terrestre mais eficiente, eficaz e efetiva; e
VII - Capacitação: atender às necessidades de capacitação em todos os níveis do Exército,
buscar a melhoria contínua na gestão das OM e consolidar a aplicação da metodologia no SE-EB.
Parágrafo único. A excelência na gestão do EB deverá ter firme compromisso com os
resultados, mediante a formulação de metas, prazos e indicadores bem definidos, para o indispensável
acompanhamento na busca da efetividade na gestão do bem público e no aumento da operacionalidade da
Força.
12 - Boletim do Exército nº 39, de 25 de setembro de 2015.

Art. 4º Atribuições:
I - Ao Estado-Maior do Exército (EME):
a) elaborar as diretrizes julgadas necessárias para o prosseguimento do SE-EB no âmbito
da Instituição; e
b) propor medidas e ações necessárias à modernização e racionalização dos processos
administrativos do Exército.
II - Aos C Mil A, ODS e OADI:
a) estabelecer as condições para a condução das atividades de gestão, gerência de projetos e
processos nas OM subordinadas; e
b) coordenar e conduzir as atividades atinentes à autoavaliação e validação das OM
subordinadas.
Art. 5º Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogar a Portaria do Comandante do Exército nº 220, de 20 de abril de 2007.

NOTA: Republicado por ter sido publicado com incorreção no Boletim do Exército nº 38, de 18 de
setembro de 2015.
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PORTARIA Nº 1.321, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015.
Estabelece a Diretriz para a Divulgação da
Modernização do Sistema de Fiscalização de
Produtos Controlados (EB10-D-11.004) e dá outras
providências.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º
da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar nº 136, de 25 de
agosto de 2010, e o inciso XIV do art. 20 da Estrutura Regimental do Comando do Exército, aprovada
pelo Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, e de acordo com o que propõe o Centro de Comunicação
Social do Exército (CCOMSEx), resolve:
Art. 1º Estabelecer a Diretriz para a Divulgação da Modernização do Sistema de
Fiscalização de Produtos Controlados, que com esta baixa.
Art. 2º Determinar que o Estado-Maior do Exército, os órgãos de direção setorial, os
comandos militares de área e os órgãos de assistência direta e imediata adotem, em suas áreas de
competência, as providências decorrentes.
Art. 3º Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.
DIRETRIZ PARA A DIVULGAÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS (EB10-D-11.004)
1. FINALIDADE
Orientar, no âmbito do Exército, a Divulgação da Modernização do Sistema de Fiscalização de
Produtos Controlados.
2. REFERÊNCIAS
a. Plano de Comunicação Social do Exército para o ano de 2015.
b. Portaria nº 151-EME, de 8 de julho de 2015, que constituiu o Grupo de Trabalho (GT) com a
finalidade de estudar e propor ações para otimizar a gestão dos processos de avaliação e fiscalização de
produtos controlados, no âmbito do Exército, e estipulou o prazo de 11 de setembro de 2015 para
apresentação do relatório final.
3. OBJETIVOS
a. Padronizar as ações a serem realizadas no Exército para a divulgação da modernização do Sistema
de Fiscalização de Produtos Controlados.
b. Reposicionar o Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados junto aos diversos públicos-alvo
selecionados.
4. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
a. Premissas básicas
1) A Divulgação da Modernização do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados terá foco
principal na confiabilidade do sistema, nas atividades de Fiscalização e Avaliação, mostrando a seriedade
e agilidade dos processos realizados pelo Exército nessa área.
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2) As ações de divulgação deverão explorar a transformação positiva do sistema, com a
aproximação decorrente da criação de canais efetivos que permitam o contato dos usuários com o sistema
de Fiscalização de Produtos Controlados (FPC), destacando a eficiência, a humanização (foco no cliente),
o profissionalismo, a agilidade e a transparência presentes no novo modelo.
3) A divulgação da campanha deverá estar baseada nos novos produtos criados e nas ações de
melhoria, propostas a serem implementadas, decorrentes do trabalho do GT de Produtos Controlados,
instituído pela Portaria do EME, referenciada acima.
4) As novas legislações que serão produzidas e que entrarão em vigor deverão ser estudadas,
particularmente pelos integrantes do sistema de FPC, para que seus conteúdos sejam amplamente
destacados por todos os meios de comunicação disponíveis na Instituição.
5) Deve-se explorar a humanização nas peças e materiais produzidos, buscando uma aproximação
com os públicos-alvo.
6) No conteúdo a ser explorado, deve-se mostrar os resultados das atividades de avaliação e
fiscalização obtidos pelo Exército Brasileiro.
7) A difusão dos produtos elaborados pelo Centro de Comunicação Social do Exército (CCOMSEx)
será feita pelos comandos militares de área, regiões militares (RM) e demais organizações militares (OM)
integrantes do Sistema de Comunicação Social do Exército (SISCOMSEx), que devem desencadear ações
regionais e locais para dar a máxima visibilidade à Modernização do Sistema de Fiscalização de Produtos
Controlados.
b. Slogan
1) O slogan da campanha de Modernização do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados é:
"Novo Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados - Você pode confiar!".
2) O slogan tradicional: “EXÉRCITO BRASILEIRO - BRAÇO FORTE, MÃO AMIGA” deverá
compor a assinatura dos produtos, juntamente com o símbolo do Exército.
c. Fases da Divulgação
1) A divulgação deverá ser realizada nas 1ª e 2ª semanas de cada mês, durante 1 (um) ano, quando o
objetivo de reposicionamento do sistema deverá ser alcançado.
2) Para que surta os efeitos desejados, a campanha será dividida em 3 (três) fases, de acordo com o
seguinte quadro:
FASE

PERÍODO

PÚBLICO-ALVO

PECULIARIDADES

01

Curto prazo
(até DEZ 15)

Público interno e
caçadores, atiradores e
colecionadores (CAC)

- Divulgar as atividades do GT de Produtos Controlados.
- Confecção de guias direcionados aos CAC, aos Cmt OM,
Ch SFPC de RM e de OM e produtos de divulgação da
campanha.

Médio prazo
(após a publicação das
novas legislações e da
Público externo, com
adoção de medidas de
prioridade para os CAC
melhoria dos
processos, de DEZ 15 a
JUN 16)

- Apresentar o Novo Sistema de Produtos Controlados, com
destaque para a modernização e inovações introduzidas nos
processos e na legislação.
- Respostas aos questionamentos: quem somos, o que
fazemos, como fazemos, quais as nossas capacidades e
limitações, quais os benefícios para a sociedade, quais os
nossos diferenciais e quais as novidades.
- Destacar as possibilidades de acompanhamento de
processo, os canais de comunicação com os clientes e os
vetores de modernidade do novo sistema de FPC.

02

03

Longo prazo
(a partir
de JUN 16)

- Inserção de matérias em mídias locais, regionais e
nacionais.
Público externo em geral
- Apresentação para a sociedade dos resultados obtidos,
comparativamente com outros países.
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d. Públicos-alvo
1) Pessoas Jurídicas
a) Empresas que empregam explosivos.
b) Empresas que empregam produtos químicos controlados.
c) Empresas que realizam importação/exportação de produtos controlados.
d) Empresas de vigilância e segurança privada.
e) Clubes de tiro e similares.
f) Outras empresas ligadas aos produtos controlados.
2) Pessoas Físicas
a) Militares em geral.
b) CAC (colecionadores, atiradores e caçadores).
c) Dependentes de militares (entrega de armas por falecimento e outros motivos).
d) Outras pessoas físicas ligadas ao Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados.
e. Ações de comunicação a serem realizadas
Área da Comunicação
Produção e Divulgação
Institucionais

Relações com a Mídia

Relações Públicas

Tarefas

Executante

- produção e distribuição para as OM dos produtos de
divulgação (constantes na Campanha de Modernização do - CCOMSEx
Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados).
- comunicação nos pontos de atendimento por meio do
emprego de guias, folder, faixa, banner e cartaz.
- produção de releases para a imprensa local; e
- a divulgação será lançada, simultaneamente, em coletiva de
imprensa que apresentará os trabalhos do GT de Produtos - todos os integrantes do
Controlados, em data a ser proposta pelo Comando Logístico Sistema
de
Produtos
(COLOG).
Controlados, como COLOG,
- realização de eventos direcionados os públicos-alvo das DFPC, RM e OM do sistema
SFPC/RM e OM do Sistema de FPC (café da manhã, palestras, de FPC.
competições de tiro ou outros eventos).
- comunicação por mala direta por mailing list
- contato via Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e
ouvidoria com metas e estatísticas de prazo de atendimento.

5. ATRIBUIÇÕES
a. Comando Logístico (COLOG)
- Coordenar, em ligação com os Comandos Militares de Área, as atividades para Divulgação da
Modernização do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados, no âmbito do sistema de Fiscalização
de Produtos Controlados.
b. Comandos Militares de Área
- Coordenar, em ligação com o COLOG, e realizar as atividades para Divulgação da Modernização
do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados, na área de suas respectivas RM.
6. PRESCRIÇÕES DIVERSAS
a. Providenciar a veiculação e a difusão de produtos elaborados pelo CCOMSEx.
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b. As OM do sistema de FPC devem buscar o contato pró-ativo com os veículos de comunicação
locais, como emissoras de TV, jornais, rádios locais, portais de internet, dentre outros, a fim de serem
conseguidas entrevistas e veiculação dos produtos produzidos, para que seja dada ampla visibilidade à
presente divulgação.
c. Deve-se observar as orientações do Plano de Comunicação Social do Exército para o ano de 2015,
constante da Separata ao Boletim do Exército nº 9, de 27 de fevereiro de 2015.
d. A reprodução do símbolo do Exército em qualquer meio gráfico ou em mídia eletrônica deverá
observar o prescrito no Manual de Uso da Marca Exército Brasileiro, constante da Separata ao Boletim do
Exército nº 45, de 7 de novembro de 2008, e disponível na Rede do Sistema de Comunicação Social do
Exército (RESISCOMSEx).
PORTARIA Nº 1.322, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015.
Institui o Conselho para Nacionalização de Produtos
Controlados pelo Exército - CNPCE, no âmbito do
Comando do Exército, e dá outras providências.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º
da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar nº 136, de 25 de
agosto de 2010, e o inciso XIV do art. 20 da Estrutura Regimental do Comando do Exército, aprovada
pelo Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, e para dar aplicação ao art. 58 do Decreto nº 3.665, de 20
de novembro de 2000, e tendo em vista o disposto na Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, e no
Decreto nº 5.123, de 1º de julho de 2004, e considerando a necessidade de aprimorar os mecanismos de
monitoramento e controle de armas e de outros Produtos Controlados pelo Exército no País, resolve:
Art. 1º Instituir o Conselho para Nacionalização de Produtos Controlados pelo Exército
(CNPCE), no âmbito do Comando do Exército, que consiste no conjunto de órgãos que atuam de modo
ordenado e integrado, a fim de fiscalizar todas as fases dos projetos de nacionalização de Produtos
Controlados pelo Exército (PCE).
Art. 2º Definir que o termo “Nacionalização” envolva as seguintes situações:
I - a instalação, no País, de subsidiárias de empresas estrangeiras que venham a
fabricar PCE;
II - a instalação de novas fábricas nacionais que visem a produção de produtos controlados
de origem estrangeira; e
III - a ampliação da linha de produção de fábricas já instaladas no País, quando vierem a
produzir produtos controlados de origem estrangeira.
Art. 3º Compor o Conselho de que trata esta Portaria pelos seguintes membros:
I - Chefe do Estado-Maior do Exército, que o presidirá;
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II - 4º Subchefe do Estado-Maior do Exército;
III - Diretor de Fabricação;
IV- Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados; e
V - Chefe da Assessoria Três do Gabinete do Comandante do Exército.
§ 1º O Estado-Maior do Exército convidará, em todos os casos de análise das propostas de
nacionalização, a Secretaria de Produtos de Defesa, do Ministério da Defesa, para compor o Conselho de
que trata esta Portaria.
§ 2º Poderão ser convidados, ainda, para compor o referido Conselho, outros órgãos e
entidades que atuem em atividades relacionadas ao tema, bem como especialistas cuja trajetória
acadêmica e/ou profissional possa trazer contribuições para o pleno alcance dos objetivos.
Art. 4º Compete ao CNPCE:
I - propor, coordenar estudos e emitir pareceres sobre propostas de nacionalização de PCE,
considerando as vantagens e desvantagens para o desenvolvimento econômico e para o aprimoramento do
parque industrial nacional, tendo em vista uma eventual mobilização industrial do País;
II - propor ao Chefe do Estado-Maior do Exército diretrizes para a análise de
nacionalização de PCE;
III - elaborar propostas de atos normativos e conduzir a atividade de análise e fiscalização
de nacionalização de produtos controlados; e
IV - exercer outras competências e atribuições que lhe forem determinadas pelo Chefe do
Estado-Maior do Exército.
Art. 5º Na análise das propostas de nacionalização, o CNPCE deverá pautar seus estudos
nos seguintes princípios:
I - apoiar em tecnologia nacional, prioritariamente, as necessidades de material de emprego
militar das Forças Armadas;
II - fomentar a inovação e a pesquisa, com foco no desenvolvimento nacional;

18 - Boletim do Exército nº 39, de 25 de setembro de 2015.

III - desenvolver novas capacitações e cadeias produtivas na indústria nacional de defesa; e
IV - proteger a indústria nacional de defesa já instalada.
Art. 6º O CNPCE terá suas ações norteadas com base nas seguintes políticas de Estado:
I - a Estratégia Nacional de Defesa, aprovada pelo Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de
2008, de onde se destaca a reestruturação da indústria brasileira de material de defesa, cujo propósito é o
de assegurar que o atendimento das necessidades de equipamento das Forças Armadas apoie-se em
tecnologias sob domínio nacional;
II - o Plano Brasil Maior, aprovado pelo Decreto nº 7.540, de 2 de agosto de 2011, que trata
da política industrial, tecnológica e de comércio exterior do governo federal;
III - as Diretrizes Governamentais de Mobilização Nacional, que estabelecem a orientação
sobre como será conduzida a Mobilização Nacional, determinando as estratégias necessárias à consecução
dos objetivos estabelecidos na Política de Mobilização Nacional; e
IV - o Plano Nacional de Mobilização, que contém as ações e metas destinadas ao
atendimento de cada uma das necessidades de Mobilização Nacional, estabelecidas na Estratégia Militar
de Defesa.
Art. 7º Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.
PORTARIA Nº 1.324, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015.
Altera dispositivos das Normas para Concessão da
Medalha Corpo de Tropa, aprovada pela Portaria do
Comandante do Exército no 715, de 21 de outubro de
2004, e dá outras providências.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4 o
da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar nº 136, de 25 de
agosto de 2010, e o inciso XIV do art. 20 da Estrutura Regimental do Comando do Exército, aprovada
pelo Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, e de acordo com o que propõe a Secretaria-Geral do
Exército, resolve:
Art. 1º Alterar o Inciso I do § 2º do art. 2º das Normas para Concessão da Medalha Corpo
de Tropa, aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército nº 715, de 21 de outubro de 2004, que
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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§ 2º...................….....................................................................................................................
I - regimento, batalhão, grupo, parque, depósito, base logística, Estabelecimento Central de
Transportes, Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia, Centro de Avaliação de
Adestramento do Exército, Centro de Imagens e Informações Geográficas do Exército, divisão de
levantamento, arsenal de guerra e Hospital de Campanha;
…..............…............................................................................................................................
Art. 2º Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.
PORTARIA Nº 1.345, DE 23 DE SETEMBRO DE 2015.
Cria o Instituto de Defesa Química, Biológica,
Radiológica e Nuclear e dá outras providências.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º
da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar nº 136, de 25 de
agosto de 2010, o inciso V do art. 20 da Estrutura Regimental do Comando do Exército, aprovada pelo
Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, e de acordo com o que propõe o Estado-Maior do Exército
(EME), resolve:
Art. 1º Criar o Instituto de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (IDQBRN),
com sede na cidade do Rio de Janeiro-RJ, subordinado ao Centro Tecnológico do Exército.
Art. 2º Ativar o Núcleo do Instituto de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear.
Art. 3º Determinar que o EME e os órgãos de direção setorial adotem, em suas áreas de
competência, as providências decorrentes.
Art. 4º Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.
PORTARIA Nº 1.346, DE 23 DE SETEMBRO DE 2015.
Institui o Comitê Gestor do Processo de
Transformação do Exército Brasileiro e dá outras
providências
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º
da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar nº 136, de 25 de
agosto de 2010, o inciso V do art. 20 da Estrutura Regimental do Comando do Exército, aprovada pelo
Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, e de acordo com o que propõe o Estado-Maior do Exército
(EME), resolve:
Art. 1º Instituir o Comitê Gestor do Processo de Transformação do Exército Brasileiro, a
contar de 26 de junho de 2015, com a seguinte constituição:
I - Chefe do EME - Presidente;
II - Vice-Chefe do EME e Vice-Chefes/Subcomandantes dos órgãos de direção setorial
(ODS) - Membros; e
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III - Subchefes do EME - Membros, sendo o 7º Subchefe o Secretário.
Art. 2º O Comitê deverá, em 180 (cento e oitenta) dias, propor o diagnóstico da Fase de
Preparação do Processo de Transformação, apresentando-o na Primeira Reunião do Alto Comando do
Exército do ano de 2016.
Art. 3º Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogar a Portaria do Comandante do Exército nº 737, de 26 de junho de 2015.
PORTARIA Nº 1.347, DE 23 DE SETEMBRO DE 2015.
Aprova as Instruções Gerais para o Afastamento
Temporário de Militares Aprovados em Concurso
Público no Âmbito do Exército Brasileiro (EB10-IG09.006) e dá outras providências.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º
da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar nº 136, de 25 de
agosto de 2010, e os incisos I e XIV do art. 20, da Estrutura Regimental do Comando do Exército,
aprovada pelo Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, e ouvidos o Estado-Maior do Exército e o
Departamento-Geral do Pessoal, resolve:
Art. 1º Aprovar as Instruções Gerais para o Afastamento Temporário de Militares
Aprovados em Concurso Público no Âmbito do Exército Brasileiro (EB10-IG-09.006), que com esta
baixa.
Art. 2º Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Manter em vigor a Nota nº 001-A1.13, de 11 de outubro de 2006, do Gabinete do
Comandante do Exército, publicada no Boletim do Exército nº 42, de 20 de outubro de 2006, uma vez que
o seu texto visa esclarecer questões não tratadas neste diploma legal.
Art. 4º Revogar a Portaria do Comandante do Exército nº 151, de 22 de abril de 2002, e a
Nota nº 004/A2.3.5, de 18 de novembro de 2013, do Gabinete do Comandante do Exército.
INSTRUÇÕES GERAIS PARA O AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DE MILITARES
APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO NO ÂMBITO DO EXÉRCITO BRASILEIRO
(EB10-IG-09.006)
ÍNDICE DOS ASSUNTOS
Art.
CAPÍTULO I - DA FINALIDADE...................................................................................................... 1º
CAPÍTULO II - DOS MILITARES DE CARREIRA.......................................................................... 2º
CAPÍTULO III - DOS MILITARES TEMPORÁRIOS....................................................................... 3º
CAPÍTULO IV - DOS MILITARES PRESTANDO SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO................. 4º
CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.................................................................................. 5º/7º
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CAPÍTULO I
DA FINALIDADE
Art. 1º As presentes Instruções Gerais têm por finalidade regular os procedimentos para a
concessão de autorização para afastamento de militar aprovado em concurso público, visando ao
provimento de cargo em órgão da Administração Pública (Federal, Estadual, Distrital ou Municipal), nas
Forças Singulares (Marinha e Aeronáutica), nas Escolas de Formação do Exército ou nas Forças
Auxiliares, colimando harmonizar os entendimentos manifestados nos Pareceres nº
096/CONJUR/MD/2006, de 17 de julho de 2006, nº 108-CONJUR-MD, de 10 de julho de 2007, e nº
493/2009/CONJUR-MD, de 15 de dezembro de 2009, todos do Ministério da Defesa, com a legislação
pertinente aplicável à matéria no âmbito do Exército.
CAPÍTULO II
DOS MILITARES DE CARREIRA
Art. 2º Situação do militar de carreira (oficial ou praça) aprovado em concurso público
para provimento de cargo:
I - em órgão da Administração Pública Federal, direta ou indireta:
a) no caso de concurso público realizado em fase única, o interessado será excluído do
estado efetivo da organização militar (OM), passando à situação de adido, a contar da data da nomeação,
devendo ser demitido ou licenciado, ex officio, na data da posse;
b) no caso de concurso público realizado em duas ou mais fases, uma das quais
correspondendo à realização do curso de formação, com necessidade de afastamento temporário das
funções, deverá ser observado o seguinte:
1) o interessado será excluído do estado efetivo da OM, incluído no número de adidos, e
agregado, a contar da data do início do curso de formação;
2) durante a realização do curso de formação, o militar fará jus à opção de remuneração do
posto ou da graduação que ocupa ou do cargo pretendido; e
3) o militar permanecerá nas situações de adido e agregado enquanto perdurar o
mencionado curso de formação, devendo ser demitido ou licenciado, ex officio, na data da posse.
II - em órgão da Administração Pública Estadual, Distrital ou Municipal, direta ou indireta:
a) no caso de concurso público realizado em fase única, o interessado será excluído do
estado efetivo da OM, passando à situação de adido, a contar da data da nomeação, devendo ser demitido
ou licenciado, ex officio, na data da posse;
b) no caso de concurso público realizado em duas ou mais fases, uma das quais
correspondendo à realização do curso de formação, com necessidade de afastamento temporário das
funções, deverá ser observado o seguinte:
1) o interessado será excluído do estado efetivo da OM, incluído no número de adidos, e
agregado, a contar da data do início do curso de formação;
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2) por falta de previsão legal, o militar não terá direito à opção de remuneração,
permanecendo com a do posto ou da graduação que ocupa; e
3) o militar permanecerá nas situações de adido e agregado enquanto perdurar o
mencionado curso de formação, devendo ser demitido ou licenciado, ex officio, na data da posse.
III - em Força Auxiliar:
a) no caso em que o curso de formação iniciar após a incorporação à Força Auxiliar, o
interessado será demitido ou licenciado, ex officio, do serviço ativo do Exército, na data da incorporação;
b) no caso em que o curso de formação iniciar antes da incorporação à Força Auxiliar,
deverá ser observado o seguinte:
1) o interessado será excluído do estado efetivo da OM, incluído no número de adidos, e
agregado, a contar da data do início do curso de formação;
2) por falta de previsão legal, o militar não terá direito à opção de remuneração,
permanecendo com a do posto ou da graduação que ocupa; e
3) o interessado será mantido nas situações de adido e agregado enquanto perdurar o
mencionado curso de formação, devendo ser demitido ou licenciado, ex officio, do serviço ativo do
Exército, na data da incorporação à Força Auxiliar.
IV - em Escolas de Formação das Forças Singulares:
a) o militar aprovado para ingresso em Escola de Formação do Exército, exceto na Escola
Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), será excluído do estado efetivo da OM, passando à
situação de adido, a contar da data da publicação oficial do resultado final do concurso, devendo ser
observados os procedimentos preconizados nos art. 4º a 6º do Regulamento de Movimentação para
Oficiais e Praças do Exército, aprovado pelo Decreto nº 2.040, de 21 de outubro de 1996 (R-50), alterado
pelo Decreto nº 8.514, de 3 de setembro de 2015, e nos art. 452 a 454 do Regulamento Interno e dos
Serviços Gerais (RISG), aprovado pela Portaria do Comandante do Exército nº 816, de 19 de dezembro de
2003;
b) o militar aprovado para ingresso na EsPCEx será excluído do estado efetivo da OM,
passando à situação de adido, a contar da data da publicação oficial do resultado final do concurso,
devendo ser licenciado, ex officio, na data da matrícula; e
c) o militar aprovado para ingresso na Marinha ou na Aeronáutica será excluído do estado
efetivo da OM, passando à situação de adido, a contar da data da publicação oficial do resultado final do
concurso, devendo ser demitido ou licenciado, ex officio, na data da incorporação.
§ 1º Na hipótese de interrupção ou não conclusão do curso de formação por falta de
aproveitamento ou de inabilitação em estágio probatório, o oficial de carreira e a praça de carreira
estabilizada terão assegurado, respectivamente, o direito de reversão ou de reinclusão às fileiras do
Exército, restabelecendo, assim, a situação anterior.
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§ 2º Na hipótese de interrupção ou não conclusão do curso de formação por falta de
aproveitamento, a praça de carreira não estabilizada somente terá assegurado o direito de retorno às
fileiras do Exército se a situação em questão ocorrer durante a vigência do período da prorrogação do
tempo de serviço militar a que se obrigou.
CAPÍTULO III
DOS MILITARES TEMPORÁRIOS
Art. 3º Situação do militar temporário (oficial ou praça) aprovado em concurso para
provimento de cargo:
I - em órgão da Administração Pública Federal, direta ou indireta:
a) no caso de concurso público realizado em fase única, o interessado será excluído do
estado efetivo da OM, passando à situação de adido, a contar da data da publicação oficial do resultado
final do concurso, devendo ser licenciado, ex officio, na data da posse;
b) no caso de concurso público realizado em duas ou mais fases, uma das quais
correspondendo à realização do curso de formação, com necessidade de afastamento temporário das
funções, deverá ser observado o seguinte:
1) o interessado será excluído do estado efetivo da OM, passando à situação de adido, a
contar da data da publicação oficial do resultado final do concurso público;
2) por falta de previsão legal, o militar não terá direito à opção de remuneração,
permanecendo com a do posto ou da graduação que ocupa;
3) na hipótese de a duração do curso de formação não exceder o prazo de prorrogação de
tempo de serviço (convocação/prorrogação, engajamento ou reengajamento) a que se obrigou, o
interessado será mantido na situação de adido enquanto perdurar o curso, devendo ser licenciado, ex
officio, na data da posse; e
4) na hipótese de a duração do curso de formação exceder o prazo de prorrogação de tempo
de serviço (convocação/prorrogação, engajamento ou reengajamento) a que se obrigou, o interessado será
mantido na situação de adido até o término da prorrogação concedida, quando, então, será licenciado, ex
officio.
II - em órgão da Administração Pública Estadual, Distrital ou Municipal, direta ou indireta:
a) no caso de concurso público realizado em fase única, o interessado será excluído do
estado efetivo da OM, passando à situação de adido, a contar da data da publicação oficial do resultado
final do concurso, devendo ser licenciado, ex officio, na data da posse;
b) no caso de concurso público realizado em duas ou mais fases, uma das quais
correspondendo à realização do curso de formação, com necessidade de afastamento temporário das
funções, deverá ser observado o seguinte:
1) o interessado será excluído do estado efetivo da OM, passando à situação de adido, a
contar da data da publicação oficial do resultado final do concurso público;
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2) por falta de previsão legal, o militar não terá direito à opção de remuneração,
permanecendo com a do posto ou da graduação que ocupa;
3) na hipótese de a duração do curso de formação não exceder o prazo de prorrogação de
tempo de serviço (convocação/prorrogação, engajamento ou reengajamento) a que se obrigou, o
interessado será mantido na situação de adido enquanto perdurar o curso, devendo ser licenciado,
ex officio, na data da posse; e
4) na hipótese de a duração do curso de formação exceder o prazo de prorrogação de tempo
de serviço (convocação/prorrogação, engajamento ou reengajamento) a que se obrigou, o interessado será
mantido na situação de adido até o término da prorrogação concedida, quando, então, será licenciado,
ex officio.
III - em Força Auxiliar:
a) no caso em que o curso de formação iniciar após a incorporação à Força Auxiliar, o
interessado será excluído do estado efetivo da OM, passando à situação de adido, a contar da data da
publicação oficial do resultado da primeira fase do concurso, devendo ser licenciado, ex officio, do serviço
ativo do Exército, na data da incorporação;
b) no caso em que o curso de formação iniciar antes da incorporação à Força Auxiliar,
deverá ser observado o seguinte:
1) o interessado será excluído do estado efetivo da OM, passando à situação de adido, a
contar da data da publicação oficial do resultado da primeira fase do concurso;
2) por falta de previsão legal, o militar não terá direito à opção de remuneração,
permanecendo com a do posto ou da graduação que ocupa;
3) na hipótese de a duração do curso de formação não exceder o prazo de prorrogação de
tempo de serviço (convocação/prorrogação, engajamento ou reengajamento) a que se obrigou, o
interessado será mantido na situação de adido enquanto perdurar o curso, devendo ser licenciado, ex
officio, na data da incorporação; e
4) na hipótese de a duração do curso de formação exceder o prazo de prorrogação de tempo
de serviço (convocação/prorrogação, engajamento ou reengajamento) a que se obrigou, o interessado será
mantido na situação de adido até o término da prorrogação concedida, quando, então, será licenciado, ex
officio.
IV - nas Forças Singulares:
- O militar aprovado em concurso para ingresso na Marinha, na Aeronáutica ou em Escola
de Formação do Exército será excluído do estado efetivo da OM, passando à situação de adido, a contar
da data da divulgação oficial do resultado final do certame, devendo ser licenciado, ex officio, na data da
incorporação à Marinha ou à Aeronáutica ou da matrícula em Escola de Formação do Exército.
Parágrafo único.
Na hipótese de interrupção ou não conclusão do curso de formação
por falta de aproveitamento, o militar somente terá assegurado o direito de retorno às fileiras do Exército
se a situação em questão ocorrer durante a vigência do período da prorrogação do tempo de serviço militar
a que se obrigou.
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CAPÍTULO IV
DOS MILITARES PRESTANDO O SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO
Art. 4º Situação do militar temporário prestando o Serviço Militar Obrigatório:
I - se aprovado em concurso público para provimento de cargo civil na Administração
Pública Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, ou, especificamente para incorporação em Força
Auxiliar, cuja provável nomeação/convocação ou ingresso ocorra durante a prestação do Serviço Militar
Obrigatório, o interessado somente poderá tomar posse no respectivo cargo após ser licenciado por
conclusão do tempo de serviço militar a que está obrigado; e
II - se aprovado em concurso público para incorporação à Marinha, à Aeronáutica ou para
matrícula em Escola de Formação do Exército, considerando que não haverá interrupção da atividade
militar, o interessado será excluído do estado efetivo da OM, passando à situação de adido, a contar da
data da publicação oficial do resultado final do concurso, e licenciado, ex officio, na data da incorporação
à Marinha, à Aeronáutica ou da matrícula em Escola de Formação do Exército.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 5º Na hipótese de a posse em cargo público civil na Administração Pública Federal,
Estadual, Distrital ou Municipal, ou, especificamente, de a incorporação em Força Auxiliar ocorrerem
antes de o militar temporário ou a praça de carreira não estabilizada completarem metade do tempo de
serviço a que se tenham obrigado (art. 121, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de
1980 - Estatuto dos Militares; art. 32, § 1º, incisos I e II, do Decreto nº 4.502, de 9 de dezembro de 2002,
que aprova o Regulamento para o Corpo de Oficiais da Reserva do Exército; e art. 150 do Decreto nº
57.654, de 20 de janeiro de 1966, que regulamenta a Lei do Serviço Militar), poderão ser adotados os
seguintes procedimentos:
I - a praça de carreira não estabilizada ou o militar temporário poderão ser licenciados, ex
officio, do serviço ativo do Exército, a contar da data do término do tempo de serviço militar
anteriormente concedido (convocação/prorrogação, engajamento/reengajamento), mediante revogação do
ato administrativo de concessão de prorrogação do tempo de serviço atualmente em curso, o qual deverá
conter uma exposição circunstanciada de motivos, consoante o estatuído no art. 50, caput e inciso VIII; e
art. 53, caput, 2ª parte, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal);
II - no que se refere à remuneração percebida pelo militar temporário ou pela praça de
carreira não estabilizada, referente ao período em que permaneceu nas fileiras do Exército após a data da
revogação do ato administrativo de prorrogação do tempo de serviço, não há necessidade de que seja feita
a reposição aos cofres públicos, porquanto, em tal lapso temporal, houve efetiva prestação de serviço ao
Exército; e
III - a contagem do tempo de efetivo serviço, na situação em que tenha havido revogação
da concessão de prorrogação de tempo de serviço, deverá ser realizada na forma estatuída no art. 136 da
Lei nº 6.880/1980, computando-se dia a dia entre a data de ingresso e a data de desligamento e
consequente exclusão do serviço ativo.
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Art. 6º No caso de militar aprovado no concurso de admissão ao Instituto Militar de
Engenharia, deverá ser observado o que preconiza o Regulamento para o Quadro de Engenheiros
Militares (R-43), aprovado pelo Decreto nº 96.304, de 12 de julho de 1988.
PORTARIA Nº 1.349, DE 23 DE SETEMBRO DE 2015.
Cria e ativa o Centro de Idiomas do Exército e dá
outras providências.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º
da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar nº 136, de 25 de
agosto de 2010, o inciso V do art. 20 da Estrutura Regimental do Comando do Exército, aprovada pelo
Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, e de acordo com o que propõe o Estado-Maior do Exército
(EME), resolve:
Art. 1º Criar o Centro de Idiomas do Exército, com sede na cidade do Rio de Janeiro-RJ,
subordinado ao Centro de Estudos de Pessoal e Forte Duque de Caxias.
Art. 2º Ativar o Núcleo do Centro de Idiomas do Exército, a partir de 1º de outubro
de 2015.
Art. 3º Determinar que o EME, os órgãos de direção setorial e o Comando Militar do Leste
adotem, em suas áreas de competência, as providências decorrentes.
Art. 4º Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.
PORTARIA Nº 1.351, DE 24 DE SETEMBRO DE 2015.
Cria e ativa o Centro de Psicologia Aplicada do
Exército e dá outras providências.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º
da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar nº 136, de 25 de
agosto de 2010, o inciso V do art. 20 da Estrutura Regimental do Comando do Exército, aprovada pelo
Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, e de acordo com o que propõe o Estado-Maior do Exército
(EME), resolve:
Art. 1º Criar o Centro de Psicologia Aplicada do Exército, com sede na cidade do Rio de
Janeiro-RJ, subordinado ao Centro de Estudos de Pessoal e Forte Duque de Caxias.
Art. 2º Ativar o Núcleo do Centro de Psicologia Aplicada do Exército, a partir de 1º de
outubro de 2015.
Art. 3º Determinar que o EME, os órgãos de direção setorial e o Comando Militar do Leste
adotem, em suas áreas de competência, as providências decorrentes.
Art. 4º Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.
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PORTARIA Nº 1.353, DE 24 DE SETEMBRO DE 2015.
Aprova as Instruções Gerais para Aplicação do
Regulamento de Continências, Honras, Sinais de
Respeito e Cerimonial Militar das Forças Armadas
(EB10-IG-12.001), 3ª Edição, 2015.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º
da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterado pela Lei Complementar nº 136, de 25 de
agosto de 2010, e o art. 20, inciso XIV, da Estrutura Regimental do Comando do Exército, aprovada pelo
Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, conforme o disposto no art. 200 do Regulamento de
Continências, Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial Militar das Forças Armadas, aprovado pela
Portaria Normativa nº 660-MD, de 19 de maio de 2009, alterada pela Portaria Normativa nº 849-MD, de 4
de abril de 2013, e de acordo com o que propõe a Secretaria-Geral do Exército, ouvindo o Estado-Maior
do Exército, resolve:
Art. 1º Aprovar as Instruções Gerais para Aplicação do Regulamento de Continências,
Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial Militar das Forças Armadas (EB10-IG-12.001), 3ª Edição, 2015,
que com esta baixa.
Art. 2º Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogar as Instruções Gerais para Aplicação do Regulamento de Continências,
Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial Militar das Forças Armadas (IG 10-60), 2ª Edição, 2000,
aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército nº 408, de 8 de agosto de 2000; a Portaria do
Comandante do Exército nº 379, de 1º de agosto de 2001; a Portaria do Comandante do Exército nº 405,
de 24 de julho de 2003; e a Portaria do Comandante do Exército nº 429, de 18 de julho de 2006.
NOTA: As Instruções Gerais para Aplicação do Regulamento de Continências, Honras, Sinais de
Respeito e Cerimonial Militar das Forças Armadas (EB10-IG-12.001), 3ª Edição, 2015, estão
publicadas em separata ao presente Boletim.
PORTARIA Nº 1.355, DE 24 DE SETEMBRO DE 2015.
Altera a subordinação da 7ª Brigada de Infantaria
Motorizada e dá outras providências.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º
da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar nº 136, de 25 de
agosto de 2010, o inciso V do art. 20 da Estrutura Regimental do Comando do Exército, aprovada pelo
Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, e de acordo com o que propõe o Estado-Maior do Exército
(EME), resolve:
Art. 1º Alterar a subordinação da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, com sede em NatalRN, da 7ª Região Militar para o Comando Militar do Nordeste (CMNE).
Art. 2º Determinar que o EME, os órgãos de direção setorial e o CMNE adotem, em suas
áreas de competência, as providências decorrentes.
Art. 3º Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.
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PORTARIA Nº 1.356, DE 24 DE SETEMBRO DE 2015.
Altera a subordinação do 16 º Regimento de
Cavalaria Mecanizado e dá outras providências.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º
da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar nº 136, de 25 de
agosto de 2010, o inciso V do art. 20 da Estrutura Regimental do Comando do Exército, aprovada pelo
Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, e de acordo com o que propõe o Estado-Maior do Exército
(EME), resolve:
Art. 1º Alterar a subordinação do 16º Regimento de Cavalaria Mecanizado, com
sede em Bayeux-PB, da 7ª Região Militar para o Comando Militar do Nordeste (CMNE).
Art. 2º Determinar que o EME, os órgãos de direção setorial e o CMNE adotem, em suas
áreas de competência, as providências decorrentes.
Art. 3º Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.
PORTARIA Nº 1.357, DE 24 DE SETEMBRO DE 2015.
Altera a subordinação da 10ª Brigada de Infantaria
Motorizada e dá outras providências.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º
da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar nº 136, de 25 de
agosto de 2010, o inciso V do art. 20 da Estrutura Regimental do Comando do Exército, aprovada pelo
Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, e de acordo com o que propõe o Estado-Maior do Exército
(EME), resolve:
Art. 1º Alterar a subordinação da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada, com sede em
Recife-PE, da 7ª Região Militar para o Comando Militar do Nordeste (CMNE).
Art. 2º Determinar que o EME, os órgãos de direção setorial e o CMNE adotem, em suas
áreas de competência, as providências decorrentes.
Art. 3º Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.
PORTARIA Nº 1.358, DE 24 DE SETEMBRO DE 2015.
Reorganiza o Comando Militar do Nordeste e dá
outras providências.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º
da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar nº 136, de 25 de
agosto de 2010, o inciso V do art. 20 da Estrutura Regimental do Comando do Exército, aprovada pelo
Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, e de acordo com o que propõe o Estado-Maior do Exército
(EME), resolve:
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Art. 1º Reorganizar o Comando Militar do Nordeste (CMNE), com sede na cidade de
Recife-PE, atribuindo-lhe a seguinte constituição:
I – Comando;
II - Companhia de Comando do Comando Militar do Nordeste;
III - 7ª Brigada de Infantaria Motorizada;
IV - 10ª Brigada de Infantaria Motorizada;
V - 6ª Região Militar;
VI - 7ª Região Militar;
VII - 10ª Região Militar;
VIII - 1º Grupamento de Engenharia;
IX - 16º Regimento de Cavalaria Mecanizado;
X - 4º Batalhão de Polícia do Exército;
XI - 4º Batalhão de Comunicações; e
XII - 5ª Companhia de Inteligência.
Art. 2º Determinar que o EME, os órgãos de direção setorial e o CMNE adotem, em
suas áreas de competência, as providências decorrentes.
Art. 3º Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogar a Portaria do Comandante do Exército nº 473, de 28 de junho de 2005.
PORTARIA Nº 1.359, DE 24 DE SETEMBRO DE 2015.
Reorganiza a 7ª Região Militar e dá outras
providências.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º
da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar nº 136, de 25 de
agosto de 2010, o inciso V do art. 20 da Estrutura Regimental do Comando do Exército, aprovada pelo
Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, e de acordo com o que propõe o Estado-Maior do Exército
(EME), resolve:
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Art. 1º Reorganizar a 7ª Região Militar, com sede na cidade de Recife-PE, atribuindo-lhe a
seguinte constituição:
I - Comando;
II - Companhia de Comando da 7ª Região Militar;
III - 7º Depósito de Suprimento;
IV - Parque Regional de Manutenção da 7ª Região Militar;
V - Comissão Regional de Obras da 7ª Região Militar;
VI - 20ª Circunscrição de Serviço Militar;
VII - 21ª Circunscrição de Serviço Militar;
VIII - 23ª Circunscrição de Serviço Militar;
IX - 24ª Circunscrição de Serviço Militar;
X - Hospital Militar de Área de Recife;
XI - Hospital de Guarnição de João Pessoa;
XII - Hospital de Guarnição de Natal;
XIII - 2ª Companhia de Guardas;
XIV - Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcanti;
XV - Museu Militar do Forte do Brum; e
XVI - Tiros de Guerra.
Art. 2º Determinar que o EME, os órgãos de direção setorial e o Comando Militar do
Nordeste adotem, em suas áreas de competência, as providências decorrentes.
Art. 3º Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogar a Portaria do Comandante do Exército nº 087, de 1º de março de 2010.
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DESPACHO DECISÓRIO Nº 179/2015.
Em 21 de setembro de 2015.
PROCESSO: PO nº 1505677/15 - GAB CMT EX
EB: 64536.021592/2015-22
ASSUNTO: Autorização para pagamento e assinatura relativos à aquisição de viaturas VBTP
M113 A2, VBEPC M577 A2 e VBE Soc M88.
COMANDO LOGÍSTICO
1. Processo originário do Comando Logístico, visando obter autorização para:
a. o pagamento de recursos financeiros relativos ao fornecimento de bens e prestação de
serviços necessários ao projeto de aquisição de viaturas VBTP M113 A2, VBEPC M577 A2 e VBE Soc
M88, obtidos junto ao Governo dos Estados Unidos da América, por intermédio do Programa Foreign
Military Sales (FMS); e
b. a assinatura da Carta de Oferta e Aceitação referente à linha de fornecimento BR-B-IAD
(Letter Offer And Acceptance BR-B-IAD), pelo Chefe da Comissão do Exército Brasileiro em
Washington, em nome do Exército Brasileiro.
2. Considerando:
a. o disposto no art. 38 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e o previsto no
parágrafo único do art. 87, alterado pela Portaria do Comandante do Exército nº 249, de 17 de maio de
2004, das Instruções Gerais para a Realização de Licitações e Contratos no Ministério do Exército (IG 1202), aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305, de 24 de maio de 1995, publicadas no Diário Oficial da
União de 26 de maio de 1995;
b. que o pagamento, de acordo com cronograma estabelecido no Complemento nº 1 da
Carta de Oferta e Aceitação, está previsto na sistemática de aquisição de materiais e serviços por
intermédio do Programa Foreign Military Sales (FMS);
c. que a aquisição da qual trata este despacho tem respaldo no Decreto nº 3.831, de 1º de
junho de 2001, que promulga o Acordo, por troca de Notas, entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América, para o fornecimento de material de defesa norteamericano, celebrado em Washington-DC, em 2 de junho de 2000;
d. tratar-se de pagamento e assinatura da Carta de Oferta e Aceitação da linha de
fornecimento BR-B-IAD, conforme solicitado pelo Comando Logístico, por intermédio do DIEx nº 206DMAT/COLOG, de 8 de setembro de 2015;
e. que o pretendido instrumento atende aos interesses das duas nações e respeitam acordos
internacionais de cooperação entre Brasil e Estados Unidos da América; e
f. que estão anexados ao processo pareceres favoráveis da Secretaria de Economia e
Finanças e da Consultoria Jurídica-Adjunta do Comando do Exército, dou o seguinte
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DESPACHO
1) AUTORIZO o pagamento do valor de US$ 48.317,00 (quarenta e oito mil, trezentos e
dezessete dólares), conforme previsto no cronograma de desembolso da Carta de Oferta e Aceitação, por
meio do Programa FMS.
2) AUTORIZO o Chefe da Comissão do Exército Brasileiro em Washington a firmar, em
nome do Exército Brasileiro, a Carta de Oferta e Aceitação da linha de fornecimento BR-B-IAD.
3) Publique-se o presente despacho em Boletim do Exército.
4) Restitua-se o processo ao Comando Logístico, para as providências decorrentes.
DESPACHO DECISÓRIO Nº 188/2015.
Em 23 de setembro de 2015.

PROCESSO: PO Nº A37PO509723/Gab Cmt Ex
EB 64536.022171/2015-19
ASSUNTO: Aquisição de bem imóvel de propriedade particular situado em Campo Grande-MS,
mediante doação à União Federal, a ser destinado ao Comando do Exército, com a finalidade de
utilização como Biblioteca.
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
1. Processo originário do Comando Militar do Oeste (CMO), propondo a aquisição,
mediante doação à União Federal, do imóvel de propriedade do Sr. RUBEM DE SÁ PADILHA,
identificado como Lote de terreno sob nº 18, da quadra nº 35 do Parcelamento Vila Bandeirantes, Bairro
Bandeirantes, localizado na Rua Hermenegildo Pereira, nº 206, Campo grande, MS, com área de 675,00
m² (seiscentos e setenta e cinco metros quadrados), beneficiado com 1 (um) salão comercial com 199,87
m² (cento e noventa e nove virgula oitenta e sete metros quadrados) de área construída, matriculado sob n º
91.221, Lv nº 2, do Registro de Imóveis daquela Comarca, a ser destinado ao Comando do Exército, com
a finalidade de utilização como Biblioteca.
2. Considerando:
a. manifestação expressa do doador contida na missiva nº 1-B/2014, de 5 de agosto de
2014, para doação do bem acima identificado à União, a fim de utilização pelo Comando do Exército; e
b. os pareceres do Estado-Maior do Exército (EME), do Departamento de Engenharia e
Construção (DEC), do Departamento de Educação e Cultura do Exército, do Comando Militar do Oeste
(CMO), da 9ª Região Militar (9ª RM), do 3º Grupamento de Engenharia (3º Gpt E) e o contido no art. 11,
das Instruções Gerais Sobre Incorporação de Bens Imóveis do Acervo Imobiliário sob Jurisdição do
Exército (IG 10-37), aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército nº 391, de 1º de agosto de 2000,
dou o seguinte
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DESPACHO
a. AUTORIZO, o prosseguimento do processo de aquisição do bem imóvel citado no item
1, deste Despacho Decisório, da forma prevista para cumprimento da finalidade estabelecida.
b. encaminhe-se o presente despacho ao DEC para conhecimento e encaminhamento ao
Comando do 3º Grupamento de Engenharia (Cmdo 3º Gpt E) a fim de seu cumprimento.
c. o 3º Gpt E após ultimação do processo, encaminhe-o à Superintendência do Patrimônio
da União (SPU) no Estado do Mato Grosso do Sul, objetivando a formalização da aceitação da doação e
respectivo contrato, conforme previsto no inciso I do art. 3 º, da Portaria nº 200, de 29 de junho de 2010,
combinado com o art. 1º da Portaria nº 40, de 18 de março de 2009, ambas da SPU e bem assim, o
registro cartorial, objetivando a transferência da propriedade imóvel.
d. o Comandante do 3º Gpt E represente o Comando do Exército no ato da lavratura do
termo de afetação do bem ora adquirido na SPU no Estado do Mato Grosso do Sul, bem como promova
os atos administrativos subsequentes.
e. O EME e o CMO tomem conhecimento e adotem as providências decorrentes.
f. Publique-se o presente Despacho em Boletim do Exército.

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
PORTARIA Nº 202-EME, DE 8 DE SETEMBRO DE 2015.
Altera o inciso IV, do art. 2º, da Portaria nº 8-EME,
de 1º de fevereiro de 2013, que Normatiza o Curso
Intermediário de Inteligência para Oficiais
O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 5º, inciso VIII, do Regulamento do Estado-Maior do Exército (R-173), aprovado pela
Portaria nº 514, de 29 de junho de 2010, de acordo com o que propõe o Centro de Inteligência do Exército
(CIE), ouvidos o Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx) e o Departamento Geral do
Pessoal (DGP), resolve:
Art.1º Alterar o inciso IV, do Art. 2º, da Portaria nº 8-EME, de 1º de fevereiro de 2013, que
Normatiza o Curso Intermediário de Inteligência passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º.....................................................................................................................................
IV - tenha como universo de seleção os majores e capitães aperfeiçoados das Armas, do
Quadro de Material Bélico, do Serviço de Intendência e em caráter excepcional, à critério do EME, do
Quadro Complementar de Oficiais (Informática), não possuidores do Curso de Altos Estudos Militares da
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, aptos segundo as Normas de Seleção do Pessoal do
Sistema de Inteligência do Exército;
........................................................................................................................................”(NR)
Art. 2º Determinar que a presente portaria entre em vigor na data de sua publicação.
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PORTARIA Nº 220-EME, DE 16 DE SETEMBRO DE 2015.
Aprova a Diretriz de Implantação do Projeto
Combatente Brasileiro visando à aquisição de uma
série de equipamentos para dotar o Combatente
Brasileiro.
O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 1º, do Capítulo 1, do Regulamento do Estado Maior do Exército (R-173), aprovado pela
Portaria nº 514, de 29 de junho de 2010, do Comandante do Exército, do art. 64, das Instruções Gerais
para o Funcionamento do Sistema de Ciência e Tecnologia (IG 20-11), aprovadas pela Portaria Ministerial
nº 270, de 13 de junho de 1994 e do nº 1, do art. 5º, do Capítulo IV, do Título II, das IG 20-12, Modelo
Administrativo do Ciclo de Vida dos Materiais de Emprego Militar, aprovadas pela Portaria nº 271, de 13
de Junho de 1994, do Ministro do Exército, resolve:
Art. 1º Aprovar a Diretriz para implantação do projeto Combatente Brasileiro, visando à
aquisição de uma série de equipamentos para dotar o Combatente Brasileiro do futuro.
Art. 2º Determinar que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.
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DIRETRIZ DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO COMBATENTE BRASILEIRO
1. FINALIDADE
Regular as medidas necessárias à implantação do Projeto Combatente Brasileiro (COBRA).
2. REFERÊNCIAS
a. Plano Estratégico do Exército 2015-2018, aprovado pela Portaria nº 1.265, de 11 DEZ 13;
b. Concepção de Transformação do Exército, aprovada pela Portaria nº 1.253, de 5 DEZ 13:
c. Bases para a Transformação da Doutrina Militar Terrestre, aprovadas pela Portaria nº 197-EME, de
26 SET 13;
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d. Instruções Gerais para o Sistema de Doutrina Militar Terrestre - SIDOMT (EBIO-IG-01.005),
aprovadas pela Portaria nº 989-Cmt Ex, de 27 NOV 12
e. Manual de Fundamentos - Doutrina Militar Terrestre (EB20-MF-10.102), 1ª edição, 2014, aprovado
pela Portaria nº 3-EME, de 2 JAN 14;
f. Manual de Fundamentos - Operações (EB20-MF-10.103), 4ª edição, 2014, aprovado pela Portaria
nº 4-EME, de 9 JAN 14;
g. Condicionantes Doutrinárias e Operacionais nº 004/2012 - COBRA (Combatente Brasileiro),
aprovadas pela Portaria nº 131-EME/Res, de 28 SET 12:
h. Diretriz de Implantação do Projeto Estratégico Recuperação da Capacidade Operacional da Força
Terrestre - RECOP, aprovada pela Portaria s/nº -EME, de 3 ABR 14: e
i. Normas para Elaboração, Gerenciamento e Acompanhamento de Projetos no Exército Brasileiro
(EB20-N-08.001), 2ª edição, 2013, aprovadas pela Portaria nº 176-EME, de 29 AGO 13.
3. OBJETIVOS
a. Orientar os trabalhos relativos à implantação do Projeto COBRA;
b. Definir as fases do Projeto COBRA:
c. Definir as atribuições e responsabilidades dos órgãos envolvidos em cada fase do projeto; e
d. Dotar o militar da F Ter de uniforme, equipamento, armamento e proteção individual adequados aos
ambientes operacionais visualizados para o emprego.
4. CONCEPÇÃO GERAL
a. Justificativa do Projeto
1) Objetivos estratégicos, estratégias e ações estratégicas relacionadas.
O Projeto COBRA contribui para a consecução dos seguintes Objetivos Estratégicos do Exército
(OEE), segundo a Sistemática de Planejamento Estratégico do Exército (SIPLEX):
a) OEE 5. IMPLANTAR UM NOVO E EFETIVO SISTEMA OPERACIONAL MILITAR
TERRESTRE.
- Estratégia:
5.2 Adestramento da F Ter.
- Ação Estratégica:
5.2.2 Implantar o planejamento operacional baseado em capacidades.
b) OEE 9. IMPLANTAR UM NOVO E EFETIVO SISTEMA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO.
- Estratégia:
9.2 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Produtos de Defesa (PRODE).
- Ação Estratégica
9.2.6 Pesquisar e desenvolver produtos voltados para o sistema do combatente individual
do futuro.
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c) OEE 13. FORTALECER A DIMENSÃO HUMANA.
- Estratégia:
13.5 Aquisição e Modernização de PRODE.
- Ação Estratégica:
13.5.2 Modernizar o sistema do combatente individual do presente.
2) Projeto Estratégico do Exército (PEE) no qual o projeto está inserido
Os PEE resultaram em diversos projetos, subprojetos e ações relacionados ao combatente
individual. Algumas dessas iniciativas já estão em curso e demandam consolidação e integração de
esforços em prol Projeto COBRA.
Em função do alto valor agregado do projeto e de sua ampla visibilidade, o Estado-Maior do
Exército definiu o Projeto COBRA como um dos subprojetos do PEE Obtenção da Capacidade
Operacional Plena (OCOP), contribuindo transversalmente os PEE SISFRON, PROTEGER e GUARANI.
3) Fatores determinantes
O planejamento estratégico do processo de transformação do Exército Brasileiro prevê o
Projeto Combatente Brasileiro (COBRA), que visa materializar o conceito de “Sistema de Combate
Soldado”previsto em suas Condicionantes Doutrinárias e Operacionais (CONDOP).
O COBRA será implantado de forma progressiva e continuada foco na obtenção e no
desenvolvimento de novos uniformes, armamentos e equipamentos individuais, buscando obter um
sistema harmônico e com alto valor agregado tecnológico de forma a propiciar ao soldado proteção
individual e consciência situacional do campo de batalha, letalidade seletiva e mobilidade.
O COBRA deve-se fundamentar na flexibilidade, na adaptabilidade aos diversos ambientes
operacionais, na modularidade, na sua constituição, na simplicidade da sua concepção e na adequação
àsnovas capacidades do Exército Brasileiro.
b. Objetivos do Projeto
1) Objetivo Geral
Desenvolver um “Sistema de Combate Soldado” com foco no combatente e que seja capaz de
agregar valor à transformação do Exército Brasileiro e às suas atuais e futuras capacidades, transformando
o conceito “combatente” de soldado individual, para um sistema completo de armas.
2) Objetivos Específicos
a) Contribuir para a obtenção das capacidades militares terrestres e operativas previstas
para a F Ter;
b) Possuir modularidade, adaptabilidade, flexibilidade nos diferentes ambientes operacionais
encontrados no Território Nacional, tais como selva amazônica, caatinga, pantanal, montanha e urbano;
c) Permitir melhores condições para o emprego em Força Expedicionária e em Operações de Paz
da Organização das Nações Unidas; e
d) Fortalecer a Base Industrial de Defesa (BID).
c. Prioridade do Projeto
O Projeto COBRA consta do Plano de Obtenção de Capacidades Materiais (PCM), Anexo "A" ao
Plano Estratégico do Exército (PEEx 2015-2018), no seu item 2, ''Projetos e produtos para aquisição
ou contratação de serviços" com aseguinte prioridade:
Prioridade 18 - Sistema do combatente individual do futuro.
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d. Orientações para o funcionamento do Projeto
1) Situação para o emprego operacional ou administrativo
O emprego operacional do COBRA está previsto em suas CONDOP assim como as quantidades
a serem adquiridas, o período de adoção e a distribuição prevista.
2) Atuação Conjunta com outros órgãos ou Forças.
O Estado-Maior do Exército (EME) atuará de forma a coordenar, harmonizar e reforçar a
imprescindível sinergia das iniciativas pertinentes à implantação do Projeto.
Deverá ser utilizada terminologia que facilite a comunicação do Projeto com os tomadores de
decisão do Governo Federal.
Deverão ser observadas as recomendações do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(MPOG) para condução de projetos de grande vulto.
3) Tipo de ações esperadas do Projeto
O Projeto COBRA atuará como agente de transformação do "Sistema de Combate Soldado", nos
moldes previstos em suas CONDOP
Para isso, o COBRA deverá atender as seguintes premissas: agregado tecnológico;
interconectividade; interoperabilidade; redução de risco de fratricídio, envolvimento de não combatentes,
baixas e danos colaterais; ergonomia/conforto; proteção; mobilidade; integração ao C²; e aumento da
sobrevivência do combatente e da consciência situacional dentro do ambiente tático que a fração atue,
inclusive em ambiente interagências.
Deverá, ainda, possuir as seguintes capacidades: sobrevivência; observação; letalidade seletiva;
proteção; mobilidade; e comunicações.
4) Integração com outros projetos já existentes
Está prevista a interação com os demais Projetos Estratégicos do Exército, em especial com o
Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) e o Sistema Integrado de Proteção de
Estruturas Estratégicas Terrestres (PROTEGER), pois esses PEE possuem necessidades que serão
atendidas pelo Projeto COBRA.
5) Órgão gestor do projeto
O Estado-Maior do Exército será o órgão gestor do Projeto.
6) Vinculações necessárias com os ODS, OADI, C Mil A e OM
Para a execução do referido projeto, outros Órgãos, além do EME, serão envolvidos, com
destaque para o DCT, o COTer, o COLOG e os C Mil A.
7) Outras premissas
a) Alocação de recursos financeiros suficientes e regulares, para a obtenção dos subsistemas
componentes do escopo previsto.
b) Participação da Indústria Nacional de Defesa nesse projeto, com prioridade, com vistas a
proporcionar o desenvolvimento científico-tecnológico e de produtos de defesa.
c) Contratação de uma empresa integradora.
d) Aquisição de equipamentos desenvolvidos pela IMBEL, preferencialmente.
e) Conceito de documentação dinâmica, ou seja, os requisitos absolutos elaborados para o lº ano
deverão ser atualizados para os anos seguintes com a finalidade de possibilitar que os equipamentos,
materiais e sistemas sejam avaliados adequadamente, na medida do incremento de novas tecnologias.
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f) Software de Comando e Controle com padrões não-proprietários, desenvolvido ou customizado
pelo Sistema de C&T do EB.
g) Uniformes fabricados pela indústria brasileira.
h) Transferência de tecnologia para o Brasil.
i) Propriedade intelectual compartilhada.
j) Busca de parcerias em áreas em que o Brasil não domina a tecnologia.
e. Implantação
1) O Gerente, o Supervisor e os Adjuntos do Projeto COBRA serão designados pelo EME.
O Gerente, o Supervisor e os Adjuntos do Subprojeto COBRA 1.0 serão, também, designados
pelo EME.
O Gerente, o Supervisor e os Adjuntos do Subprojeto COBRA 2020 serão designados pelo DCT.
2) Faseamento do Projeto
Estudos do Estado-Maior do Exército indicaram a conveniência em subdividir o Projeto COBRA
em duas fases: Subprojeto COBRA 1.0 e Subprojeto COBRA 2020. O primeiro será orientado para a
aquisição de novos PRODE, e o segundo para a pesquisa e o desenvolvimento de PRODE, com visão de
longo prazo.
a) O Subprojeto COBRA 1.0
O COBRA 1.0 constitui a 1ª fase do Projeto COBRA.
Nesta fase, objetiva-se identificar, dentre os materiais, equipamentos e sistemas existentes no
mercado, aqueles que possam ser adequados aos interesses do EB e testá-los. Neste sentido, serão
realizadas experimentações doutrinárias, pautadas por requisitos técnicos e operacionais, absolutos e
desejáveis, que permitirão avaliar aqueles materiais, equipamentos e sistemas que poderão apoiar a
próxima fase do Projeto COBRA.
Pretende-se também analisar aspectos relativos à letalidade seletiva, modularidade,
mobilidade, capacidade de sobrevivência, sustentabilidade, limitação de peso, C41 (comando,
controle,comunicações, computadores e inteligência) e DQBRN.
Como esta fase está orientada para a aquisição de equipamentos e sistemas disponíveis no
mercado nacional e internacional, será considerada vetor de modernização do EB.
b) Subprojeto COBRA 2020
(1) A segunda fase do Projeto COBRA, denominada Subprojeto COBRA 2020, visa a
desenvolver soluções tecnológicas nacionais por meio do sistema de C & T do Exército brasileiro, em
cooperação com universidades, centros de pesquisa e empresas nacionais, incorporando materiais,
equipamentos e sistemas indicados pela experimentação doutrinária realizada na 1ª fase. Esta fase será
considerada vetor de transformação do EB.
(2) Por tratar-se de sistemas que envolvem consideráveis recursos humanos e financeiros,
este Subprojeto será dividido, em princípio, em três etapas;
(a) a Etapa I, que inclui desde a elaboração dos requisitos operacionais e técnicos até a
fabricação dos demonstradores de tecnologia;
(b) a Etapa II, que inclui a avaliação dos equipamentos; e
(c) a Etapa III, que inclui a aquisição dos sistemas desenvolvidos para atender aos
requisitos elaborados na Etapa I.
(3) A elaboração dos documentos e a implantação dos Subprojetos COBRA 1.0 e COBRA
2020 poderão ocorrer em paralelo e em conformidade com a disponibilidade orçamentária.
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(4) Para o COBRA 2020 será dada prioridade de desenvolvimento/obtenção de módulos
que atendam aos combatentes da Força de Atuação Estratégica.
(5) O COBRA 1.0, em princípio, deverá ser encerrado com as aquisições dos MEM já
relacionados para um total de 8 pelotões até o ano de 2016.
f. Organização do Projeto
1) Composição da equipe
A Equipe do Projeto (Eqp Pjt) terá a seguinte constituição:
Órgão
EME
DCT
COTER

Obs
Gerente, Supervisor e Adjuntos do Projeto COBRA
Gerente, Supervisor e Adjuntos do Subprojeto COBRA 1.0
Gerente, Supervisor e Adjuntos do Subprojeto COBRA 2020
Grupo de Trabalho de assessoramento

2) Regime de trabalho
Os Supervisores e seus Adjuntos deverão, em princípio, atuar em regime de trabalho exclusivo. Os
demais integrantes da Eqp Pjt poderão atuar em regime de trabalho cumulativo com os cargos e funções
que exercem.
3) Movimentação de pessoal
O DCT deverá propor ao Departamento-Geral do Pessoal (DGP) a movimentação de militares do
QEM com as habilidades técnicas requeridas para as suas OMDS envolvidas no Projeto.
g. Recursos disponíveis para a implantação do Projeto
O Estado-Maior do Exército disponibilizará os recursos financeiros por intermédio do OCOP e
outros PEE, de acordo com as disponibilidade orçamentária existente, e o DCT deverá propor a inclusão
dos projetos técnicos na Reunião de integração e Coordenação dos Projetos de C & T de interesse da
Defesa (REPID), do Ministério da Defesa.
h. Exclusões
1) Conforme Condicionantes Doutrinárias e Operacionais nº 04/2012 - COBRA (Combatente Brasileiro)
2) Condicionantes para a elaboração de QO, QCP e QDMP
As eventuais demandas de elaboração de novos QO, QCP e QDMP, fruto de PRODE que
venham a ser adotados pelo COBRA seguirão os trâmites usuais, não sendo parte integrante do escopo
deste Projeto.
j. Restrições
O planejamento deve ajustar-se aos recursos alocados anualmente na Lei Orçamentária Anual
(LOA).
5. ATRIBUIÇÕES
a. Estado-Maior do Exército (EME)
1) Revisar as Condicionantes Doutrinárias e Operacionais do COBRA, e os Requisitos Operacionais
Básicos dos Materiais de Emprego Militar (MEM) afetos ao COBRA.
2) Disponibilizar recursos ao Projeto.
3) Designar o Gerente, o Supervisor e os Adjuntos que conduzirão o Projeto COBRA como um
Subprojeto do OCOP.
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4) Designar o Gerente e o Supervisor do Subprojeto COBRA 1.0.
5) Acompanhar a pesquisa e o desenvolvimento do Subprojeto COBRA 2020 junto ao DCT.
6) Coordenar e acompanhar o processo de aquisição e desenvolvimento relativos às duas fases do
Projeto COBRA.
7) Orientar as experimentações doutrinárias e avaliações e a serem realizadas ao longo das duas
fases do Projeto COBRA, em ligação com o DCT e o COTER.
8) Analisar e consolidar os relatórios recebidos do DCT e do COTER, a fim de validar as
experimentações doutrinárias e as avaliações produzidas e aperfeiçoar a doutrina de emprego e os
Quadros de Organização (QO).
9) Manter permanentemente atualizada esta Diretriz, introduzindo os aperfeiçoamentos necessários
para garantir sua efetividade.
10) Coordenar com o DCT o alinhamento do Subprojeto COBRA 1.0 com o Subprojeto COBRA
2020.
b. Comando de Operacões Terrestres (COTER)
1) Assessora o EME na identificação e proposição de requisitos operacionais necessários
para o COBRA.
2) Conforme orientação do EME e em coordenação com o DCT, realizar a gestão
dos conhecimentos de interesse doutrinário, bem como conduzir as experimentações doutrinárias a
seremrealizadas ao longo das duas fases do Projeto COBRA, em coordenação com a 3ª SCh/EME.
3) Conforme orientação do EME e em coordenação com o DCT, apoiar as avaliações com o Centro
de Avaliação de Adestramento do Exército (CAAdEx) e Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil
(CCOPAB).
4) Constituir e chefiar um Grupo de Trabalho integrado por representantes de OM
operacionais e Centros de Instrução, em coordenação com o DECEx, para assessoramento ao
Gerente do ProjetoCOBRA.
c. Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT)
1) Designar o Gerente, o Supervisor e os Adjuntos do Subprojeto COBRA 2020.
2) Propor ao Departamento-Geral do Pessoal (DGP) a movimentação de militares do QEM com as
habilidades técnicas requeridas para as suas OMDS envolvidas no Projeto.
3) Apresentar ao Estado-Maior do Exército as necessidades de recursos financeiros, bem como a
proposta de cronograma de desembolso dos referidos recursos.
4) No que interessa à pesquisa e ao desenvolvimento dos Subprojetos aqui propostos, realizar o
intercâmbio científico-tecnológico com as instituições necessárias.
5) Elaborar os Requisitos Técnicos Básicos (RTB) dos MEM relacionados com o Pjt
COBRA.
6) Coordenar com o EME o alinhamento do Subprojeto COBRA 1.0 com o Subprojeto
COBRA 2020.
7) Conforme orientação do EME e em coordenação com o COTER, apoiar as avaliações, com o
Centro de Avaliações do Exército para avaliar os PRODE obtidos e/ou desenvolvidos pelo Projeto.
8) Acompanhar as experimentações doutrinárias do Projeto, a cargo do COTER.
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d. Departamento Geral do Pessoal (DGP)
Movimentar militares do QEM com as habilidades técnicas requeridas para as OM envolvidas nos
Subprojetos, mediante proposta do DCT.
e. Comando Militar de Área (C Mil A)
Apoiar o Projeto em sua área de responsabilidade, durante as fases do Projeto.
f. Centro de Comunicado Social do Exercito CComSEx)
Coordenar uma campanha de divulgação do Projeto, a ser executada em data oportuna, após a
aprovação do EME.
g. Demais integrantes da Eqp Pjt
1) Dar ciência ao GP/GS, nas reuniões formais ou sempre que se fizer necessário, da situação das
tarefas sob sua responsabilidade, reportando ao mesmo qualquer alteração em relação ao planejamento
inicial do Projeto/Subprojeto, principalmente quanto a prazos, entregas e novos riscos visualizados.
2) Inteirar-se do andamento do Projeto/Subprojeto como um todo, tendo a visão sistémica do
resultado geral na execução de suas tarefas.
3) Interagir permanentemente com o GP/GS para a solução de possíveis conflitos, antecipando-se
aos problemas.
4) Atender às convocações para reuniões de trabalho e tomar conhecimento das comunicações
internas por meio do canal a ser convencionado.
6. PRESCRIÇÕES DIVERSAS
a. As ações decorrentes da presente Diretriz poderão ser atualizadas periodicamente pelo
Chefe do EME.
b. Estão autorizadas as ligações necessárias ao desencadeamento das ações referentes à condução deste
projeto, entre o GP/GS e todos os órgãos envolvidos.
c. Os casos omissos nesta Diretriz serão levados à consideração do Chefe do Estado-Maior
para decisão.
PORTARIA Nº 221-EME, DE 18 DE SETEMBRO DE 2015.
Aprova as Instruções Reguladoras da Sistemática de
Acompanhamento Doutrinário e Lições Aprendidas
(EB20-IR-10.007), 2ª Edição, 2015 e dá outras
providências.
O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso VIII do art. 5º do Regulamento do Estado-Maior do Exército (R-173), aprovado pela
Portaria do Comandante do Exército nº 514, de 29 de junho de 2010, e de acordo com o que estabelece o
art. 44 das Instruções Gerais para as Publicações Padronizadas do Exército (EB10-IG-01.002), 1ª Edição,
2011, aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército nº 770, de 7 de dezembro de 2011, resolve:
Art. 1º Aprovar
as
Instruções
Reguladoras
da
SISTEMÁTICA
DE
ACOMPANHAMENTO DOUTRINÁRIO E LIÇÕES APRENDIDAS (EB20-IR-10.007), 2ª Edição,
2015, que com esta baixa.
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Art. 2º Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogar as Instruções Reguladoras da Sistemática de Acompanhamento Doutrinário
e Lições Aprendidas (EB20-IR-10.007), 1ª Edição, 2014, aprovadas pela Portaria nº 310-EME, de 29 de
dezembro de 2014.
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CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Seção I
Da Finalidade
Art. 1º As presentes instruções reguladoras (IR) têm por finalidade gerenciar o
conhecimento de interesse da doutrina (CID) existente dentro e fora da Força Terrestre (F Ter), bem como
contribuir para a solução de problemas comuns na área militar, permitindo o aperfeiçoamento e o
aprimoramento institucional.
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Seção II
Dos Objetivos
Art. 2º Estas IR possuem os seguintes objetivos:
I - estabelecer normas e parâmetros para orientar a Sistemática de Acompanhamento
Doutrinário e Lições Aprendidas (SADLA);
II - integrar a capacidade dos órgãos de produção doutrinária;
III - aumentar o intercâmbio de informações doutrinárias no âmbito do Exército;
IV - possibilitar a absorção do CID disponível em outras nações;
V - proporcionar aos militares e aos civis colaboradores um canal para exposição de suas
experiências individuais e coletivas;
VI - preservar vidas, economizar tempo e recursos de toda ordem, evitando a reincidência
de erros, enganos e desperdícios; e
VII - promover a solução de problemas comuns, por meio da adoção de Melhores Práticas
(Mlh Prat) e Lições Aprendidas (Lç Aprd).
Seção III
Da Estrutura da SADLA
Art. 3º Para definição das atribuições, a SADLA está estruturada em cinco níveis (Tab 1),
sendo composta pelos seguintes elementos:
I - 1º Nível:
a) Organizações Militares (OM) - subunidade (SU) independente e unidade (U), grande
unidade (GU), grande comando operativo (G Cmdo Op) e grande comando administrativo (G Cmdo
Adm).
- Subnível 1A: G Cmdo Op e G Cmdo Adm;
- Subnível 1B: GU; e
- Subnível 1C: U/SU.
b) Estabelecimentos de Ensino Militar;
c) Centros de Instrução;
d) Oficiais de Ligação no Exterior; e
44 - Boletim do Exército nº 39, de 25 de setembro de 2015.

e) Indivíduos (militares e civis).
II - 2º Nível:
- Comandos Militares de Área (C Mil A).
III - 3º Nível:
- Órgãos de Direção Setorial (ODS) e Órgãos de Assessoramento Direto e Imediato
(OADI).
IV - 4º Nível:
- Órgão de Coordenação Geral - Comando de Operações Terrestres (COTER)
V - 5º Nível:
- Órgão de Supervisão - Estado-Maior do Exército (EME).

Tab 1 - Níveis do SADLA

Seção IV
Dos Conceitos Básicos
Art. 4º Para efeito do que tratam estas IR, serão adotados os seguintes conceitos:
I - CONHECIMENTO DE INTERESSE DA DOUTRINA (CID) - Dados e informações de
caráter técnico-operacional, produzidos no âmbito das OM, decorrentes do exercício da profissão militar,
das atividades de instrução e de adestramento e, principalmente, de situações de emprego da F Ter.
II - CONHECIMENTO DE INTERESSE DOUTRINÁRIO RELEVANTE (CID-R) - É um
conhecimento de interesse da doutrina que, mesmo não se configurando como Mlh Prat, se destaca dos
demais por equivaler, no âmbito profissional, a uma orientação quase imprescindível para providências
pessoais e para o desempenho funcional. Favorece o desempenho e/ou contribui decisivamente em
determinada necessidade, caracterizando importante vantagem ou ponto forte. Confirma a doutrina, ou
parte dela, e indica sua melhor aplicação, destacando o que facilita ou potencializa a preparação, os
planejamentos ou a execução de uma atividade militar.
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III - DADO - Toda e qualquer representação de fato ou situação por meio de documento,
fotografia, gravação, relato, sensores eletrônicos de vigilância, carta topográfica ou digital e outros meios
não submetida à metodologia para a produção do conhecimento.
IV - ELEMENTOS ESSENCIAIS DE INFORMAÇÕES DOUTRINÁRIAS (EEID) Indagações específicas voltadas para a elucidação de conhecimentos doutrinários pendentes ou
incompletos. Normalmente são expressos sob a forma de pergunta para auxiliar na coleta dos dados,
informações e conhecimentos pelos participantes do Sistema de Doutrina Militar Terrestre (SIDOMT).
V - EXPERIÊNCIA - Conhecimento adquirido ao longo da vida decorrente dos fatos ou
eventos vividos na prática, empregado nos momentos de decisão para escolher a melhor solução ou
maneira de executar uma ação.
VI - EXPERIÊNCIA DOUTRINÁRIA (Expr Dout) - Conhecimento adquirido ao longo da
vida decorrente de estudos e de atividades correlatas às atividades militares. Essa Expr Dout pode se
constituir em uma lição aprendida ou em uma melhor prática, desde que seja devidamente analisada pelos
escalões competentes.
VII - LIÇÕES APRENDIDAS (Lç Aprd) - Produto do processo de coleta, registro e
tratamento do CID, de experiências (individuais e coletivas) e de relatórios de análises pós-ação (APA)
e/ou de operações que possam contribuir para a evolução da Doutrina Militar Terrestre (DMT). As Lç
Aprd pressupõem inovação, tendo reflexos sobre a DMT vigente.
VIII - MELHORES PRÁTICAS (Mlh Prat) - Novo CID, originado em soluções adotadas
ou a serem adotadas e/ou ações bem-sucedidas que devem ser registrados e divulgados, com o intuito de
colaborar para a rotina operacional das OM do EB. Por sua abrangência reduzida, não ensejam substancial
modificação na DMT e, consequentemente, não se constituem como Lç Aprd.
IX - OBSERVAÇÃO - Verificação de fatos ou eventos que podem decorrer da consecução
natural das atividades ou da montagem de uma situação simulada ou de treinamento.
CAPÍTULO II
DO FUNCIONAMENTO DA SISTEMÁTICA
Seção I
Do Conhecimento Doutrinário
Art. 5º O CID é constituído de dados, observações e experiências (coletivas e individuais)
que podem estar presentes no conhecimento tácito ou explícito (Fig 1).
I - TÁCITO - está em posse dos indivíduos, mas não está escrito em documentos
publicados. Está presente no nosso dia a dia, resultado das experiências de vida (individuais e coletivas),
dos estudos, dos exercícios militares e das operações reais.
II - EXPLÍCITO - consiste no conhecimento que está disponível para consulta por meios
diversos. Para ser útil, deverá estar devidamente organizado. No EB, os manuais de campanha, as
instruções reguladoras e as revistas científicas, dentre outros, contêm conhecimentos que se enquadram
como explícitos.
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Parágrafo único. O principal objetivo da SADLA é organizar o conhecimento explícito
para facilitar o entendimento e obter o conhecimento tácito, de forma a permitir o acesso às informações a
todos os integrantes do Exército.

Fig 1 - Origem do CID

Art. 6º O conhecimento de interesse na SADLA, após analisado, pode transformar-se em
Lç Aprd, Mlh Prat ou CID-R (Tab 2).
I - LIÇÃO APRENDIDA - consiste na solução duradora para um problema. Ocasiona
mudança de atitude em virtude de sua importância e contribui para a evolução da DMT. Interfere no
comportamento ou na forma de pensar dos indivíduos, pois sua utilização garante melhor desempenho,
reduz custos e preserva vidas. Deverá ter sua eficácia comprovada não podendo ser hipotética.
II - MELHOR PRÁTICA - consiste em uma ação bem-sucedida ou uma solução adotada
para um problema sem constituir-se, por sua abrangência reduzida, uma Lç Aprd. Ao longo da
sistemática, poderá evoluir ou contribuir para a elaboração de uma Lç Aprd.
III - CONHECIMENTO DE INTERESSE DOUTRINÁRIO RELEVANTE - consiste em
uma orientação quase imprescindível para providências pessoais e para o desempenho funcional. Favorece
o desempenho e/ou contribui decisivamente para determinada necessidade, caracterizando importante
vantagem ou ponto forte.
Art. 7º A Deficiência Operacional consiste na não observância de normas preconizadas,
que possam vir a caracterizar imperícia, imprudência ou negligência na adoção de procedimentos de
natureza diversa. Uma ocorrência que resulta de uma deficiência operacional não poderá se configurar
como Mlh Prat ou Lç Aprd. Ademais:
I - é comumente observada nas avaliações e na observação de exercícios e de operações.
Pode ser identificada quando o militar (ou a fração) não está capacitado ou não executa determinada tarefa
e/ou atribuições que lhe são devidas; e
II - cabe aos comandantes, chefes ou diretores em todos os níveis identificar as causas e
providenciar a correção das deficiências operacionais.
Art. 8º Os CID não serão considerados Mlh Prat ou Lç Aprd para fins de coleta na SADLA
quando:
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I - previstas em manuais, cadernos de instrução (CI), instruções reguladoras (IR),
instruções gerais (IG) ou regulamentos (R); e
II - orientadas por experimentação doutrinária (Expr Dout) ou outros documentos
constantes da DMT em vigor, com textos previstos para inclusão ou modificação da mesma DMT.

Tab 2 - Classificação do CID

Seção II
Das Fases da SADLA
Art. 9º A SADLA possibilita o aproveitamento dos conhecimentos, das experiências e
atende às demandas de melhoria das técnicas, táticas e procedimentos (TTP) de interesse da F Ter,
resultantes do emprego de tropas em situações reais ou em treinamentos, no processo contínuo de
evolução da doutrina.
Art. 10. A SADLA está dividida em três fases: coleta, análise e difusão. As fases possuem
caráter cíclico, ocorrendo em todos os níveis do sistema (Tab 3).
I - COLETA - fase inicial da sistemática em que os dados, informações e conhecimentos de
interesse são reunidos visando à melhoria contínua das TTP em vigor no Exército. Essa coleta pode
ocorrer da seguinte forma:
a) Direta (formal) - pressupõe planejamento prévio e pode ocorrer na área do conhecimento
explícito, tácito ou ambos. Normalmente ocorre de cima para baixo, ou seja, em função de solicitação do
escalão superior; e
b) Indireta (informal) - decorrente de uma oportunidade, independente do acionamento do
escalão superior. Sua coleta normalmente se dá dentro do conhecimento tácito e é realizada por elemento
em contato com ou participante do fato observado.
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II - ANÁLISE - pode ser parcial ou final, dependendo do nível no qual o conhecimento de
interesse está sendo analisado. A parcial ocorre do 1º ao 3º nível, enquanto a final, nos 4º e 5º níveis
conforme a abrangência da Lç Aprd (Tat ou Op).
III - DIFUSÃO - consiste na fase final da sistemática, podendo ocorrer de forma ampla,
quando as Lç Aprd, Mlh Prat ou as CID-R forem divulgadas para todo escalão considerado, ou de forma
restrita, quando as Mlh Prat forem difundidas para um público-alvo específico.

Seção III
Da Coleta
Art. 11. As oportunidades de reunir dados, informações, experiências e conhecimentos
podem ocorrer por coleta direta ou fortuitamente por coleta indireta. Em quaisquer desses casos, há a
necessidade de se instruir e motivar a tropa para a atividade: aspectos importantes (temas) e os
procedimentos e modelos de registro.
Art. 12. O CID colhido (Fig 2), em ambas as situações, devem ser registrados para
avaliação de sua importância por ocasião da análise na fase seguinte.
Parágrafo único. O registro inicial de dados, informações, experiências e conhecimentos
ocorrerá dentro da fase da coleta.
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Art. 13. Os oficiais de doutrina e lições aprendidas (ODLA) devem orientar para que seja
feita a coleta em todos os escalões, especialmente nos seguintes períodos:
I - na fase de preparação e conclusão de missão em nação estrangeira;
II - durante o desenvolvimento dos períodos de instrução individual e de adestramento,
bem como na conclusão destes;
III - durante operação real ou exercício de vulto e ao final destes; e
IV - durante atividades ou eventos especiais.
§ 1º A remessa de registros para apreciação do escalão superior deverá ocorrer nas
seguintes situações:
I - imediatamente após uma experiência de vulto colhida durante as atividades acima; e
II - até trinta dias corridos, após o final das atividades mencionadas.
§ 2º Os CID considerados prioritários devem ser informados, imediatamente, ao nível
superior, independente dos períodos citados.
§ 3º Caso não existam CID prioritários para ser encaminhados, o escalão superior deve ser
informado acerca desse fato e essa informação deve ser citada no relatório de encerramento de
fase/período ou no relatório de encerramento da atividade.
Art. 14. A coleta direta deve ser guiada por um planejamento prévio, podendo ser
estabelecido um plano de coleta que orientará o esforço da reunião dos CID ou outro tipo de documento
que atenda à necessidade de planejamento atinente a essa fase da sistemática (Fig 3).
§ 1º O plano de coleta é o documento que orientará as pesquisas de interesse doutrinário,
estabelecendo o tema de interesse, os dados a serem elucidados e os parâmetros para realização do
trabalho. Deve conter, no mínimo, o tema de interesse, os questionamentos ou dados a serem buscados e
os parâmetros de coleta.
§ 2º As OM devem executar uma coleta direta nos períodos estipulados no artigo 13,
considerando a necessidade de um planejamento prévio para colher as informações, mesmo não havendo
um plano de coleta direta.
Art. 15. Na SADLA, a coleta indireta reveste-se de suma importância, pois a maior parte
do CID está baseada no conhecimento tácito. Para isso:
I - qualquer militar pode contribuir com registros e relatórios de suas experiências para o
ODLA da OM; e
II - observando o princípio da oportunidade, os colaboradores civis, os militares e as OM
poderão registrar ou relatar suas experiências diretamente para o COTER, por qualquer meio de
comunicação previsto no sistema de doutrina militar terrestre (SIDOMT), em especial, se houver uma
consulta ou solicitação dos 4º e 5º níveis. No COTER haverá uma estrutura encarregada de analisar as
informações prestadas.
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Parágrafo único. A coleta indireta (informal) poderá ser registrada de modo simplificado,
passando a conter todas as informações relevantes para a futura análise. Os tópicos serão normatizados
pelo COTER em documento específico.

Fig 3 - Principais Formas de Coleta do CID

Art. 16. O tipo de CID, o local, a premência de tempo e os parâmetros estabelecidos irão
determinar procedimentos a ser empregados na coleta. Esses procedimentos podem ser empregados de
forma isolada ou combinada, dentre outras, conforme a situação:
I - OBSERVAÇÃO DIRETA - pode ser feita por um militar ou uma equipe de
observadores, dependendo da disponibilidade e da quantidade de dados a serem colhidos, bem como do
número de questionamentos a serem respondidos e da urgência. Ademais:
a) a principal vantagem dessa técnica reside na possibilidade de observar o comportamento
do indivíduo em uma situação real ou próxima da realidade;
b) o observador deve estar atento para obtenção de dados e informações, a fim de permitir
o registro e a análise do evento verificado;
c) o evento ou comportamento pode não ocorrer em local, horário e da forma esperada pelo
observador, devendo este ficar atento à necessidade de flexibilização de seu planejamento; e
d) a observação direta demanda tempo e preparação detalhada para sincronizar a
observação do EEID desejado com as etapas/eventos das operações militares.
II - ENTREVISTAS - são empregadas para dirimir as dúvidas, principalmente na área do
conhecimento tácito. Dessa forma:
a) exigem experiência por parte do entrevistador para obtenção das informações desejadas;
b) a qualidade das informações obtidas depende da capacidade de se expressar do
entrevistado, bem como do ambiente de confiança entre esse e o entrevistador para revelar assuntos de
caráter sensível; e
c) permitem maior flexibilidade por parte do entrevistador no esclarecimento de dúvidas,
pois possibilita maior interação entre as partes.
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III - QUESTIONÁRIOS - são documentos padronizados utilizados para o esclarecimento
de dúvidas e comprovação/reprovação de hipóteses. Assim:
a) podem ser aplicados em elevado número de entrevistados, sem a presença do
pesquisador e possuem baixo custo; e
b) a interpretação equivocada das perguntas pode causar distorções na consolidação dos
resultados, sendo necessário testar previamente as perguntas.
IV - TRABALHOS ESCOLARES - projetos interdisciplinares e monografias produzidos
nos estabelecimentos de ensino militar são importantes fontes para a obtenção do conhecimento, devido
aos estudos e pesquisas realizadas em variadas fontes.
V - ANÁLISE PÓS-AÇÃO - executada ao final dos exercícios e das operações militares.
Tal técnica:
a) permite a correção de atitudes, levantamento de propostas de Mlh Prat e Lç Aprd;
b) elucida aspectos não compreendidos, trazendo à tona dados que não foram verificados
anteriormente; e
c) pode ocorrer entre os militares de diferentes postos e graduações. O foco no aprendizado
institucional reduz a inibição decorrente da subordinação hierárquica.
VI - ELEMENTOS ESSENCIAIS DE INFORMAÇÕES DOUTRINÁRIAS (EEID) indagações específicas voltadas para a elucidação de conhecimentos doutrinários pendentes ou
incompletos. São questionamentos expressos que auxiliarão na coleta dos dados, informações e
conhecimentos.
Parágrafo único. As diferentes técnicas de coleta de dados podem e devem, sempre que
possível, ser complementadas entre si, por meio de um planejamento de integração dessas técnicas.
Art. 17. A coleta relacionada com um evento ou uma experiência malsucedida deve,
sempre que possível, preservar a identidade do indivíduo e a origem do dado obtido. O interesse reside em
aprender e não em responsabilizar alguém por algum ato.
Parágrafo único. As experiências consideradas malsucedidas podem gerar constrangimento
ao militar ou à sua OM, portanto a fonte deve, sempre que possível, ser preservada para evitar inibição ou
omissão. Nessa situação, o registro deverá ser executado de forma detalhada, mas sem identificar o autor
e/ou a origem e sem comprometer a utilidade da informação apresentada.
Art. 18. O registro da coleta do CID deve ser realizado em um único documento, o qual
será regulado em documento específico a ser emitido pelo COTER.
Art. 19. Os assuntos considerados de caráter sigiloso devem tramitar obedecendo à
legislação vigente para o trato de informações classificadas ou sensíveis que justifiquem o acesso restrito.
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Seção IV
Da Análise
Art. 20. A fase da análise está dividida em duas subfases: avaliação e validação (Fig 4). Na
Avaliação, o CID obtido na coleta é estudado pelo analista com vistas a identificar a existência e a
adequação da proposta de Mlh Prat e/ou de Lç Aprd, bem como indicar aperfeiçoamentos para estas
(SFC). Na validação, o decisor do nível correspondente, após o julgamento da pertinência do CID, encerra
o processo, homologando as CID-R, Mlh Prat e/ou Lç Aprd (conforme seu nível), encaminhando o
resultado da análise para difusão ou tomando outras medidas julgadas necessárias.
§ 1º As OM do 1º ao 4º nível farão a homologação de CID-R e Mlh Prat, as quais serão
remetidas juntamente com as propostas de Lç Aprd (se houver), para o nível superior.
§ 2º Somente os 4º e 5º níveis homologarão as Lç Aprd.

Fig 4 - Estrutura da Análise

Art. 21. A análise parcial ocorre do 1º ao 3º nível, oportunidade em que se deve produzir o
relatório de análise, o qual será regulado em documento específico a ser emitido pelo COTER.
§ 1º Na validação dos CID coletados, o Cmt, Ch ou Dir do nível onde os CID estão sendo
analisados deverá emitir seu parecer ao final do respectivo relatório de análise, concordando ou não com a
avaliação realizada. Ato contínuo deve encaminhá-lo ao destino julgado adequado, de acordo com o
entendimento quanto à abrangência e relevância do conhecimento gerado.
§ 2º A análise parcial deve ser executada pelos ODLA de 1º a 3º níveis, equipes de
observadores e oficiais de ligação de doutrina no exterior.
§ 3º A Mlh Prat ou proposta de Lç Aprd será classificada por área de interesse, a partir da
análise parcial do subnível 1A, antes de seguir para os demais níveis (conforme o caso), visando ao trato
do CID nas seguintes áreas:
I - Pessoal:
- conhecimentos ligados à área de responsabilidade do DGP.
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II - Educação e Cultura:
- conhecimentos ligados à área de responsabilidade do DECEx.
III - Preparo e Emprego:
- aspectos relacionados à estrutura organizacional, ao equipamento e à forma de combater
dos elementos da F Ter, conhecimentos ligados à área de responsabilidade do COTER.
IV - Ciência e Tecnologia:
- conhecimentos ligados à área de responsabilidade do DCT.
V - Engenharia e Construção:
- conhecimentos ligados à área de responsabilidade do DEC.
VI - Economia e Finanças:
- conhecimentos ligados à área de responsabilidade da SEF.
VII - Logística:
- conhecimentos ligados à área de responsabilidade do COLOG.
VIII - Diversos: os conhecimentos não abrangidos pelas áreas supramencionadas devem ser
direcionados ao COTER para avaliação.
§ 4º Em caso de classificação equivocada de determinado CID em alguma análise parcial,
poderá ocorrer a reclassificação nos níveis subsequentes antes da execução das análises finais.
§ 5º Os decisores de 2º e de 3º nível devem remeter suas análises parciais diretamente
ao COTER.
Art. 22. A análise final ocorrerá nos 4º e 5º níveis, onde serão produzidos os respectivos
relatórios de análise, os quais serão regulados em documento específico a ser emitido pelo COTER
(Fig 5).
§ 1º Na validação dos CID coletados, o Cmt do COTER emitirá seu parecer ao final do
relatório de análise, concordando ou não com a avaliação realizada, oportunidade em que homologará as
Lç Aprd táticas. Ato contínuo deve encaminhá-lo ao destino julgado adequado, de acordo com o
entendimento quanto à abrangência e relevância do conhecimento gerado.
§ 2º O EME é o responsável pela homologação das propostas de Lç Aprd operacionais
remetidas pelo COTER.
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Fig 5 - Sequência de Homologação

Art. 23. O tempo para realização da análise varia de acordo com a complexidade do
assunto a ser estudado e da sua prioridade dentro dos níveis decisórios.
Seção V
Da Difusão
Art. 24. A difusão do conhecimento adquirido permite alimentar a SADLA, bem como
melhorar e aperfeiçoar as atividades de instrução, treinamentos, exercícios e operações militares.
Art. 25. A difusão ocorre empregando diversos meios, dentro dos níveis que integram a
SADLA, tais como:
I - publicação no boletim interno das OM;
II - exposição em portal eletrônico;
III - confecção de periódico ou revista;
IV - planos de ação;
V - expedição de ordens e diretrizes;
VI - orientações; e
VII - outros meios pertinentes.
§ 1º Os CID-R, as Mlh Prat e as propostas de Lç Aprd difundidas pelos diversos níveis
devem ficar disponíveis para consulta de forma permanente.
§ 2º Caso exista assunto de caráter sigiloso para ser difundido, este deve tramitar via canal
de inteligência, seguindo as normas vigentes.
§ 3º A difusão compreende as ações de remessa (para o nível enquadrante) e divulgação
(para a própria OM e outras).
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§ 4º A remessa dos CID (análises) não seguirá a sequência linear dos níveis da SADLA,
mas observará as seguintes sequências de OM (fluxos):
I - Fluxo normal das OM de 1º nível: 1º nível - 2º nível - 4º nível - 5º nível.
II - Fluxo normal das OM de 3º nível (ODS-OADI): 3º nível - 4º nível - 5º nível.
III - Fluxo de OM específicas (casos especiais de OM de 1º nível):
a) 1º nível - 3º nível - 4º nível - 5º nível; ou
b) 1º nível - 4º nível - 5º nível.
§ 5º Esta fase e o fluxo dos casos especiais (listagem de OM específicas) serão regulados
em documento a ser emitido pelo COTER.
§ 6º O COTER (4º nível), após realizar a análise inicial do CID, encaminhará o
conhecimento ao 3º nível (ODS-OADI), caso visualize o interesse daquele nível ou a necessidade de
análise especializada. Após essa análise especializada, o 3º nível emitirá o parecer quanto ao CID e o
devolverá ao 4º nível para consolidação e análise final.
Art. 26. Os Cmt, Ch ou Dir exercem papel fundamental na aplicação dos CID-R, Mlh Prat
e Lç Aprd difundidos pela instituição em suas OM.
§ 1º Os Cmt, Ch ou Dir podem adaptar para aplicação os CID-R, Mlh Prat e Lç Aprd,
conforme a situação e as peculiaridades de sua OM ou região, desde que os ajustes a serem
implementados não provoquem imperícia, imprudência ou negligência.
§ 2º As necessidades de atualização dos CID-R, Mlh Prat e Lç Aprd vigentes, identificadas
no desenvolvimento das atividades devem ser, de forma contínua, encaminhadas para apreciação.
Art. 27. A difusão ampla pode deixar de ocorrer nos seguintes casos:
I - necessidade de novas investigações para esclarecer a melhor forma de solucionar o
problema (ausência de consenso na ação a ser implementada para solução de uma questão);
II - a divulgação possa ocasionar problemas futuros ou efeitos colaterais inesperados caso
seja aplicada como Mlh Prat ou Lç Aprd (por exemplo: uma solução a ser aplicada ocasionará riscos
físicos ao militar ou à guarnição de uma Vtr); e
III - necessidade de preservar o sigilo da informação colhida (por exemplo: vulnerabilidade
de um sistema de arma). Nesse caso, o conhecimento gerado será difundido pelos canais específicos.
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CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES
Seção I
Do Órgão de Supervisão
Art. 28. O EME, como órgão supervisor da SADLA, exercerá a atividade conforme as
seguintes atribuições:
I - orientar o esforço de busca dentro da SADLA nos assuntos afetos à DMT, em ligação
direta com o COTER, favorecendo a sinergia necessária para produção dos produtos doutrinários;
II - preservar o conhecimento doutrinário, mantendo um banco de dados de DMT que
permita a busca de informações úteis para os integrantes do sistema;
III - orientar a coleta do conhecimento de acesso restrito;
IV - acompanhar exercícios de vulto e operações reais em ambiente interno e no exterior,
visando ao emprego da DMT e a coleta de Lç Aprd;
V - homologar ou não as propostas de Lç Aprd Op encaminhadas pelo COTER;
VI - realizar a difusão dos conhecimentos doutrinários operacionais pelos meios julgados
necessários (manuais, notas de coordenação doutrinária e outros);
VII - empregar a Rede Doutrinária Remota, com os oficiais de ligação de doutrina no
exterior, orientando seu esforço na pesquisa e na coleta de informações doutrinárias;
VIII - propor temas e/ou assuntos de interesse doutrinário para pesquisa e produção de
trabalhos científicos nos estabelecimentos de ensino militares, aumentando o esforço de coleta;
IX - utilizar o ambiente controlado de discussão doutrinária, disponibilizado pelo COTER,
visando à pesquisa e ao acesso pelos demais órgãos e integrantes da F Ter; e
X - participar anualmente de um estágio de padronização de procedimentos para os
integrantes do sistema realizado pelo COTER.
Art. 29. Além dessas atribuições, cabem ao EME as seguintes particularidades:
I - NA FASE DA COLETA:
a) planejar o esforço de busca de interesse para a doutrina, por meio da expedição dos
EEID, pesquisas doutrinárias, experimentação doutrinária e validação para adoção doutrinária (VAD);
b) receber as propostas de Lç Aprd Op do COTER;
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c) ficar em condições de receber as experiências dos militares e civis, coletadas
pelo COTER;
d) receber as análises dos oficiais de ligação de doutrina no exterior; e
e) reclassificar as propostas de Lç Aprd Op, quando encaminhadas e classificadas de forma
equivocada.
II - NA FASE DA ANÁLISE:
a) homologar, se for o caso, as propostas de Lç Aprd Op encaminhadas pelo COTER;
b) verificar se as Lç Aprd Op estão em condições de serem difundidas de imediato no
Exército ou necessitam de estudos mais aprofundados, junto aos demais ODS e ao próprio EME, para
amadurecimento e proposição de soluções permanentes.
c) utilizar as ferramentas necessárias para confirmar a abrangência e relevância das
Mlh Prat e Lç Aprd, se necessário; e
d) estudar o impacto das Mlh Prat e Lç Aprd sobre a DMT de nível operacional, devendo
tomar as providências necessárias para incorporar sua utilização nas revisões doutrinárias, se pertinente.
III - NA FASE DA DIFUSÃO:
a) após a homologação das Lç Aprd Op, divulgar o conhecimento doutrinário, em
coordenação com o COTER, empregando os meios pertinentes; e
b) manter disponível o conhecimento doutrinário para consulta.
Seção II
Do Órgão de Coordenação Geral
Art. 30. O COTER, como indutor da SADLA, gerencia a sistemática, por meio de estrutura
própria, em ligação com o EME.
Art. 31. Ao COTER, como órgão de coordenação geral da SADLA, cabem as seguintes
atribuições:
I - realizar a gestão da SADLA, empregando as ferramentas de tecnologia da informação e
comunicações (TIC) ou outros meios julgados necessários;
II - orientar o esforço de busca dentro da SADLA, especialmente nos assuntos afetos ao
preparo e emprego da F Ter bem como à DMT, e encaminhar os EEID, tudo em ligação direta com o
EME, criando a sinergia necessária para produção do conhecimento doutrinário;
III - preservar o conhecimento doutrinário, mantendo um banco de dados, que permita a
busca de informações úteis para os integrantes do sistema;
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IV - orientar a coleta do conhecimento de acesso restrito;
V - acompanhar exercícios de vulto e operações reais em território nacional e no exterior,
visando à coleta de Mlh Prat e Lç Aprd;
VI - analisar as propostas de Mlh Prat e de Lç Aprd encaminhadas pelos participantes da
sistemática;
VII - realizar a difusão dos conhecimentos doutrinários de interesse direto da F Ter, por
meios julgados necessários, encaminhando tais CID ao EME, após análise;
VIII - empregar a Rede Doutrinária Remota, estabelecida pelo EME, com os oficiais de
ligação de doutrina no exterior, orientando seu esforço na pesquisa e na coleta de informações
doutrinárias;
IX - propor temas e/ou assuntos de interesse doutrinário para coleta, pesquisa e/ou
produção de trabalhos científicos nos estabelecimentos de ensino militares e/ou centros de instrução,
aumentando o esforço de produção do conhecimento;
X - disponibilizar ambiente controlado de discussão do preparo e emprego, visando à
pesquisa e ao acesso pelos demais órgãos e integrantes da F Ter; e
XI - planejar e conduzir anualmente um estágio de padronização de procedimentos para os
integrantes do sistema, com a cooperação do EME.
Art. 32. Além dessas atribuições, cabem ao COTER as seguintes particularidades:
I - NA FASE DA COLETA:
a) planejar o esforço de busca de interesse para a doutrina, o preparo e emprego da F Ter,
por meio dos EEID (EME), pesquisa doutrinária, experimentação doutrinária e validação para adoção
doutrinária (VAD);
b) coletar as experiências dos militares e civis, empregando ferramentas de TIC para
análise;
c) receber as análises dos oficiais de ligação de doutrina no exterior; e
d) reclassificar as propostas de Mlh Prat e Lç Aprd quando encaminhadas e classificadas de
forma equivocada.
II - NA FASE DA ANÁLISE:
a) analisar as propostas de Mlh Prat e Lç Aprd encaminhadas por meio da SADLA;
b) verificar se as Mlh Prat e propostas de Lç Aprd Tat estão em condições de serem
difundidas de imediato à F Ter ou necessitam de estudos mais aprofundados, junto aos demais ODS e ao
próprio EME para amadurecimento e proposição de soluções permanentes.
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c) utilizar as ferramentas necessárias para confirmar a abrangência e relevância das
Lç Aprd, Mlh Prat e CID-R se necessário; e
d) estudar o impacto das Mlh Prat e propostas de Lç Aprd sobre o preparo e emprego da
F Ter e sobre a DMT de nível tático, devendo tomar as providências necessárias para incorporar sua
utilização nas revisões doutrinárias se pertinente.
III - NA FASE DA DIFUSÃO:
a) após a validação do CID, difundir o conhecimento doutrinário, empregando os meios
pertinentes; e
b) manter disponível o conhecimento doutrinário para consulta.
Seção III
Dos Órgãos de Direção Setorial e Órgãos de Assessoramento Direto e Imediato
Art. 33. Os ODS e OADI, pertencentes ao 3º nível da SADLA, participam de todas as fases
de acordo com o que segue:
I - NA FASE DA COLETA:
a) ficar em condições de receber as propostas de CID-R, Mlh Prat e Lç Aprd dos
demais níveis;
b) produzir suas próprias propostas de CID-R, Mlh Prat e Lç Aprd;
c) empregar técnicas de coleta para elucidar e dirimir dúvidas sobre as Mlh Prat, quando
necessário;
d) realizar pesquisas doutrinárias por conta própria, devendo informar ao COTER que as
informará ao EME. Da mesma forma, o relatório final da referida pesquisa deve ser remetido ao COTER
que o remeterá ao EME; e
e) em caso de CID classificado de forma equivocada, devem informar ao COTER o destino
adequado para as propostas de Mlh Prat e Lç Aprd.
II - NA FASE DA ANÁLISE:
a) analisar as propostas de CID-R, Mlh Prat e Lç Aprd que chegarem ao seu nível;
b) verificar se as Mlh Prat e Lç Aprd estão em condições de serem difundidas de imediato
no EB ou se necessitam de estudos mais aprofundados, junto aos demais ODS, ao COTER e ao EME para
fins de amadurecimento e proposição de soluções permanentes.
III - NA FASE DA DIFUSÃO:
- difundir os CID-R e Mlh Prat, de forma restrita ou ampla, e remetê-las com as propostas
de Lç Aprd ao COTER.
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Seção IV
Dos Comandos Militares de Área
Art. 34. Os C Mil A (2º nível da SADLA) participam de todas as fases, conforme
descrito a seguir:
I - NA FASE DA COLETA:
a) por suas características, são responsáveis pela coleta das Mlh Prat e propostas de Lç
Aprd das U, das GU e dos G Cmdo Op da F Ter;
b) produzir suas próprias propostas de Mlh Prat e Lç Aprd em função das experiências
adquiridas em operações e treinamentos;
c) empregar técnicas de coleta para elucidar e dirimir as dúvidas sobre as Mlh Prat, quando
necessário; e
d) realizar pesquisas doutrinárias por conta própria, devendo informar ao COTER que as
informará ao EME. Da mesma forma, o relatório final da referida pesquisa deve ser remetido ao COTER
que o remeterá ao EME.
II - NA FASE DA ANÁLISE:
- podem retificar ou ratificar as propostas de CID-R, Mlh Prat ou Lç Aprd dos escalões
subordinados, quando necessário.
III - NA FASE DA DIFUSÃO:
a) difundir de forma restrita as Mlh Prat dentro dos seus escalões subordinados de
1º nível; e
b) encaminhar os CID-R e Mlh Prat (mesmo os caracterizados como de abrangência
reduzida/restrita) e as propostas de Lç Aprd ao COTER de acordo com a classificação atribuída a
cada CID.
Seção V
Das OM de 1º Nível
Art. 35. As OM de 1º nível participam de todas as fases da SADLA, observando os
seguintes aspectos:
I - NA FASE DA COLETA:
a) conduzir seu esforço de busca doutrinário de acordo com as diretrizes do escalão
superior, quando solicitadas, e conforme o artigo 13;
b) coletar as experiências (individuais e coletivas) quando verificar uma oportunidade
para tal; e
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c) retificar ou ratificar as propostas de CID-R, Mlh Prat ou Lç Aprd dos militares
subordinados, quando necessário.
II - NA FASE DA ANÁLISE:
- produzir o relatório de análise que deve ser validado pelo Cmt da OM.
III - NA FASE DA DIFUSÃO:
a) os Cmt de OM somente podem realizar a difusão restrita dos CID-R e Mlh Prat
analisadas até seu nível; e
b) os CID-R, Mlh Prat e propostas de Lç Aprd devem seguir para apreciação do escalão
enquadrante (conforme o caso).
§ 1º Neste nível deverá ser dada grande ênfase à preparação para as atividades de coleta, de
APA e de análise do CID.
§ 2º As OM devem cumprir os períodos e prazos estabelecidos no artigo 13.
Seção VI
Dos Estabelecimentos de Ensino Militares
Art. 36. Os estabelecimentos de ensino militares exercem um papel importante na coleta
dos CID, devendo obedecer ao que segue:
I - NA FASE DA COLETA:
a) reunir o CID considerado relevante nos exercícios escolares; e
b) receber propostas de temas para pesquisa e de trabalhos interdisciplinares, oriundos dos
3º e 4º níveis por meio do DECEx, bem como de assuntos ligados às áreas do conhecimento militar
enviados pelos demais ODS.
II - NA FASE DA ANÁLISE:
a) o ODLA do estabelecimento de ensino militar deve analisar os CID reunidos; e
b) os trabalhos acadêmicos considerados relevantes são encaminhados ao ODLA, por meio
dos orientadores e tutores, para avaliação.
III - NA FASE DA DIFUSÃO:
a) as escolas militares, caso julguem necessário, podem realizar a difusão restrita das
Mlh Prat e CID-R, em coordenação com o DECEx; e
b) encaminhar os CID-R, Mlh Prat e propostas de Lç Aprd para o COTER, para o DECEx
e para os ODS que requisitaram a coleta.
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Seção VII
Dos Centros de Instrução
Art. 37. Os centros de instrução são importantes elementos para validação e
experimentação da DMT e são responsáveis por:
I - NA FASE DA COLETA:
a) conduzir seu esforço de busca doutrinário de acordo com as diretrizes do escalão
enquadrante e/ou do COTER, quando solicitadas, e conforme o artigo 13;
b) coletar as experiências (individuais e coletivas) quando verificar uma oportunidade
para tal; e
c) receber propostas de assuntos ligados às áreas do conhecimento militar enviados
pelos ODS.
II - NA FASE DA ANÁLISE:
a) o ODLA deve produzir o relatório de análise, que deve ser validado pelo Cmt da OM;
b) se existir uma equipe de observadores, esta deve confeccionar o relatório; e
c) podem retificar ou ratificar as propostas de CID-R, Mlh Prat ou Lç Aprd dos militares
subordinados, quando necessário.
III - NA FASE DA DIFUSÃO:
a) seguir as orientações do seu escalão superior; e
b) encaminhar os CID-R, Mlh Prat e propostas de Lç Aprd para o seu escalão enquadrante,
para o COTER e para os ODS que requisitaram a coleta.
Seção VIII
Dos Oficiais de Ligação no Exterior
Art. 38. Os oficiais de ligação no exterior são os responsáveis pela coleta dos CID nas
nações estrangeiras, devendo trabalhar em sintonia com os interesses do EB. Esses oficiais deverão
realizar a análise dos CID e encaminhá-los ao EME e ao COTER.
Seção IX
Dos Indivíduos
Art. 39. Os indivíduos podem contribuir com a SADLA apresentando suas experiências
(individuais e coletivas) da seguinte forma:
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I - os militares devem, preferencialmente, procurar o ODLA de suas OM para
cadastramento na SADLA e para registro dos CID. Caso seja julgado necessário ou importante, podem
informar diretamente ao COTER, via meios de TIC disponíveis; e
II - os civis poderão relatar ideias no portal de lições aprendidas do COTER via meios de
TIC disponíveis na página eletrônica desse ODS.
Parágrafo único. Os indivíduos, de forma isolada, somente participarão da fase de coleta,
ficando a cargo do COTER a execução das demais fases da SADLA.
Art. 40. Todos podem colaborar com a construção do conhecimento doutrinário
participando dos fóruns de discussão disponíveis no Portal de Doutrina/EME e/ou do Preparo/COTER,
bem como elaborando artigos para “Doutrina Militar Terrestre - Em Revista” ou publicações do COTER
ou de outro ODS (conforme a área do conhecimento).
Seção X
Dos Oficiais de Doutrina e Lições Aprendidas (ODLA)
Art. 41. Os ODLA são os assessores dos Cmt, Ch ou Dir nos assuntos relacionados à
SADLA, devendo realizar a análise dos CID coletados.
Parágrafo único. Caso exista uma equipe de observadores, ela realizará a coleta e a análise
dos CID.
Art. 42. A função de ODLA deve ser exercida, nas OM de corpo de tropa,
preferencialmente, por oficial intermediário. Sempre que possível, a função de ODLA nos elementos de
emprego da F Ter deve ser exercida pelo oficial de operações. Nas OM não operativas, poderá ser
desempenhada por oficial que exerça atividade correspondente ou relacionada à doutrina.
Art. 43. As demais OM do Exército, de nível GU ou superior, devem designar,
preferencialmente, um oficial do QEMA ou equivalente para o desempenho dessa função.
Art. 44. Os ODLA de 1º nível têm as seguintes atribuições:
I - orientar a coleta, no âmbito do seu nível, e realizar a análise do CID colhido, quando
não houver uma equipe de observadores;
II - propor difusão restrita dos CID, quando for o caso, para o seu escalão subordinado (U,
GU ou G Cmdo Op);
III - assessorar os Cmt, Ch ou Dir no encaminhamento para o 2º nível das propostas de Mlh
Prat e de Lç Aprd validadas e consideradas relevantes.
IV - manter em arquivo o material coletado e/ou recebido para consultas.
Parágrafo único. Todo CID considerado prioritário deve ser encaminhado com a devida
urgência para apreciação do escalão superior.
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Art. 45. Os ODLA de 2º nível, nos C Mil A, pertencentes às seções de doutrinas e lições
aprendidas (SDLA/C Mil A), têm as seguintes atribuições:
I - receber as Mlh Prat, CID-R e propostas de Lç Aprd do 1º nível, realizando a análise
dessas informações;
II - propor a difusão restrita das Mlh Prat e CID-R, quando for o caso, em sua própria OM e
em seu escalão subordinado (U, GU ou G Cmdo Op);
III - assessorar os Cmt, Ch ou Dir no encaminhamento dos CID, Mlh Prat e propostas de Lç
Aprd ao 4º nível.
IV - manter em arquivo o material coletado e/ou recebido para consultas.
Parágrafo único. Quando oriundas do ODLA de 2º nível (C Mil A), todas as informações
direcionadas ao 3º nível devem ser encaminhadas diretamente ao COTER, que as repassará aos ODS, de
acordo com a classificação do assunto.
Art. 46. Os ODLA de 3º nível, nos ODS, são os chefes das assessorias setoriais de doutrina
(Asse Set Dout), sendo vinculados tecnicamente ao COTER para fins de orientação. Esses oficiais terão
as seguintes atribuições:
I - receber as Mlh Prat, CID-R e propostas de Lç Aprd dos demais níveis, realizando a
análise dessas informações;
II - propor as Mlh Prat, CID-R e as propostas de Lç Aprd para difusão ampla ou restrita;
III - assessorar os Cmt, Ch ou Dir no encaminhamento, para o 4º nível, das Mlh Prat,
CID-R e das propostas de Lç Aprd validadas, quando for julgado pertinente; e
IV - manter em arquivo o material coletado e/ou recebido para consultas.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 47. Os Cmt, Ch ou Dir dos órgãos responsáveis pelos diversos níveis podem delegar a
competência da validação na fase da análise a fim de acelerar o trâmite das informações dentro da
SADLA.
Art. 48. A SADLA não substitui os demais sistemas de coleta de informações existentes.
Art. 49. Os CID-R, Mlh Prat e propostas de Lç Aprd remetidos pelo DECEx terão
prioridade de análise pelo COTER, a fim de serem, no mais curto prazo, incorporados e/ou difundidos
junto aos estabelecimentos de ensino militar.
Parágrafo único. O funcionamento da SADLA auxilia a formulação de novos conceitos e
conhecimentos.
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Art. 50. As OM podem agregar às suas ordens internas e de operações as orientações
necessárias para coleta do CID.
Art. 51. Os exercícios de simulação de combate são importantes fontes para
coleta dos CID.
Art. 52. Todos os integrantes da F Ter devem ser incentivados a registrar suas experiências,
considerando que a maior parte do conhecimento doutrinário é de caráter tácito. A evolução da DMT
depende da participação de todos.
Art. 53. O COTER, como órgão de coordenação geral, normatizará os procedimentos
necessários à execução da SADLA no âmbito da F Ter.
PORTARIA Nº 227-EME, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015.
Aprova a padronização do SARP Catg 1 HORUS FT
100, da empresa Flight Technologies.
O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, no uso da delegação de
competência que lhe confere a alínea v do inciso IV do art. 1º da Portaria nº 727 do Comandante do
Exército, de 8 de outubro de 2007, tendo em vista o disposto no inciso XIX do art. 24 da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, e considerando o parecer da Comissão Especial para a padronização de materiais de
uso da Força Terrestre, criada pelo Decreto de 26 de dezembro de 1994, e nomeada pela Portaria nº 084EME, de 12 de setembro de 2008, resolve:
Art. 1º Aprovar a padronização, para o Exército Brasileiro, do SARP Catg 1 HORUS FT
100, da empresa Flight Technologies.
Parágrafo único. A referida padronização é decorrente do Parecer nº 04/2015-Comissão
Especial, de 22 de setembro de 2015, da Comissão Especial para a padronização de materiais de uso da
Força Terrestre.
Art. 2º Determinar que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.

DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL
PORTARIA Nº 086-DGP/DA PROM, DE 14 DE SETEMBRO DE 2015.
Aprova as Normas para o Processo de Promoção de
Oficial Temporário (EB30-N-60.006) e dá outras
providências.
O CHEFE DO DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 5º das EB10-IG-01.002 - INSTRUÇÕES GERAIS PARA AS PUBLICAÇÕES
PADRONIZADAS DO EXÉRCITO, aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército nº 770, de 7 de
dezembro de 2011, resolve:
Art. 1º Aprovar as Normas para o Processo de Promoção de Oficial Temporário (EB30-N60.006), que com esta baixa.
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Art. 2º Determinar que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogar as Normas para o Processo de Promoção de Oficial Temporário (EB30-N60.006), aprovadas pela Portaria Nº 127-DGP/DA Prom, de 1º de outubro de 2014.
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NORMAS PARA PROCESSO DE PROMOÇÃO DE OFICIAL TEMPORÁRIO
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CAPÍTULO I
DA FINALIDADE
Art. 1º Estas Normas complementam a Lei nº 5.821, de 10 de novembro de 1972 - Lei de
Promoções dos Oficiais da Ativa das Forças Armadas (LPOAFA), com a finalidade de regular o processo
de promoção do Oficial Temporário (Of Tmpr).
CAPÍTULO II
DA LEGISLAÇÃO BÁSICA
Art. 2º Estas Normas têm por referência a seguinte legislação básica:
I - a Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 - Estatuto dos Militares (E1);
II - a Lei nº 5.821, de 10 de novembro de 1972 - Lei de Promoções dos Oficiais da Ativa
das Forças Armadas (LPOAFA);
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III - o Decreto nº 3.998, de 5 de novembro de 2001 - Regulamento para o Exército da Lei
de Promoções dos Oficiais da Ativa das Forças Armadas (RLPOAFA);
IV - o Decreto nº 4.502, de 9 de dezembro de 2002 - Regulamento para o Corpo de Oficiais
da Reserva do Exército (R-68); e
V - a Portaria nº 462, de 21 de agosto de 2003 - Instruções Gerais para Convocação,
Estágios e Promoção dos Oficiais e Aspirantes-a-Oficial da 2ª Classe da Reserva (IG 10-68).
CAPÍTULO III
DAS PROMOÇÕES
PROCESSAMENTO DAS PROMOÇÕES
Art. 3º As Organizações Militares (OM) deverão publicar em Boletim Interno (BI) uma
relação com todos os Oficiais Temporários (Of Tmpr) previstos para a promoção e designar uma
Comissão de Exame de Dados Individuais referente aos processos de promoção de Oficiais Temporários.
Art. 4º Os Oficiais Temporários que atingirem interstício para promoção ao posto
imediatamente superior são considerados abrangidos para fins de estudo e posterior organização do
quadro de acesso (QA).
Art. 5º Os documentos básicos, regulados em normas específicas, a serem apreciados para
ingresso nos QA são os seguintes:
I - a Ficha de Avaliação e Conceituação, conforme Portaria nº 462, de 21 de agosto de 2003
- Instruções Gerais para Convocação, Estágios e Promoção dos Oficiais e Aspirantes-a-Oficial da 2ª
Classe da Reserva (IG 10-68).
II - a Ficha Cadastro do DGP;
III - a Ata de Inspeção de Saúde; e
IV - a Proposta de Promoção, produzida pelo Sistema de Apoio a Promoção de Oficial
Temporário (SAPOT).
§ 1º Cabe aos militares incluídos nos limites, conforme art. 4º, entregar à Comissão
designada em BI, mediante DIEx, cópias dos seguintes documentos:
I - a Ficha Cadastro;
II - a Ata de Inspeção de Saúde; e
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III - a Declaração de próprio punho que não responde a processo criminal na Justiça
Comum, Federal ou Militar.
§ 2º Deverão ser informadas as alterações existentes na Ficha Cadastro, mesmo
negativamente, e anexadas àquela ficha os documentos necessários à correção das alterações encontradas,
observados os prazos constantes do anexo.
§ 3º O exame das fichas e as providências decorrentes são determinados pelo Comandante
(Cmt), Chefe (Ch) ou Diretor (Dir) de OM, em BI, devendo os DIEx emitidos pelos militares serem
mantidos em arquivo.
§ 4º Cabe ao Cmt, Ch ou Dir tomar providências, dentro da esfera de suas atribuições, a fim
de corrigir e, quando não for possível, informar ao órgão responsável, conforme legislação em vigor, as
alterações encontradas pela Comissão de Exame, referente às informações contidas na Base de Dados
Corporativa de Pessoal (BDCP), observados os prazos disponíveis e a competência de cada órgão com
missão de atualização da BDCP, bem como encaminhar àqueles órgãos os documentos que comprovem a
situação do(s) militar(es).
Art. 6º A OM deverá seguir rigorosamente o calendário de obrigações previsto
nesta Norma.
CAPÍTULO IV
DOS RESPONSÁVEIS PELAS ATIVIDADES DE PROCESSAMENTO DAS PROMOÇÕES
SEÇÃO I
DOS MILITARES POSSUIDORES DE INTERSTÍCIO
Art. 7º Cabe aos aspirantes e oficiais temporários com interstício para promoção ao posto
imediatamente superior adotar as seguintes providências:
I - fazer gestões junto à sua OM para manter seus dados atualizados na BDCP por meio do
SICAPEx, apresentando a documentação que se fizer necessária;
II - entregar à Comissão designada em BI a documentação prevista no art. 5º, participando
e solicitando as correções necessárias.
SEÇÃO II
DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES
Art. 8º As OM deverão organizar o processo de promoção adotando as seguintes medidas:
I - confrontar os dados individuais informados na documentação do militar com os
cadastrados na BDCP, providenciando as devidas correções, via SICAPEx, inclusive o resultado da
inspeção de saúde.
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II - determinar, após as correções e atualizações na BDCP, que o operador do SICAPEx
realize o cadastramento no SAPOT e inicie a proposta eletrônica de promoção, acessando o endereço
disponibilizado no sítio da DA Prom e, estando os dados corretos, envie ao encarregado de pessoal
(oficial validador do SICAPEx/SUCEM da OM) para validação das informações.
III - determinar que o encarregado de pessoal consulte e valide no SAPOT a proposta
eletrônica, enviando ao homologador.
IV - o Cmt, Ch ou Dir (homologador do SICAPEx) deverá emitir parecer se o militar pode
ou não pode ser promovido, via sistema ( ot.daprom.dgp.eb.mil.br ), salvar e enviar para à DA Prom.
Parágrafo único. Ao ser salva e enviada para DA Prom, a proposta será disponibilizada ao
gestor do SAPOT nas RM, para consulta e publicação do QAA.
V - transcrever no Boletim de Acesso Restrito (BAR) da OM o Quadro de Acesso por
Antiguidade (QAA) publicado na RM.
VI - as OM formadoras deverão cadastrar no SICAPEx todas as informações relativas aos
Of Tmpr convocados, solicitando, se necessário, à RM enquadrante as publicações atinentes ao Of, tais
como a convocação e os dados pessoais.
VII - o Cmt, Ch ou Dir deverá assinar a carta patente, validando-a, após ter sido impressa
pelo operador do SICAPEx, imediatamente após a liberação da impressão pela DA Prom no SAPOT.
Após isso, a carta patente deverá ser autenticada com o Selo Nacional e entregue ao interessado
mediante recibo.
VIII - sobre a carta patente deverá ser observado o que prescreve a legislação específica.
SEÇÃO III
DAS REGIÕES MILITARES
Art. 9º Cabe às Regiões Militares (RM):
I - auditar os processos iniciados no SAPOT inerentes às OM subordinadas.
II - consultar relatórios emitidos no sistema e gerar o QAA.
III - encaminhar à DA Prom DIEx informando a existência de propostas com oficiais
julgados sem condições de promoção, se for o caso.
IV - publicar no BAR o QAA, gerado pelo sistema e arquivar para consultas futuras.
V - determinar que a OM do militar transcreva em seu BAR a publicação do QAA.
VI - solicitar à DA Prom o cadastramento do militar responsável por operar o SAPOT
na RM.
VII - orientar às OM Formadoras dos Of Tmpr que cadastrem no SICAPEX todas as
informações relativas aos oficiais convocados, tais como a convocação e os dados pessoais.
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SEÇÃO IV
DA DIRETORIA DE AVALIAÇÕES E PROMOÇÕES
Art. 10. À Diretoria de Avaliações e Promoções (DA Prom) incumbe:
I - desenvolver, aperfeiçoar e prestar a manutenção no SAPOT assim como prestar o apoio
técnico a todos os envolvidos no processo.
II - conferir o QAA gerado pela RM, após homologação das propostas nas OM.
III - confeccionar a Portaria de Promoção de acordo com o QAA e providenciar sua
publicação no Diário Oficial da União (DOU) e Boletim do Exército (BE).
IV - coordenar e orientar todas as atividades da promoção, bem como realizar estudos
com vistas ao seu aprimoramento.
V - cadastrar o responsável por operar o SAPOT nas RM, após receber as respectivas
solicitações.
VI - promover os oficiais temporários na BDCP.
CAPÍTULO V
DOS RECURSOS
Art. 11. É assegurado aos oficiais temporários o direito de interpor recurso, devidamente
motivado, especificando sua solicitação, quanto à:
I - composição do respectivo QAA; e
II - promoção em ressarcimento de preterição.
Art. 12. Os recursos de promoção em ressarcimento de preterição devem ser solucionados
pelo órgão responsável, no prazo de sessenta dias, a contar da data de entrada do processo em seu
protocolo.
Art. 13. Os recorrentes juntarão aos requerimentos de recurso todos os documentos que
possam elucidar ou facilitar a compreensão de suas alegações.
Art. 14. O recurso interposto deve ser dirigido ao Chefe do DGP, com parecer do Cmt da
RM e enviado diretamente à DA Prom, sob forma de requerimento, conforme previsto nas Instruções
Gerais para a Correspondência, as Publicações e os Atos Administrativos no Âmbito do Exército (EB10IG-01.001).
Parágrafo único. O não recebimento e/ou não encaminhamento do processo à autoridade
destinatária só é possível no caso de inobservância de formalidade legal e após o requerente ter sido
orientado quanto à correção de eventuais falhas.
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Art. 15. Os recursos referentes ao inciso I do art. 11 destas Normas devem dar entrada no
protocolo da OM a que pertença ou esteja vinculado o oficial, até quinze dias corridos, contados a partir
da data do BI que transcreveu o ato que o interessado julga prejudicá-lo.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 16. Conforme calendário de obrigações, o SAPOT será desabilitado para as OM, assim
que a RM gerar o QAA.
Art. 17. A OM deverá informar, pelo meio mais rápido, à RM e à DA Prom,
simultaneamente, qualquer mudança ocorrida na situação do Oficial Temporário após o envio da proposta
on-line para a DA Prom.
Art. 18. A avaliação e conceituação do Estágio de Instrução e de Preparação para Oficiais
Temporários (EIPOT), Estágio de Instrução Complementar (EIC), Estágio de Adaptação e Serviço (EAS),
Estágio de Instrução e Serviço (EIS), Estágio de Instrução Complementar de Engenheiro Militar (EICEM)
e Estágio de Serviço Técnico (EST) estão definidas no Programa-Padrão de Instrução específico.
Art. 19. O QAA deverá ser publicado em BAR e transcrito no respectivo histórico
do militar.
Art. 20. A OM deverá entrar em contato com o órgão responsável pelo SICAPEx, caso
tenha dificuldades em atualizar a ficha cadastro do Of Tmpr.
Art. 21. O Of Tmpr que se encontrar impedido à promoção, de acordo com o previsto
na LPOAFA:
- terá seu processo iniciado na OM; e
- não será promovido.
Anexos: - “A” - Calendário de Obrigações.
Anexos: - “B” - Fluxograma das Atividades no SAPOT.
ANEXO A
CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES
Resp
Of Tmpr

OM
RM

DA Prom

Providências

30 de abril
Remeter DIEx com a documentação prevista no art.
5º, participando alterações para a Comissão de Até 1º de fevereiro
Exame de Dados Individuais.
Acessar o SAPOT, cadastrar, preencher a ficha
proposta de promoção e enviar à DA Prom Até 31 de março
(homologação pelo Cmt OM).
Acessar o SAPOT, gerar o QAA e publicar
Até 10 de abril
(Operador SAPOT na RM).
Bloquear o SAPOT, analisar as propostas e o QAA
Até 16 de abril
e elaborar a Portaria de Promoção.
Assinar e publicar em BE e DOU a Portaria de
Até 30 de abril
Promoção.
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Promoção em
31 de agosto

25 de dezembro

Até 1º de junho

Até 1º de outubro

Até 31 de julho

Até 30 de novembro

Até 10 de agosto

Até 8 de dezembro

Até 16 de agosto

Até 10 de dezembro

Até 31 de agosto

Até 25 de dezembro

ANEXO B
SEQUÊNCIA DAS ATIVIDADES NO SISTEMA DE APOIO À PROMOÇÃO DE OFICIAL
TEMPORÁRIO
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PORTARIA Nº 187-DGP/DSM, DE 15 DE SETEMBRO DE 2015.
Criação da Junta de Serviço Militar de São Paulo
(Capela do Socorro-SP), na área sob jurisdição da
2ª Região Militar.
O DIRETOR DE SERVIÇO MILITAR, no uso da subdelegação de competência que lhe
confere o art. 2º, inciso VII, alínea “c”, da Portaria do Chefe do Departamento-Geral do Pessoal nº 91, de
2 de julho de 2012, resolve:
Art. 1º Criar a Junta de Serviço Militar no município de São Paulo (Capela do Socorro-SP),
com o número 099, sendo vinculada à 14ª Delegacia de Serviço Militar localizada no município de São
Paulo (Vila Mariana-SP), subordinada à 4ª Circunscrição de Serviço Militar na área sob jurisdição da 2ª
Região Militar.
Art. 2º Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.

COMANDO LOGÍSTICO
PORTARIA Nº 51-COLOG, DE 8 DE SETEMBRO DE 2015.
Dispõe sobre normatização administrativa de
atividades de colecionamento, tiro desportivo e caça,
que envolvam a utilização de Produtos Controlados
pelo Exército (PCE).
O COMANDANTE LOGÍSTICO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IX do
art. 14 do Regulamento do Comando Logístico, aprovado pela Portaria do Comandante do Exército
no 719, de 21 de novembro de 2011; o art. 24 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; o art. 263 do
Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados (R-105), aprovado pelo Decreto nº 3.665, de
20 de novembro de 2000; e de acordo com o que propõe a Diretoria de Fiscalização de Produtos
Controlados (DFPC), resolve:
Art.1º Aprovar as normas reguladoras das atividades de colecionamento, tiro desportivo
e caça.
NOTA: Normatização administrativa de atividades de colecionamento, tiro desportivo e caça, que
envolvam a utilização de Produtos Controlados pelo Exército (PCE), está publicada em separata ao
presente Boletim.

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES
PORTARIA Nº 45-COTER, DE 16 DE SETEMBRO DE 2015.
Aprova a Diretriz Específica de Mobilização de
Reservistas na área do Comando Militar do Nordeste
para a execução da Operação Porto Seguro, no ano
de 2015.
O COMANDANTE DE OPERAÇÕES TERRESTRES, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 44 das EB10-IG-01.002, de 16 de dezembro de 2011, aprovada pela Portaria do
Comandante do Exército nº 770, de 07 de dezembro de 2011, e a Portaria nº 179-EME, de 10 de agosto de
2015, que aprova a Diretriz para a Execução dos Exercícios de Mobilização no Âmbito do Exército
(EB20-D-01.021), ouvido o Comando Militar do Nordeste (CMNE), resolve:
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Art. 1º Aprovar a Diretriz Específica de Mobilização de Reservistas na área do Comando
Militar do Nordeste para a execução da Operação Porto Seguro, no ano de 2015, que com esta baixa.
Art. 2º Solicitar ao Departamento Geral do Pessoal, à Secretaria de Economia e Finanças,
ao Comando Logístico e ao CMNE que adotem, na esfera de suas atribuições, as medidas necessárias à
execução da Operação.
Art. 3º Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.
DIRETRIZ ESPECÍFICA DE MOBILIZAÇÃO NA ÁREA DO COMANDO MILITAR DO
NORDESTE PARA A EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO PORTO SEGURO, NO ANO DE 2015.
1. FINALIDADES
a. Regular as medidas necessárias à mobilização de recursos humanos e logísticos para a Operação
PORTO SEGURO.
b. Definir as atribuições dos diferentes órgãos do Exército envolvidos nas ações tratadas pela presente
Diretriz (Dtz).
2. REFERÊNCIAS
a. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
b. Lei Complementar nº 97, de 9 JUN 1999, e suas alterações.
c. Lei nº 9649, de 27 MAIO 1998, e suas alterações.
d. Lei do Serviço Militar - LSM (Lei nº 4.375, de 17 AGO 1964).
e. Sistema Nacional de Mobilização - SINAMOB (Lei nº 11.631, de 27 DEZ 07).
f. Consolidação das Leis do Trabalho - CLT (Dec Lei nº 5.452, de 1º MAIO 1943).
g. Diretriz para a Execução dos Exercícios de Mobilização no Âmbito do Exército (Port nº 179-EME,
de 10 AGO 15).
h. Regulamento da Lei do Serviço Militar - RLSM (Dec nº 57.654, de 20 JAN 1966).
i. Regulamento da Lei de Pensões Militares - R-38 (Dec nº 8.237, de 30 SET 1991).
j. Regulamento para o Corpo de Oficiais da Reserva do Exército - R-68 (Dec nº 4.502, de 9 DEZ 02).
k. Instruções Gerais para a Inspeção de Saúde de Conscritos das Forças Armadas - IGISC (Dec nº
60.822, de 7 JUN 1967).
l. Política de Mobilização Militar - MD41-P-01 (Portaria Normativa nº 343-MD, de 1º MAR 11).
m. Doutrina de Mobilização Militar - MD41-M-01 (Portaria Normativa nº 185-MD, de 27 JAN 12).
n. Regulamento do COTER - R-6 (Port Cmt Ex nº 182, de 17 ABR 01).
o. Plano Estratégico do Exército 2013-2016 (Port nº 1.086-Cmt Ex, de 26 DEZ 12).
p. Diretriz Estratégica de Mobilização de Pessoal (Port nº 719-Cmt Ex, 6 DEZ 02).
q. Instruções Gerais de Tiro com o Armamento do Exército - IG 80-01 (Port nº 015-Cmt Ex, de 11
JAN 01).
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r. Instruções Gerais para as Perícias Médicas no Exército - IGPMEx IG 30-11 (Port nº 566-Cmt Ex, de
13 AGO 09).
s. Diretriz para a Implantação do Projeto Estratégico PROTEGER (Port nº 192-EME, de 21 NOV 12).
t. Sistema de Mobilização do Exército - IG 20-07 (Port nº 201-EME, de 16 ABR 07).
u. Instruções Reguladoras para a Mobilização de Recursos Humanos - IR 20-20 (Port nº 131-EME, de
7 DEZ 07).
v. Instruções Reguladoras das Perícias Médicas no Exército - IR 30-33 (Port nº 215-DGP, de
1º SET 09).
w. Normas Técnicas sobre Perícias Médicas no Exército (Port nº 247- DGP, de 7 OUT 09).
x. Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro - SIMEB (Port nº 009-COTER, de 19 DEZ 11).
y. Programa de Instrução Militar (PIM) - 2015 (Port nº 012-COTER, de 1º DEZ 14).
z. Programas-Padrão de Instrução Básica, de Qualificação e de Adestramento.
3. OBJETIVOS
a. Orientar os trabalhos decorrentes da mobilização de recursos humanos para a Operação PORTO
SEGURO, no ano 2015, num quadro de defesa territorial, no âmbito do Comando Militar do Nordeste.
b. Criar uma mentalidade de mobilização, visando conscientizar os militares da reserva não
remunerada sobre a importância da mobilização de pessoal como potencializador dos recursos humanos
para a F Ter e sua relevância no contexto das operações de defesa da Pátria.
c. Adestrar os integrantes do Sistema de Mobilização do Exército (SIMOBE), na área da 10ª RM, na
execução da mobilização de recursos humanos e logísticos.
d. Realizar a atualização doutrinária do pessoal mobilizado e prepará-lo para a realização da operação
de defesa externa, reforçando o seu conhecimento profissional e, principalmente, os conceitos
comportamentais relacionados com as virtudes e atitudes militares.
e. Manter e reforçar o vínculo do pessoal da reserva com a Força Terrestre (F Ter).
f. Validar a doutrina e testar os planejamentos de mobilização.
g. Levantar conhecimento de Interesse da Doutrina, no contexto da mobilização de recursos humanos e
logísticos.
4. CONCEPÇÃO GERAL
a. O Exercício de Mobilização de Organização Militar Operacional (OM Op) possibilita validar a
doutrina e os planejamentos de mobilização da F Ter, na Defesa do Território Nacional, principalmente
no que concerne à composição dos meios no Teatro de Operações.
b. Conceito da Operação
- Será mobilizada uma Companhia de Defesa Territorial, constituída por 3 (três) pelotões, a qual
integrará o 23º Batalhão de Caçadores no contexto de uma operação com ações de defesa territorial, em
conformidade com o que prescreve o PIM 2015.
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5. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
a. O Exercício de Adestramento da Reserva Mobilizável compreenderá a convocação de reservistas,
conforme o quadro a seguir:
ÁREA

RM

CMNE

10ª

ÁREA DE MOB (UF)

ÁREA DE
EMPREGO (UF)

PERÍODO DO
EXERCÍCIO

FRAÇÃO A
MOBILIZAR

FORTALEZA-CE

Complexo Portuário do
Pecém / SÃO GONÇALO
DO AMARANTE-CE

De 26 OUT a 13
NOV 15

Os militares a serem
mobilizados comporão 01
(uma) Cia Gd Ter, a ser
enquadrada no 23º BC.

b. Os reservistas convocados, quando reincorporados, farão jus a todos os direitos e deveres dos
militares da ativa, podendo ser responsabilizados administrativa, disciplinar ou criminalmente.
c. No processo de seleção para a convocação, deverão ser selecionados reservistas do sexo masculino,
preferencialmente sem dependentes.
d. Os convocados deverão pertencer ao efetivo que passou para inatividade, a contar de 2011,
preferencialmente das duas últimas turmas licenciadas, inclusive os licenciados no corrente ano.
e. Os reservistas de 1ª categoria (Res 1ª Cat) convocados deverão ser integrantes da "disponibilidade"
do 23º BC, OM responsável pelo preparo e emprego da SU mobilizada, observada a seleção constante do
planejamento da mobilização de recursos humanos e as qualificações militares requeridas para cada cargo.
f. Caso o 23º BC não possua efetivo suficiente nos postos/graduações e qualificações necessárias para a
mobilização, a OM deverá solicitar o recompletamento em reservistas à 10ª RM, que ficará responsável
pela convocação e transporte até o local de preparo.
g. A Seção Mobilizadora da 10ª RM coordenará os trabalhos de convocação dos reservistas,
executando o recompletamento necessário para atingir o efetivo a ser mobilizado, principalmente dos Of e
dos 3º Sgt/Cb/Sd de Qualificação Militar (QM) técnicas (Int, Com e Sau).
h. O efetivo mobilizado permanecerá em regime de internato, durante o exercício, e as atividades de
instrução restringir-se-ão, ao mínimo necessário, ao preparo da tropa, sendo permitido o uso de bigode e o
corte de cabelo no padrão dos oficiais.
i. Será incorporado o efetivo de 174 (cento e setenta e quatro) reservistas, de acordo com o Quadro de
Cargos (QC) a ser remetido pelo COTER aos interessados, discriminado no quadro a seguir:
1º/2º Ten R2

3º Sgt R2

Cb
(Res 1ª Cat)

Cb TG
(Res 2ª Cat)

Sd
(Res 1ª Cat)

Sd TG
(Res 2ª Cat)

Total

03

14

21

12

4

120

174

j. Para fins de convocação dos reservistas, o quantitativo, por posto e graduação, deverá ser majorado
no seguinte percentual: 100 % para os oficiais e os graduados de cargos técnicos (Rd Op, Mot e Mec
Armt), 70 % para os sargentos e 50 % para os Cb/Sd.
k. Período de convocação:
Dia

Atv

26 e 27 OUT
Mob e preparação de
Of/Sgt

28 e 29 OUT

Mob Cb e Sd

3 a 6 NOV

9 e 10 NOV

10 e 11 NOV

12 e 13 NOV

Instrução de
reciclagem

Deslocamento para o
Complexo Portuário
do Pecém (São
Gonçalo do
Amarante-CE)

Exc Cmp

Dmob
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l. A instrução de reciclagem deverá atender aos requisitos mínimos de preparo da tropa, de forma a
permitir a fração constituída executar os seguintes objetivos de adestramento:
1) Realizar operações tipo polícia como: estabelecimento e operação de Posto de Bloqueio e
Controle de Estrada (PBCE), Posto de Controle de Vias Urbanas (PBCVU), segurança de pontos
sensíveis e infraestruturas críticas, patrulhamentos a pé e motorizados, segurança de instalações militares,
operações de busca e apreensão e controle da população local.
2) Realizar o apronto operacional e entrada em uma situação de “Ordem de Marcha”.
3) Emprego de um Pelotão de Guarda Territorial (Pel Gd Ter) e de uma Companhia de Guarda
Territorial (Cia Gd Ter) na segurança de instalações de infraestruturas estratégicas na área de
responsabilidade do 23º BC.
m. Os motoristas (QM 10-55) mobilizados farão a readaptação para a condução de viaturas orgânica do
23º BC, desde que satisfeitas as condições legais, tais como, Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
válida e na categoria prevista na legislação.
n. Os claros de Cap, S Ten, 1º Sgt e 2º Sgt do QC da Cia Fz serão preenchidos por militares da ativa
pertencentes ao 23º BC, devendo, para tanto, ser enquadrados na fração constituída para o exercício.
o. A inspeção de saúde, a ser realizada pela Junta de Inspeção de Saúde Especial (JISE) nomeada pela
RM, deve receber atenção com o objetivo de avaliar rigorosamente a situação sanitária dos reservistas,
permitindo evitar a incorporação de militares “incapazes”. Para tanto, deve-se buscar o máximo de
informações nos históricos de saúde e realizar o levantamento preliminar no âmbito do 23º BC.
p. Caso não haja o preenchimento de todos os cargos previstos a serem mobilizados com reservistas, a
OM deverá utilizar militares do núcleo base para completar as frações.
q. No documento de convocação deverá constar, preferencialmente, os reservistas que compareceram
no Exercício de Apresentação da Reserva (EXAR) do ano de 2014.
r. A apresentação para o exercício, dentro da legislação em vigor, dispensará o convocado do
EXAR/15.
s. O pessoal convocado para o exercício, com algum vínculo empregatício, terá assegurado o retorno
ao emprego e garantido o direito à respectiva remuneração, nos termos do art. 61 da Lei nº 4.375 (LSM),
de 1964, do art. 196 do Dec nº 57.654 (RLSM), de 1966, e do art. 472 do Decreto-Lei nº 5.452 (CLT), de
1943.
t. Os reservistas convocados que deixarem de comparecer, sem justificativa, incorrerão no pagamento
de multa prevista no art. 47 da Lei nº 4.375 (LSM), de 1964 e nos art. 121 e 177 do Dec nº 57.654
(RLSM), de 1966.
u. No documento de convocação, deverá constar a necessidade de comprovação de conta bancária ativa
no nome do reservista, a fim de evitar inconsistência no pagamento, realizado por intermédio de Ordem
Bancária (OB).
v. Os reincorporados fazem jus ao pagamento com base na remuneração dos militares do núcleo-base
(NB), inclusive o desconto obrigatório do FUSEX, conforme a legislação em vigor.
w. Para fins de exercício de mobilização, é vedada a promoção de reservista cujo certificado conste a
expressão: "apto a promoção a Cb ou 3º Sgt, em caso de mobilização".
x. Os reservistas das QM técnicas (Mot, Rd Op, Int e Sau) deverão ser preparados para as funções as
quais foram convocados, utilizando a carga horária disponível, independente da instrução destinada ao
preparo da Cia Gd Ter.
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y. A instrução de tiro será realizada de acordo com a dotação de cada militar previsto no QC da Cia Gd
Ter, sendo a readaptação feita nas seguintes condições:
1) Ten e Sgt (dotados de FAL) - Tiro de Instrução Básica de Pst e de Fz até a 4 ª sessão (tiro
noturno);
2) Praças dotados de Pst - Tiro de Instrução Básica deste Armt; e
3) Praças dotados FAL (Res 1ª Cat) e Mosquetão (Res 2ª Cat) - Tiro de Instrução Básica até a 4ª
sessão (tiro noturno).
z. Os reservistas de 2ª Cat (Cb TG e Atdr) utilizarão o mosquetão 7,62 mm no exercício, devendo a
instrução do armamento ser realizada por pessoal capacitado dos TG de origem dos mobilizados.
6. ATRIBUIÇÕES DO COTER
a. Remeter aos interessados uma cópia do QC da Cia Gd Ter a ser mobilizada.
b. Enviar cópia do relatório ao EME.
c. Disponibilizar os recursos financeiros e o combustível necessário ao exercício de mobilização.
7. ATRIBUIÇÕES (POR SOLICITAÇÃO)
a. Estado-Maior do Exército
1) Coordenar as atividades para operacionalização da presente Dtz.
2) Receber do COTER os relatórios referentes aos exercícios de mobilização e analisá-los, a fim de
implementar melhorias no Sistema de Mobilização do Exército .
b. Departamento-Geral do Pessoal
1) Acompanhar, coordenar e orientar, por intermédio da Diretoria de Serviço Militar, a execução da
mobilização dos recursos humanos no exercício.
2) Por intermédio da Diretoria de Saúde, implementar medidas para a execução de perícias médicas
com o SIPMED pela Junta de Inspeção de Saúde Especial (JISE), de responsabilidade da 10ª RM.
c. Secretaria de Economia e Finanças
1) Prover os recursos para o pagamento de pessoal reservista mobilizado, por intermédio do Centro
de Pagamento de Pessoal, devendo ser observadas as orientações abaixo, de acordo com a MP nº 2215-10,
de 31 AGO 01.
2) Os mobilizados fazem jus à remuneração, conforme o art. 19 da citada MP.
3) A grade remuneratória individual compreenderá, em princípio: soldo, adicional militar,
gratificação de localidade especial, proporcional de férias e, se for o caso, adicional de habilitação,
conforme o art. 1º. Será calculada com base na duração prevista de mobilização e, seguindo os
entendimentos preconizados no art. 3º, em tudo que houver na legislação em pauta.
4) Os mobilizados empregados operacionalmente fazem jus à gratificação de representação, por dia
de exercício no terreno, conforme o parágrafo único do art. 17 da referida MP.
5) Tendo em vista que serão fornecidos uniformes, alimentação e transporte, e, ainda, que estão
inseridos no contexto do exercício, não farão jus ao previsto nas alíneas "a", "b", "c", "d" e "e", inciso I,
do art. 2º da Medida Provisória de referência.
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d. Comando Logístico
1) Orientar o planejamento e a execução do apoio ao exercício de adestramento da reserva
mobilizável, como ODS responsável pelo Sistema de Mobilização de Recursos Logísticos, com o objetivo
de corrigir possíveis falhas e aumentar o grau de eficiência dos elementos envolvidos na logística.
2) Disponibilizar, em coordenação com a 10ª RM, os suprimentos das Classes I, II e V (Mun)
necessários à execução da mobilização e ao preparo dos recursos humanos.
3) Providenciar para que o quantitativo de suprimento Classe II (fardamento), distribuído aos
militares mobilizados, não seja abatido do total a ser distribuído para os conscritos que serão incorporados
em 2016.
e. Comando Militar do Nordeste
1) Acompanhar as atividades desenvolvidas pela 10ª RM na execução do exercício de mobilização,
particularmente, as ações referentes ao planejamento, à coordenação e ao controle da mobilização de
pessoal e à utilização dos recursos financeiros.
2) Expedir orientação geral sobre o exercício, previsto no PIM e acordado no contrato de objetivos,
regulando as atividades operacionais a serem desenvolvidas pelo 23º BC, no que concerne o preparo da
tropa e a execução do exercício a ser realizado.
3) Preparar o relatório das atividades de instrução e de mobilização e enviá-lo ao COTER.
4) Validar o processo de mobilização para a doutrina de Defesa Territorial.
5) Validar o processo e a capacitação da tropa mobilizada pela reciclagem da instrução militar na
preparação específica da Guarda Territorial, comparando com o nível de preparo dos militares da ativa.
6) Avaliar a capacidade de recompletamento imediato das OM operacionais.
7) Por intermédio da 10ª Região Militar:
a) orientar, coordenar e executar a mobilização de recursos humanos, empregando as seções
mobilizadoras da RM e da 25ª CSM;
b) expedir diretriz particular, regulando a atividade de mobilização de recursos humanos e o
apoio logístico, em complemento à presente Dtz;
c) nomear a JISE com a finalidade de realizar a inspeção de saúde dos convocados na OM
executante, por ocasião da mobilização e da desmobilização para o exercício, conforme a legislação
vigente;
d) coordenar os trabalhos de convocação dos reservistas, com a Seção Mobilizadora da RM
executando o recompletamento necessário para atingir o efetivo a ser mobilizado, principalmente dos Of e
das praças de QM técnicas (Com, Int, Mot e Sau), mediante solicitação do 23º BC;
e) expedir Diretriz particular, regulando a atividade de preparo dos recursos humanos pelo 23º
BC na execução da atividade de preparo dos recursos humanos mobilizados.
f) coordenar e orientar o apoio das outras OMDS ao 23º BC na execução do exercício no terreno.
g) expedir relatório no prazo de 15 (quinze) dias, conforme modelo previsto no Cap 13 do
SIMEB (2012), detalhando as tarefas executadas no exercício de mobilização.
8. PRESCRIÇÕES DIVERSAS
a. Deverá ser dada ênfase aos trabalhos de desmobilização (inspeção de saúde, pagamento, entrega de
documentos, pesquisa de opinião e outros), dentro do prazo de mobilização.
b. Caberá, ainda, aos ODS envolvidos:
1) enviar ao EME os relatórios da mobilização do exercício; e
2) adotar outras medidas, na sua esfera de competência, que facilitem a operacionalização desta Dtz.
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PORTARIA Nº 46-COTER, DE 16 DE SETEMBRO DE 2015.
Aprova a Diretriz Específica de Mobilização de
Reservistas na área do Comando Militar do Sul para
a execução da Operação Tormenta, no ano de 2015.
O COMANDANTE DE OPERAÇÕES TERRESTRES, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 44 das EB10-IG-01.002, de 16 de dezembro de 2011, aprovada pela Portaria do
Comandante do Exército nº 770, de 7 de dezembro de 2011, e a Portaria nº 179-EME, de 10 de agosto de
2015, que aprova a Diretriz para a Execução dos Exercícios de Mobilização no Âmbito do Exército
(EB20-D-01.021), ouvido o Comando Militar do Sul (CMS), resolve:
Art. 1º Aprovar a Diretriz Específica de Mobilização de Reservistas na área do Comando
Militar do Sul para a execução da Operação Tormenta, no ano de 2015, que com esta baixa.
Art. 2º Solicitar ao Departamento Geral do Pessoal, à Secretaria de Economia e Finanças,
ao Comando Logístico e ao CMS que adotem, na esfera de suas atribuições, as medidas necessárias à
execução da Operação.
Art. 3º Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.
DIRETRIZ ESPECÍFICA DE MOBILIZAÇÃO NA ÁREA DO COMANDO MILITAR DO SUL
PARA A EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO TORMENTA, NO ANO DE 2015.
1. FINALIDADES
a. Regular as medidas necessárias à mobilização de recursos humanos e logísticos para a Operação
TORMENTA.
b. Definir as atribuições dos diferentes órgãos do Exército envolvidos nas ações tratadas pela presente
Diretriz (Dtz).
2. REFERÊNCIAS
a. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
b. Lei Complementar nº 97, de 9 JUN 1999, e suas alterações.
c. Lei nº 9649, de 27 MAIO 1998, e suas alterações.
d. Lei do Serviço Militar - LSM (Lei nº 4.375, de 17 AGO 1964).
e. Sistema Nacional de Mobilização - SINAMOB (Lei nº 11.631, de 27 DEZ 07).
f. Consolidação das Leis do Trabalho - CLT (Dec Lei nº 5.452, de 1º MAIO 1943).
g. Diretriz para a Execução dos Exercícios de Mobilização no Âmbito do Exército (Port nº 179-EME,
de 10 AGO 15).
h. Regulamento da Lei do Serviço Militar - RLSM (Dec nº 57.654, de 20 JAN 1966).
i. Regulamento da Lei de Pensões Militares - R-38 (Dec nº 8.237, de 30 SET 1991).
j. Regulamento para o Corpo de Oficiais da Reserva do Exército - R-68 (Dec nº 4.502, de 9 DEZ 02).
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k. Instruções Gerais para a Inspeção de Saúde de Conscritos das Forças Armadas - IGISC (Dec nº
60.822, de 7 JUN 1967).
l. Política de Mobilização Militar - MD41-P-01 (Portaria Normativa nº 343-MD, de 1º MAR 11).
m. Doutrina de Mobilização Militar - MD41-M-01 (Portaria Normativa nº 185-MD, de 27 JAN 12).
n. Regulamento do COTER - R-6 (Port Cmt Ex nº 182, de 17 ABR 01).
o. Plano Estratégico do Exército 2013-2016 (Port nº 1.086-Cmt Ex, de 26 DEZ 12).
p. Diretriz Estratégica de Mobilização de Pessoal (Port nº 719-Cmt Ex, 6 DEZ 02).
q. Instruções Gerais de Tiro com o Armamento do Exército - IG 80-01 (Port nº 015-Cmt Ex, de 11
JAN 01).
r. Instruções Gerais para as Perícias Médicas no Exército - IGPMEx IG 30-11 (Port nº 566-Cmt Ex, de
13 AGO 09).
s. Diretriz para a Implantação do Projeto Estratégico PROTEGER (Port nº 192-EME, de 21 NOV 12).
t. Sistema de Mobilização do Exército - IG 20-07 (Port nº 201-EME, de 16 ABR 07).
u. Instruções Reguladoras para a Mobilização de Recursos Humanos - IR 20-20 (Port nº 131-EME, de
7 DEZ 07).
v. Instruções Reguladoras das Perícias Médicas no Exército - IR 30-33 (Port nº 215-DGP,
de 1º SET 09).
w. Normas Técnicas sobre Perícias Médicas no Exército (Port nº 247- DGP, de 7 OUT 09).
x. Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro - SIMEB (Port nº 009-COTER, de 19 DEZ 11).
y. Programa de Instrução Militar (PIM) - 2015 (Port nº 012-COTER, de 1º DEZ 14).
z. Programas-Padrão de Instrução Básica, de Qualificação e de Adestramento.
3. OBJETIVOS
a. Orientar os trabalhos decorrentes da mobilização de recursos humanos para a Operação
TORMENTA, no ano 2015, num quadro de operação de amplo espectro, no âmbito do Comando Militar
do Sul.
b. Criar uma mentalidade de mobilização, visando conscientizar os militares da reserva não
remunerada sobre a importância da mobilização de pessoal como potencializador dos recursos humanos
para a F Ter e sua relevância no contexto das operações de defesa da Pátria.
c. Adestrar os integrantes do Sistema de Mobilização do Exército (SIMOBE), na área da 5ª RM, na
execução da mobilização de recursos humanos e logísticos.
d. Realizar a atualização doutrinária do pessoal mobilizado e prepará-lo para a realização da operação
de defesa da Pátria, reforçando o seu conhecimento profissional e, principalmente, os conceitos
comportamentais relacionados com as virtudes e atitudes militares.
e. Manter e reforçar o vínculo do pessoal da reserva com a Força Terrestre (F Ter).
f. Validar a doutrina e testar os planejamentos de mobilização.
g. Levantar conhecimentos de Interesse da Doutrina, no contexto da mobilização de recursos humanos
e logísticos.
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4. CONCEPÇÃO GERAL
a. O Exercício de Mobilização de Organização Militar Operacional (OM Op) possibilita validar a
doutrina e os planejamentos de mobilização da F Ter, na Defesa do Território Nacional, principalmente
no que concerne à composição dos meios no Teatro de Operações.
b. Conceito da Operação
- Será mobilizada uma Companhia de Fuzileiro Blindada (Cia Fuz Bld), constituída por 3 (três)
pelotões, a qual integrará o 13º Batalhão de Infantaria Blindado no contexto de uma operação de amplo
espectro, realizando ações de contra-ataque em operações ofensivas, no âmbito da Operação Tormenta da
5ª Brigada de Cavalaria Blindada, em conformidade com o que prescreve o PIM 2015.
5. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
a. O Exercício de Adestramento da Reserva Mobilizável compreenderá a convocação de reservistas,
conforme o quadro a seguir:
ÁREA

CMS

RM

5ª

ÁREA DE MOB (UF)

ÁREA DE
EMPREGO (UF)

PONTA GROSSA-PR

Campo de Instrução Gen
Calazans / PONTA
GROSSA-PR

PERÍODO DO
EXERCÍCIO

FRAÇÃO A
MOBILIZAR

De 13 A 23 Out 15

Os militares a serem
mobilizados comporão 01
(uma) Cia Fuz Bld, a ser
enquadrada no 13º BIB.

b. Os reservistas convocados, quando reincorporados, farão jus a todos os direitos e deveres dos
militares da ativa, podendo ser responsabilizados administrativa, disciplinar ou criminalmente.
c. No processo de seleção para a convocação, deverão ser selecionados reservistas do sexo masculino,
preferencialmente sem dependentes.
d. Os convocados deverão pertencer ao efetivo que passou para inatividade, a contar de 2011,
preferencialmente das duas últimas turmas licenciadas, inclusive os licenciados no corrente ano.
e. Os reservistas de 1ª categoria (Res 1ª Cat) convocados deverão ser integrantes da "disponibilidade"
do 13º BIB, OM responsável pelo preparo e emprego da SU mobilizada, observada a seleção constante do
planejamento da mobilização de recursos humanos e as qualificações militares requeridas para cada cargo.
f. Caso o 13º BIB não possua efetivo suficiente nos postos/graduações e qualificações necessárias para
a mobilização, a OM deverá solicitar o recompletamento em reservistas à 5ª RM, que ficará responsável
pela convocação e transporte até o local de preparo.
g. A Seção Mobilizadora da 5ª RM coordenará os trabalhos de convocação dos reservistas, executando
o recompletamento necessário para atingir o efetivo a ser mobilizado, principalmente dos Of e dos 3º
Sgt/Cb/Sd de Qualificação Militar (QM) técnicas (Int, Com e Sau).
h. O efetivo mobilizado permanecerá em regime de internato, durante o exercício, e as atividades de
instrução restringir-se-ão, ao mínimo necessário, ao preparo da tropa, sendo permitido o uso de bigode e o
corte de cabelo no padrão dos oficiais.
i. Será incorporado o efetivo de 159 (cento e cinqüenta e nove) reservistas, de acordo com o Quadro de
Cargos (QC) a ser remetido pelo COTER aos interessados, discriminado no quadro a seguir:
1º/2º Ten R2

3º Sgt R2

Cb
(Res 1ª Cat)

Sd
(Res 1ª Cat)

Total

05

14

57

83

159
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j. Para fins de convocação dos reservistas, o quantitativo, por posto e graduação, deverá ser majorado
no seguinte percentual: 100 % para os oficiais e os graduados de cargos técnicos (Rd Op, Mot e Mec
Armt), 70 % para os sargentos e 50 % para os Cb/Sd.
k. Período de convocação:
Dia

6 e 8 OUT

13 OUT

Atv

Funcionamento da
Comissão de Seleção
Especial para Of e
Sgt a serem
mobilizados

Mobilização e
Formatura de
recepção do
efetivo
mobilizado e
medidas
administrativas

14 a 17 OUT

18 a 20 OUT

21 e 22 OUT

Exc Cmp no Campo Mnt material de
Instruções de de Instrução General emprego militar e
reciclagem
Calazans (Ponta
medidas
Grossa-PR)
administrativas

23 OUT

Dmob

l. A instrução de reciclagem deverá atender aos requisitos mínimos de preparo da tropa, de forma a
permitir a fração constituída executar o seguinte objetivo de adestramento:
- Atacar de dia uma Posição Sumariamente Organizada (Op Ofensivas-Inf/230.02 do PPA Inf/2 de
1983).
m. Os motoristas (QM 10-55) mobilizados farão a readaptação para a condução de viaturas orgânica
do 13º BIB, desde que satisfeitas as condições legais, tais como, Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
válida e na categoria prevista na legislação.
n. Os claros de Cap, S Ten, 1º Sgt e 2º Sgt do QC da Cia Fz serão preenchidos por militares da ativa
pertencentes ao 13º BIB, devendo, para tanto, ser enquadrados na fração constituída para o exercício.
o. A inspeção de saúde, a ser realizada pela Junta de Inspeção de Saúde Especial (JISE) nomeada pela
RM, deve receber atenção com o objetivo de avaliar rigorosamente a situação sanitária dos reservistas,
permitindo evitar a incorporação de militares “incapazes”. Para tanto, deve-se buscar o máximo de
informações nos históricos de saúde e realizar o levantamento preliminar no âmbito do 13º BIB.
p. Caso não haja o preenchimento de todos os cargos previstos a serem mobilizados com reservistas, a
OM deverá utilizar militares do núcleo base para completar as frações.
q. No documento de convocação deverá constar, preferencialmente, os reservistas que compareceram
no Exercício de Apresentação da Reserva (EXAR) do ano de 2014.
r. A apresentação para o exercício, dentro da legislação em vigor, dispensará o convocado do
EXAR/15.
s. O pessoal convocado para o exercício, com algum vínculo empregatício, terá assegurado o retorno
ao emprego e garantido o direito à respectiva remuneração, nos termos do art. 61 da Lei nº 4.375 (LSM),
de 1964, do art. 196 do Dec nº 57.654 (RLSM), de 1966, e do art. 472 do Decreto-Lei nº 5.452 (CLT), de
1943.
t. Os reservistas convocados que deixarem de comparecer, sem justificativa, incorrerão no pagamento
de multa prevista no art. 47 da Lei nº 4.375 (LSM), de 1964 e nos art. 121 e 177 do Dec nº 57.654
(RLSM), de 1966.
u. No documento de convocação deverá constar a necessidade de comprovação de conta bancária ativa
no nome do reservista, a fim de evitar inconsistência no pagamento, realizado por intermédio de Ordem
Bancária (OB).
v. Os reincorporados fazem jus ao pagamento com base na remuneração dos militares do núcleo-base
(NB), inclusive o desconto obrigatório do FUSEX, conforme a legislação em vigor.
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w. Para fins de exercício de mobilização, é vedada a promoção de reservista cujo certificado conste a
expressão: "apto a promoção a Cb ou 3º Sgt, em caso de mobilização".
x. Os reservistas das QM técnicas (Mot, Rd Op, Int e Sau) deverão ser preparados para as funções as
quais foram convocados, utilizando a carga horária disponível, independente da instrução destinada ao
preparo da Cia Fuz Bld.
y. A instrução de tiro será realizada de acordo com a dotação de cada militar previsto no QC da Cia
Fuz Bld, sendo a readaptação feita nas seguintes condições:
1) Ten e Sgt (dotados de FAL) - Tiro de Instrução Básica de Pst e de Fz até a 4 ª sessão (tiro
noturno);
2) Praças dotados de Pst - Tiro de Instrução Básica deste Armt; e
3) Atiradores da Pç Mrt 60 e 81 - TIB de Pst e Tiro de Subcalibre do Armt;
4) Atiradores de MAG - TIB de Pst e da Mtr no reparo; e
5) Praças dotados FAL e FAP - TIB até a 4ª sessão (tiro noturno).
6. ATRIBUIÇÕES DO COTER
a. Remeter aos interessados uma cópia do QC da Cia Fuz Bld a ser mobilizada.
b. Enviar cópia do relatório ao EME.
c. Disponibilizar os recursos financeiros e o combustível necessário ao exercício de mobilização.
7. ATRIBUIÇÕES (POR SOLICITAÇÃO)
a. Estado-Maior do Exército
1) Coordenar as atividades para operacionalização da presente Dtz.
2) Receber do COTER os relatórios referentes aos exercícios de mobilização e analisá-los, a fim de
implementar melhorias no Sistema de Mobilização do Exército .
b. Departamento-Geral do Pessoal
1) Acompanhar, coordenar e orientar, por intermédio da Diretoria de Serviço Militar, a execução da
mobilização dos recursos humanos no exercício.
2) Por intermédio da Diretoria de Saúde, implementar medidas para a execução de perícias médicas
com o SIPMED pela Junta de Inspeção de Saúde Especial (JISE), de responsabilidade da 5ª RM.
c. Secretaria de Economia e Finanças
1) Prover os recursos para o pagamento de pessoal reservista mobilizado, por intermédio do Centro
de Pagamento de Pessoal, devendo ser observadas as orientações abaixo, de acordo com a MP nº 2215-10,
de 31 AGO 01.
2) Os mobilizados fazem jus à remuneração, conforme o art. 19 da citada MP.
3) A grade remuneratória individual compreenderá, em princípio: soldo, adicional militar,
gratificação de localidade especial, proporcional de férias e, se for o caso, adicional de habilitação,
conforme o art. 1º. Será calculada com base na duração prevista de mobilização e, seguindo os
entendimentos preconizados no art. 3º, em tudo que houver na legislação em pauta.
4) Os mobilizados empregados operacionalmente fazem jus à gratificação de representação, por dia
de exercício no terreno, conforme o parágrafo único do art. 17 da referida MP.
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5) Tendo em vista que serão fornecidos uniformes, alimentação e transporte, e, ainda, que estão
inseridos no contexto do exercício, não farão jus ao previsto nas alíneas "a", "b", "c", "d" e "e", inciso I,
do art. 2º da Medida Provisória de referência.
d. Comando Logístico
1) Orientar o planejamento e a execução do apoio ao exercício de adestramento da reserva
mobilizável, como ODS responsável pelo Sistema de Mobilização de Recursos Logísticos, com o objetivo
de corrigir possíveis falhas e aumentar o grau de eficiência dos elementos envolvidos na logística.
2) Disponibilizar, em coordenação com a 5ª RM, os suprimentos das Classes I, II e V (Mun)
necessários à execução da mobilização e ao preparo dos recursos humanos.
3) Providenciar para que o quantitativo de suprimento Classe II (fardamento), distribuído aos
militares mobilizados, não seja abatido do total a ser distribuído para os conscritos que serão incorporados
em 2016.
e. Comando Militar do Sul
1) Acompanhar as atividades desenvolvidas pela 5ª RM na execução do exercício de mobilização,
particularmente, as ações referentes ao planejamento, à coordenação e ao controle da mobilização de
pessoal e à utilização dos recursos financeiros.
2) Expedir orientação geral sobre o exercício, previsto no PIM e acordado no contrato de objetivos,
regulando as atividades operacionais a serem desenvolvidas pelo 13º BIB, no que concerne o preparo da
tropa e a execução do exercício a ser realizado.
3) Preparar o relatório das atividades de instrução e de mobilização e enviá-lo ao COTER.
4) Validar o processo de mobilização para a doutrina de Defesa da Pátria.
5) Validar o processo e a capacitação da tropa mobilizada pela reciclagem da instrução militar na
preparação específica da Cia Fuz Bld, comparando com o nível de preparo dos militares da ativa.
6) Avaliar a capacidade de recompletamento imediato das OM operacionais.
7) Por intermédio da 5ª Região Militar:
a) orientar, coordenar e executar a mobilização de recursos humanos, empregando as seções
mobilizadoras da RM e da 15ª CSM;
b) expedir diretriz particular, regulando a atividade de mobilização de recursos humanos e o
apoio logístico, em complemento à presente Dtz;
c) nomear a JISE com a finalidade de realizar a inspeção de saúde dos convocados na OM
executante, por ocasião da mobilização e da desmobilização para o exercício, conforme a legislação
vigente;
d) coordenar os trabalhos de convocação dos reservistas, com a Seção Mobilizadora da RM
executando o recompletamento necessário para atingir o efetivo a ser mobilizado, principalmente dos Of e
das praças de QM técnicas (Com, Int, Mot e Sau), mediante solicitação do 13º BIB;
e) realizar apoio dos recursos logísticos necessários ao exercício.
8) Por intermédio da 5ª Bda C Bld:
a) expedir Diretriz particular, regulando a atividade de preparo dos recursos humanos pelo 13º
BIB na execução da atividade de preparo dos recursos humanos mobilizados;
b) coordenar e orientar o apoio das outras OMDS ao 13º BIB na execução do exercício no
terreno;
c) expedir relatório no prazo de 15 (quinze) dias, conforme modelo previsto no Cap 13 do
SIMEB (2012), detalhando as tarefas executadas no exercício de mobilização.
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8. PRESCRIÇÕES DIVERSAS
a. Deverá ser dada ênfase aos trabalhos de desmobilização (inspeção de saúde, pagamento, entrega de
documentos, pesquisa de opinião e outros), dentro do prazo de mobilização.
b. Caberá, ainda, aos ODS envolvidos:
1) enviar ao EME os relatórios da mobilização do exercício; e
2) adotar outras medidas, na sua esfera de competência, que facilitem a operacionalização desta Dtz.

SECRETARIA-GERAL DO EXÉRCITO
NOTA Nº 68-SG/2.2/SG/2/SGEx, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015.
Torna sem efeito publicação de Portaria.
O SECRETÁRIO-GERAL DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que lhe é conferida
pela alínea 1), da letra a, do nº 3, das Normas para Organização, Publicação e Distribuição do Boletim do
Exército, aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército nº 014, de 11 de janeiro de 2001, e
considerando que:
- a Portaria nº 1.251-Cmt Ex, de 9 de Setembro de 2015 (Cria e ativa o Núcleo da Diretoria
de Material de Engenharia); a Portaria nº 1.254-Cmt Ex, de 9 de Setembro de 2015 (Institui a Comissão
de Absorção de Conhecimentos e Transferência de Tecnologia na empresa Iveco Latin America Ltda e dá
outras providências); e a Portaria nº 1.256-Cmt Ex, de 9 de Setembro de 2015 (Institui a Comissão de
Fiscalização e Recebimento de Material na empresa Iveco Latin America Ltda e dá outras providências),
foram publicadas no BE nº 37, de 11 de setembro de 2015; e
- a Portaria nº 1.251-Cmt Ex, de 9 de Setembro de 2015 (Cria e ativa o Núcleo da Diretoria
de Material de Engenharia); a Portaria nº 1.254-Cmt Ex, de 9 de Setembro de 2015 (Institui a Comissão
de Absorção de Conhecimentos e Transferência de Tecnologia na empresa Iveco Latin America Ltda e dá
outras providências); e a Portaria nº 1.256-Cmt Ex, de 9 de Setembro de 2015 (Institui a Comissão de
Fiscalização e Recebimento de Material na empresa Iveco Latin America Ltda e dá outras providências),
foram publicadas em duplicidade no BE nº 38, de 18 de setembro de 2015,
TORNO SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO das Portarias acima citadas, no BE nº 38, de
18 de setembro de 2015.

3ª PARTE
ATOS DE PESSOAL
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
PORTARIA Nº 266, DE 15 DE SETEMBRO DE 2015.
Dispensa de função.
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA SECRETARIA
EXECUTIVA DO GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA, no uso da subdelegação de competência que lhe foi conferida pelo art. 1º da Portaria nº 9GSI/PR/CH, de 13 de fevereiro de 2009, resolve
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DISPENSAR
o Sd UEBERT PEREIRA DOS SANTOS de exercer a função de Auxiliar, código GR I, na Secretaria de
Segurança Presidencial do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, a partir de 15
de setembro de 2015.
(Portaria publicada no DOU nº 177, de 16 SET 15 - Seção 2)

MINISTÉRIO DA DEFESA
PORTARIA Nº 2.007-MD, DE 14 DE SETEMBRO DE 2015.
Designação para compor delegação brasileira esportiva.
O MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA, de conformidade com o disposto no art. 7º
do Decreto nº 7.689, de 2 de março de 2012, e considerando o que consta do Processo
nº 60501.001136/2015-11, resolve
DESIGNAR
o para compor a delegação brasileira que participará dos 6º Jogos Mundiais Militares do Conselho
Internacional do Esporte Militar (CISM), a realizar-se no período de 30 de setembro a 11 de outubro de
2015, nas cidades de Incheon, Mungyeong, Goesan, Yecheon County, Yeongju City, Andong City,Pohang
City, Sangju, Gimcheon, Yeongcheon City, todas na República da Coreia, os seguintes militares:
….....................................................................................................................................................................
Ten Cel JORGE ANGELO CAMMARATA NISINAGA
1º Sgt MÁRCIO LUIZ BORGES BARBOSA
1º Sgt KALLED SAFF MENEZES BANDEIRA
….....................................................................................................................................................................
3º Sgt JUAN RICARDO FEINDT URREJOLA
3º Sgt BEATRIZ NERES DA SILVA
3º Sgt LUÍSA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE
3º Sgt PÂMELLA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
3º Sgt WESLEY REBOUÇAS MATOS
….....................................................................................................................................................................
Sd MARCELO PIRES DE AZEVEDO
Sd EDMILSON ALBANO SOUSA SANTOS
….....................................................................................................................................................................
(Portaria publicada no DOU nº 177, de 16 SET 15 - Seção 2)
PORTARIA Nº 2.008-MD, DE 14 DE SETEMBRO DE 2015.
Designação para compor delegação brasileira esportiva.
O MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA, de conformidade com o disposto no art. 7º
do Decreto nº 7.689, de 2 de março de 2012, e considerando o que consta do Processo nº
60501.001136/2015-11, resolve
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DESIGNAR
para compor a delegação brasileira que participará dos 6º Jogos Mundiais Militares do Conselho
Internacional do Esporte Militar (CISM), a realizar-se no período de 30 de setembro a 11 de outubro de
2015, nas cidades de Incheon, Mungyeong, Goesan, Yecheon County, Yeongju City, Andong City, Pohang
City, Sangju, Gimcheon, Yeongcheon City, todas na República da Coreia, designados pela Portaria
nº 1.642-MD, de 28 de julho de 2015, publicada no Diário Oficial nº 143, seção 2, páginas de 8 a 10, de
29 de julho se 2015, em substituição aos seguintes militares:
1 - Atletismo
Substituído: 3º Sgt ANDERSON FREITAS HENRIQUES
Substituto: 3º Sgt FRANCIELA DAS GRAÇAS KRASUCKI DAVIDE
….....................................................................................................................................................................
2 - Basquete
Substituído: 3º Sgt FREDERICO LIMA SANTOS
3 - Boxe
….....................................................................................................................................................................
Substituto: 3º Sgt MICHEL DE SOUZA BORGES
….....................................................................................................................................................................
Substituído: Sd JHONATAN CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SOARES
4 - Ciclismo
….....................................................................................................................................................................
5 - Futebol
Substituído: Sd AUGUSTO WALDES DE ARAUJO
Substituto: Cb MATHEUS NICÁCIO BARROS
6 - Handebol
….....................................................................................................................................................................
7 - Judô
Substituído: 3º Sgt ALEX WILIAN POMBO SILVA
Substituto: 3º Sgt LEANDRO LEME DA CUNHA
Substituído: 3º Sgt VITOR RODRIGUES PENALBER DE OLIVEIRA
Substituto: 3º Sgt LEANDRO MARQUES GUILHEIRO
Substituído: 3º Sgt TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA CAMILO
Substituto: Sd EDUARDO BETTONI DA SILVA
….....................................................................................................................................................................
Substituto: 3º Sgt NÁDIA BAGNATORI MERLI
8 - Maratona
Substituído: 3º Sgt ADRIANA APARECIDA SILVA
….....................................................................................................................................................................
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9 - Pentatlo Militar
Substituído: 3º Sgt NAIANA FREIRE DA PURIFICAÇÃO
Substituto: 3º Sgt VANEZA SILVA DRUMOND
10 - Vela
….....................................................................................................................................................................
11 - Vôlei
Substituído: 3º Sgt ANA CAROLINA DA SILVA
Substituto: 3º Sgt PRISCILA OLIVEIRA HELDES
Substituído: 3º Sgt MONIQUE MARINHO PAVÃO
Substituto: 3º Sgt BRUNA HONÓRIO DA SILVA
Substituído: Sd YGOR FRANCISCO TAVARES DUARTE
Substituto: Asp Of RICHARDSON MOREIRA DO NASCIMENTO
12 - Triatlo
Substituído: 1º Ten ANA CARLA DE SOUZA NOGUEIRA
Substituto: 1º Sgt RUGERO ANDERSON VAZ BULZING
….....................................................................................................................................................................
13-Equipe Precursora
….....................................................................................................................................................................
14 - Membros do CISM, deputies e arbitragem
Substituído: Cel GUILHERME MACIEL AMORIM
….....................................................................................................................................................................
(Portaria publicada no DOU nº 177, de 16 SET 15 - Seção 2)
PORTARIA Nº 2.009-MD, DE 14 DE SETEMBRO DE 2015.
Torna Insubsistente a designação.
O MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA, de conformidade com o disposto no art. 7º
do Decreto nº 7.689, de 2 de março de 2012, e considerando o que consta do Processo nº
60501.001136/2015-11, resolve
TORNAR INSUBSISTENTE
a designação do 3º Sgt FRANCK CALDEIRA DE ALMEIDA e da 3º Sgt (FAB) ELIZANGELA DE
SOUZA SECCO referente à Portaria nº 1.642-MD, de 28 de julho de 2015, publicada no Diário Oficial
nº 143, seção 2, páginas de 8 a 10, de 29 de julho se 2015.
(Portaria publicada no DOU nº 177, de 16 SET 15 - Seção 2)
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PORTARIA Nº 2.022-MD, DE 16 DE SETEMBRO DE 2015.
Designação para integrar a Comissão de Biossegurança do Ministério da Defesa (CBio-MD).
O MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo
inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição; em conformidade com o disposto nos § 3º do art.
3º da Portaria Normativa nº 98-MD, de 17 de janeiro de 2012, e considerando o disposto no Decreto nº
7.974, de 1º de abril de 2013, e considerando o que consta do Processo nº 61001.010176/2015-49 resolve:
Art. 1º Designar para integrar a Comissão de Biossegurança do Ministério da Defesa
(CBio-MD) os seguintes representantes:
…......................................................................................................................................................................
VI - Comando do Exército:
a) Maj MARCOS DORNELAS RIBEIRO (titular); e
b) Cel CHARLES DOMINGUES DA SILVA (suplente).
…......................................................................................................................................................................
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 1.424-MD, de 24 de junho de 2015.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
(Portaria publicada no DOU nº 178, de 17 SET 15 - Seção 2).
PORTARIA Nº 2.024-MD, DE 16 DE SETEMBRO DE 2015.
Aprova a seleção para Curso na Escola Superior de Guerra (ESG).
O MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 87, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal e de acordo com o inciso II, do artigo 17, do
Regulamento da Escola Superior de Guerra, aprovado pelo Decreto nº 5.874, de 15 de agosto de 2006,
resolve
APROVAR A SELEÇÃO
procedida pela Escola Superior de Guerra (ESG), em conformidade com o que preconiza a Portaria
nº 309-MD, de 5 de fevereiro de 2015, publicada na Seção 1, página 6, do Diário Oficial da União nº 26,
de 6 de fevereiro de 2015, dos candidatos a seguir relacionados para matrícula no Curso de Gestão de
Recursos de Defesa (CGERD 2015) da ESG, a ser realizado na cidade de São Paulo-SP, no período de 5
de outubro a 19 de novembro de 2015:
MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS
POSTO

NOME

ÓRGÃO

Cel Art

ANTONIO EDUARDO FREITAS BARBOSA

Cel Inf

JOSÉ RUBENS MARQUES

Cel Inf

MARCOS MARQUES DE SOUZA

Ten Cel Art

SÉRGIO CARÁ FERNANDES PRIETO

Maj Inf

RENATO DA SILVA RODGERS

Major Inf

RODRIGO OLIVEIRA GENIAL

Comando do Exército

(Portaria publicada no DOU nº 178, de 17 SET 15 - Seção 2)
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PORTARIA Nº 2.068-MD, DE 21 DE SETEMBRO DE 2015.
Dispensa de ficar à disposição.
O SECRETÁRIO DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO DA
DEFESA, no uso da competência que lhe foi subdelegada pelos incisos I e IV do art. 54, capítulo IV,
anexo VIII da Portaria Normativa-MD nº 564, de 12 de março de 2014 e considerando o disposto no art.
8º da Portaria Normativa-MD nº 2.323, de 31 de agosto de 2012, resolve
DISPENSAR
o S Ten Cav EGON DALINGHAUS de ficar à disposição da administração central do Ministério da
Defesa, a contar de 19 de setembro de 2015.
(Portaria publicada no DOU nº 181, de 22 SET 15 - Seção 2)

COMANDANTE DO EXÉRCITO
PORTARIA Nº 1.146, DE 19 DE AGOSTO DE 2015.
Apostilamento
Na Portaria do Comandante do Exército nº 1.146, de 19 de agosto de 2015, publicada no
Boletim do Exército nº 35, de 28 de agosto de 2015, e apostilada no Boletim do Exército nº 37, de 11 de
setembro de 2015, relativa à designação do Cel Inf JOSÉ FIDELIS DE ARAÚJO JUNIOR, do COTER, e
o Ten Cel Cav ÁDAMO LUIZ COLOMBO DA SILVEIRA, do Cmdo 3ª DE, para participar, como
observador, de um Exercício de Adestramento Tático nível Batalhão (Atv PVANA Inopinada X15/394),
na cidade de Rostov-no-Don, na Federação Russa, no período de 26 de setembro a 4 de outubro de 2015,
incluindo os deslocamentos.
No presente ato, ONDE SE LÊ: “ ...na cidade de Rostov-no-Don, na Federação Russa...”
LEIA-SE: “ ... na cidade de Golovenki, na Federação Russa...”.
PORTARIA Nº 1.155, DE 20 DE AGOSTO DE 2015.
Apostilamento.
Na Portaria do Comandante do Exército nº 1.155, de 20 de agosto de 2015, publicada no
Boletim do Exército nº 35, de 28 de agosto de 2015, relativa à designação de oficiais para frequentar o
Curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército (CPEAEx), a funcionar na Escola de
Comando e Estado-Maior do Exército no ano de 2016, nos seguintes termos:
No presente ato, INCLUIR, na relação de nomeados, o Cel Art MÁRCIO ROBERTO
BEZERRA MORGADO, do EME.
PORTARIA Nº 1.157, DE 20 DE AGOSTO DE 2015.
Apostilamento.
Na Portaria do Comandante do Exército nº 1.157, de 20 de agosto de 2015, publicada no
Boletim do Exército nº 35, de 28 de agosto de 2015, relativa à designação de oficiais para frequentar o
Curso de Política e Estratégia Marítimas (CPEM), a funcionar na Escola de Guerra Naval no ano de 2016,
nos seguintes termos:
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No presente ato, EXCLUIR, da relação de nomeados, o Cel Inf ADRIANO FRUCTUOSO
DA COSTA, do 26º BI Pqdt, e, INCLUIR, na relação de nomeados, o Cel Inf ALFREDO GUNTER
ZWIENER, do 18º BI Mtz.
PORTARIA Nº 1.158, DE 20 DE AGOSTO DE 2015.
Apostilamento.
Na Portaria do Comandante do Exército nº 1.158, de 20 de agosto de 2015, publicada no
Boletim do Exército nº 35, de 28 de agosto de 2015, relativa à designação de oficiais para frequentar o
Curso de Política e Estratégia Aeroespaciais (CPEA), a funcionar na Escola de Comando e Estado-Maior
da Aeronáutica, no ano de 2016, nos seguintes termos:
No presente ato, EXCLUIR, da relação de nomeados, o Cel Art MÁRCIO ROBERTO
BEZERRA MORGADO, do EME, e, INCLUIR, na relação de nomeados, o Cel QMB PAULO DE
SOUSA BORGES, do Cmdo Av Ex.
PORTARIA Nº 1.190, DE 28 DE AGOSTO DE 2015.
Designação para participar de intercâmbio militar no exterior.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VII
do art. 1º do Decreto nº 2.790, de 29 de setembro de 1998, combinado com os art. 4º e 19 da Lei
Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar nº 136, de 25 de agosto de
2010, resolve
DESIGNAR
o Maj QEM FC NILBER TEIXEIRA DA CRUZ, do DEC, para participar do Intercâmbio entre Pessoal
Militar dos Exércitos Brasileiro e Norte-Americano, no US Army Engineer Research and Development
Center, em Vicksburg, Mississippi, nos Estados Unidos da América, a partir de 2 de janeiro de 2016, pelo
período aproximado de doze meses.
A missão é considerada transitória, de natureza militar, com dependentes, com mudança de
sede e será realizada com ônus total para o Exército Brasileiro, estando enquadrada na alínea “b” do
inciso I e na alínea “b” do inciso II do art. 3º da Lei nº 5.809, de 10 de outubro de 1972, regulamentada
pelo Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973, modificado pelos Decretos nº 3.643, de 26 de outubro
de 2000, 5.992, de 19 de dezembro de 2006, 6.258, de 19 de novembro de 2007, 6.576, de 25 de setembro
de 2008, e 6.907, de 21 de julho de 2009.
PORTARIA Nº 1.259, DE 9 DE SETEMBRO DE 2015.
Redução de Jornada de Trabalho de Servidor Civil.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da competência que lhe é conferida no art.
4º da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, tendo em vista o disposto no art. 5º da Medida
Provisória nº 2.174-28, de 24 de agosto de 2001, publicada no DOU de 25 de agosto de 2001, e de acordo
com o que propõe o Departamento-Geral do Pessoal, resolve:
Art. 1º AUTORIZAR a redução da jornada de trabalho, de oito horas diárias e quarenta
horas semanais para seis horas diárias e trinta horas semanais, com remuneração proporcional, a contar de
1º de setembro de 2015, do servidor civil LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA, matrícula SIAPE
nº 1484175, ocupante do cargo de Enfermeiro, classe “B”, padrão IV-NS, pertencente ao Quadro de
Pessoal deste Comando e lotado na Policlínica Militar da Praia Vermelha.
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Art. 2º Determinar que o Departamento-Geral do Pessoal e a Policlínica Militar da Praia
Vermelha adotem as providências decorrentes deste ato.
Art. 3º Estabelecer que os efeitos desta portaria sejam retroativos à data de 1º de
setembro de 2015.
PORTARIA Nº 1.260, DE 9 DE SETEMBRO DE 2015.
Promoção de oficial em ressarcimento de preterição.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da competência que lhe foi delegada no
art. 1º, inciso IV, do Decreto nº 2.790, de 29 de setembro de 1998, combinado com o art. 19 da Lei
Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, e de acordo com os art. 4º, alínea a) e parágrafo único; 10;
18, alínea c); 19, alínea a); e 21, alínea b), todos da Lei nº 5.821, de 10 de novembro de 1972 (LPOAFA),
resolve
PROMOVER
por antiguidade, em ressarcimento de preterição, ao posto de major a contar de 30 ABR 03, ao posto de
tenente-coronel a contar de 25 DEZ 09, e ao posto de coronel a contar de 30 ABR 13, o
Cap R/1 (016543352-5) ALEXANDRE TEIXEIRA DA SILVA.
PORTARIA Nº 1.274, DE 11 DE SETEMBRO DE 2015.
Designação de assessor no exterior.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VII
do art. 1º do Decreto nº 2.790, de 29 de setembro de 1998, combinado com os art. 4º e 19 da Lei
Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar nº 136, de 25 de agosto de
2010, resolve
DESIGNAR
o Maj Art WILLIAMS BELENTANI LEME, do Cmdo 7ª Bda Inf Mtz, para desempenhar a função de
Assessor Militar junto ao Sistema de Treinamento/Ensino do Exército Namibiano, em Windhoek, na
República da Namíbia, a partir da 1ª quinzena de março de 2016, pelo período aproximado de
doze meses.
A missão é considerada transitória, de natureza militar, com dependentes, com mudança de
sede e será realizada com ônus total para o Exército Brasileiro, estando enquadrada na alínea “b” do
inciso I e na alínea “b” do inciso II do art. 3º da Lei nº 5.809, de 10 de outubro de 1972, regulamentada
pelo Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973, modificado pelos Decretos nº 3.643, de 26 de outubro
de 2000, 5.992, de 19 de dezembro de 2006, 6.258, de 19 de novembro de 2007, 6.576, de 25 de setembro
de 2008, e 6.907, de 21 de julho de 2009.
PORTARIA Nº 1.275, DE 11 DE SETEMBRO DE 2015.
Designação de assessor/instrutor no exterior.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VII
do art. 1º do Decreto nº 2.790, de 29 de setembro de 1998, combinado com os art. 4º e 19 da Lei
Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar nº 136, de 25 de agosto de
2010, resolve
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DESIGNAR
o Maj QMB GLÍCIO IDNEY ALVES FONSECA, do Cmdo 8ª RM, para desempenhar a função de
Assessor/Instrutor de Logística no Colégio Militar do Exército Boliviano, em La Paz, no Estado
Plurinacional da Bolívia, a partir da 1ª quinzena de dezembro de 2016, pelo período aproximado de vinte
e quatro meses.
A missão é considerada transitória, de natureza militar, com dependentes, com mudança de
sede e será realizada com ônus total para o Exército Brasileiro, estando enquadrada na alínea “b” do
inciso I e na alínea “b” do inciso II do art. 3º da Lei nº 5.809, de 10 de outubro de 1972, regulamentada
pelo Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973, modificado pelos Decretos nº 3.643, de 26 de outubro
de 2000, 5.992, de 19 de dezembro de 2006, 6.258, de 19 de novembro de 2007, 6.576, de 25 de setembro
de 2008, e 6.907, de 21 de julho de 2009.
PORTARIA Nº 1.276, DE 11 DE SETEMBRO DE 2015.
Designação de instrutor no exterior.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VII
do art. 1º do Decreto nº 2.790, de 29 de setembro de 1998, combinado com os art. 4º e 19 da Lei
Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar nº 136, de 25 de agosto de
2010, resolve
DESIGNAR
o Maj Sv Int MARCELO PEÇANHA DA GRAÇA, da AMAN, para desempenhar a função de Instrutor
da Escola de Comando e Estado-Maior das Forças Armadas, em San Salvador, na República de El
Salvador, a partir da 1ª quinzena de março de 2016, pelo período aproximado de vinte e quatro meses.
A missão é considerada transitória, de natureza militar, com dependentes, com mudança de
sede e será realizada com ônus total para o Exército Brasileiro, estando enquadrada na alínea “b” do
inciso I e na alínea “b” do inciso II do art. 3º da Lei nº 5.809, de 10 de outubro de 1972, regulamentada
pelo Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973, modificado pelos Decretos nº 3.643, de 26 de outubro
de 2000, 5.992, de 19 de dezembro de 2006, 6.258, de 19 de novembro de 2007, 6.576, de 25 de setembro
de 2008, e 6.907, de 21 de julho de 2009.
PORTARIA Nº 1.277, DE 11 DE SETEMBRO DE 2015.
Designação para curso no exterior.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 2º do
Decreto nº 3.629, de 11 de outubro de 2000, alterado pelo Decreto nº 4.832, de 5 de setembro de 2003,
combinado com o art. 4º da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei
Complementar nº 136, de 25 de agosto de 2010, resolve
DESIGNAR
o Cap QEM EUTER MARTINS MOZER, da DF, para frequentar Mestrado em Engenharia de Automóvel
(Atv PCENA V15/434/Gab Cmt Ex/2015), a ser realizado no Instituto Politécnico de Turim, na cidade de
Turim, na República Italiana; com início previsto para a 2ª quinzena de setembro de 2015 e duração
aproximada de 24 (vinte e quatro) meses, com ônus total para o Comando do Exército.
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A missão é considerada transitória, de natureza militar, com dependentes e com mudança
de sede, estando enquadrada na alínea “b” do inciso I e na alínea “b” do inciso II do art. 3º da Lei
nº 5.809, de 10 de outubro de 1972, regulamentada pelo Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973,
modificado pelos Decretos nº 3.643, de 26 de outubro de 2000, 5.992, de 19 de dezembro de 2006, 6.258,
de 19 de novembro de 2007, 6.576, de 25 de setembro de 2008, e 6.907, de 21 de julho de 2009.
PORTARIA Nº 1.278, DE 11 DE SETEMBRO DE 2015.
Designação para curso no exterior.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 2º do
Decreto nº 3.629, de 11 de outubro de 2000, alterado pelo Decreto nº 4.832, de 5 de setembro de 2003,
combinado com o art. 4º da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei
Complementar nº 136, de 25 de agosto de 2010, resolve
DESIGNAR
o Maj QEM CARLOS ALBERTO STELLE, da DSG, para frequentar o Doutorado em Engenharia e
Arquitetura (Atv PCENA V15/435/Gab Cmt Ex/2015), a ser realizado Na Universidade de Jaén, na
cidade de Jaén, no Reino da Espanha; com início previsto para a 1ª quinzena de dezembro de 2015 e
duração aproximada de 36 (trinta e seis) meses, com ônus total para o Comando do Exército.
A missão é considerada transitória, de natureza militar, com dependentes e com mudança
de sede, estando enquadrada na alínea “b” do inciso I e na alínea “b” do inciso II do art. 3º da Lei
nº 5.809, de 10 de outubro de 1972, regulamentada pelo Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973,
modificado pelos Decretos nº 3.643, de 26 de outubro de 2000, 5.992, de 19 de dezembro de 2006, 6.258,
de 19 de novembro de 2007, 6.576, de 25 de setembro de 2008, e 6.907, de 21 de julho de 2009.
PORTARIA Nº 1.285, DE 11 DE SETEMBRO DE 2015.
Designação para viagem de serviço ao exterior.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 20,
inciso VI, alínea “i”, da Estrutura Regimental do Comando do Exército, aprovada pelo Decreto nº 5.751,
de 12 de abril de 2006, e considerando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de
1999, e o que prescreve a Portaria nº 545-MD, de 7 de março 2014, resolve
DESIGNAR
o Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE, Comandante de Operações Terrestres, e o Ten Cel Inf
MÁRCIO ADRIANO MATOS DE OLIVEIRA, do COTER, para realizar visita ao Comando do Exército
Chileno (Atv PVANA Inopinada W15/128), na cidade de Santiago, na República do Chile, no período de
11 a 17 de outubro de 2015, incluindo os deslocamentos.
Para fim de aplicação da Lei nº 5.809, de 10 de outubro de 1972, regulamentada pelo
Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973, a missão está enquadrada como eventual, militar, sem
mudança de sede, sem dependentes e será realizada com ônus total para o Exército Brasileiro/EME.
96 - Boletim do Exército nº 39, de 25 de setembro de 2015.

PORTARIA Nº 1.286, DE 11 DE SETEMBRO DE 2015.
Designação para viagem de serviço ao exterior.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 20,
inciso VI, alínea “i”, da Estrutura Regimental do Comando do Exército, aprovada pelo Decreto nº 5.751,
de 12 de abril de 2006, e considerando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de
1999, e o que prescreve a Portaria nº 545-MD, de 7 de março 2014, resolve
DESIGNAR
o 1º Ten EIC MATHEUS PACHECO VENTURINI, da 1ª Cia G, para participar do Iron Man World
Championship (Atv PVANA Inopinada X15/498), na cidade de Kailua-Kona, Havaí, nos Estados Unidos
da América, no período de 28 de setembro a 13 de outubro de 2015, incluindo os deslocamentos.
Para fim de aplicação da Lei nº 5.809, de 10 de outubro de 1972, regulamentada pelo
Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973, a missão está enquadrada como eventual, militar, sem
mudança de sede, sem dependentes e será realizada com ônus parcial no tocante às diárias e com ônus
total relativo aos deslocamentos para o Exército Brasileiro/CMS/Cmdo 3ª RM.
PORTARIA Nº 1.287, DE 14 DE SETEMBRO DE 2015.
Redução de Jornada de Trabalho de Servidora Civil.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da competência que lhe é conferida no
art. 4º da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, tendo em vista o disposto no art. 5º da Medida
Provisória nº 2.174-28, de 24 de agosto de 2001, publicada no DOU de 25 de agosto de 2001, e de acordo
com o que propõe o Departamento-Geral do Pessoal, resolve:
Art. 1º AUTORIZAR a redução da jornada de trabalho, de oito horas diárias e quarenta
horas semanais para seis horas diárias e trinta horas semanais, com remuneração proporcional, a partir de
1º de outubro de 2015, da servidora civil LILIANA JARDIM FRANÇA, matrícula SIAPE nº 1108491,
ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, classe “C”, padrão IV-NI, pertencente ao Quadro de
Pessoal deste Comando e lotada no Hospital Militar de Área de Porto Alegre.
Art. 2º Determinar que o Departamento-Geral do Pessoal e o Hospital Militar de Área de
Porto Alegre adotem as providências decorrentes deste ato.
Art. 3º Estabelecer que os efeitos desta Portaria sejam a partir da data de 1º de
outubro de 2015.
PORTARIA Nº 1.288, DE 14 DE SETEMBRO DE 2015.
Redução de Jornada de Trabalho de Servidora Civil.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da competência que lhe é conferida no art.
4º da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, tendo em vista o disposto no art. 5º da Medida
Provisória nº 2.174-28, de 24 de agosto de 2001, publicada no DOU de 25 de agosto de 2001, e de acordo
com o que propõe o Departamento-Geral do Pessoal, resolve:
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Art. 1º AUTORIZAR a redução da jornada de trabalho, de oito horas diárias e quarenta
horas semanais para seis horas diárias e trinta horas semanais, com remuneração proporcional, a partir de
1º de outubro de 2015, da servidora civil MARIA DA GRAÇA PECCIN SANCHES, matrícula SIAPE
nº 1281308, ocupante do cargo de Técnica de Laboratório, classe “S”, padrão III-NI, pertencente ao
Quadro de Pessoal deste Comando e lotada no Colégio Militar de Porto Alegre.
Art. 2º Determinar que o Departamento-Geral do Pessoal e o Colégio Militar de Porto
Alegre adotem as providências decorrentes deste ato.
Art. 3º Estabelecer que os efeitos desta Portaria sejam a partir da data de 1º de
outubro de 2015.
PORTARIA Nº 1.298, DE 17 DE SETEMBRO DE 2015.
Designação para viagem de serviço ao exterior.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, INTERINO, conforme Portaria nº 1.245/Cmt Ex,
de 8 de setembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União nº 174, de 11 de setembro de 2015, no
uso da atribuição que lhe confere o art. 20, inciso VI, alínea “i”, da Estrutura Regimental do Comando do
Exército, aprovada pelo Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, e considerando o disposto no art. 4º da
Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, e o que prescreve a Portaria nº 545-MD, de 7 de março
2014, resolve
DESIGNAR
o 1º Ten QAO MARCO AURÉLIO MARTINS FARINAZZO, do Cmdo 4ª Bda Inf L (Mth), para
participar da Spartathlon Ultramarathon Race Athens-Sparta 246 Km (Atv PVANA Inopinada X15/502),
na cidade de Atenas, na República Helênica, no período de 20 de setembro a 1º de outubro de 2015,
incluindo os deslocamentos.
Para fim de aplicação da Lei nº 5.809, de 10 de outubro de 1972, regulamentada pelo
Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973, a missão está enquadrada como eventual, militar, sem
mudança de sede, sem dependentes e será realizada com ônus parcial no tocante às diárias e com ônus
total relativo aos deslocamentos para o Exército Brasileiro/CML/Cmdo 4ª Bda Inf L (Mth).
PORTARIA Nº 1.299, DE 21 DE SETEMBRO DE 2015.
Exoneração de prestador de tarefa por tempo certo.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso de suas atribuições, considerando o
disposto no art. 19, da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, e de acordo com o art. 8º, inciso
II, letra a), da Portaria do Comandante do Exército nº 1.008, de 29 de agosto de 2014, resolve
EXONERAR, ex officio
a partir de 30 de setembro de 2015, o Gen Bda R/1 (023270401-5) JOSÉ LUIS GONÇALVES MENIN ,
de Prestador de Tarefa por Tempo Certo como Coordenador das atividades afetas ao Departamento de
Estudos e dos projetos de reestruturação organizacional e acadêmica da Escola Superior de Guerra.
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PORTARIA Nº 1.300, DE 21 DE SETEMBRO DE 2015.
Nomeação de prestador de tarefa por tempo certo.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 20,
inciso VI, alínea d), da Estrutura Regimental do Comando do Exército, aprovada com o Decreto nº 5.751,
de 12 de abril de 2006, considerando o disposto no art. 19 da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de
1999, de acordo com o art. 3º, § 1º, alínea b), inciso III, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, com a
redação dada pelo art. 5º da Lei nº 9.442, de 14 de março de 1997 e de acordo com os art. 1º, caput; 3º; 4º,
§ 1º, inciso I; e art. 10 da Portaria do Comandante do Exército nº 1.008, de 29 de agosto de 2014, resolve
NOMEAR
por proposta do Comandante da Escola Superior de Guerra (ESG), o Gen Bda R/1 (023270401-5) JOSÉ
LUIS GONÇALVES MENIN, Prestador de Tarefa por Tempo Certo, pelo prazo de 36 (trinta e seis)
meses, a partir de 1º de outubro de 2015, para continuar a exercer a tarefa de Coordenador das atividades
afetas ao Departamento de Estudos e dos projetos de reestruturação organizacional e acadêmica da Escola
Superior de Guerra, Rio de Janeiro-RJ.
PORTARIA Nº 1.301, DE 21 DE SETEMBRO DE 2015.
Designação para viagem de serviço ao exterior.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4º da
Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar nº 136, de 25 de agosto
de 2010, combinado com o art. 20, inciso VI, alínea “i”, da Estrutura Regimental do Comando do
Exército, aprovada pelo Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, e considerando o disposto no art. 1º do
Decreto nº 8.515, de 3 de setembro de 2015, e o que prescreve o inciso VII do art. 1º da Portaria nº 2.047MD, de 17 de setembro de 2015, e o que prescreve a Portaria nº 545-MD, de 7 de março 2014, resolve
DESIGNAR
o Gen Ex JUAREZ APARECIDO DE PAULA CUNHA, Chefe do Departamento de Ciência e
Tecnologia, para realizar visita ao Comando do Exército da Argentina (Atv PVANA Inopinada
W15/129), na cidade de Buenos Aires, na República Argentina, no período de 3 a 8 de outubro de 2015,
incluindo os deslocamentos.
Para fim de aplicação da Lei nº 5.809, de 10 de outubro de 1972, regulamentada pelo
Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973, a missão está enquadrada como eventual, militar, sem
mudança de sede, sem dependentes e será realizada com ônus total para o Exército Brasileiro/DCT.
PORTARIA Nº 1.302, DE 21 DE SETEMBRO DE 2015.
Designação para viagem de serviço ao exterior.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4º da
Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar nº 136, de 25 de agosto
de 2010, combinado com o art. 20, inciso VI, alínea “i”, da Estrutura Regimental do Comando do
Exército, aprovada pelo Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, e considerando o disposto no art. 1º do
Decreto nº 8.515, de 3 de setembro de 2015, e o que prescreve o inciso VII do art. 1º da Portaria nº 2.047MD, de 17 de setembro de 2015, e o que prescreve a Portaria nº 545-MD, de 7 de março 2014, resolve
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DESIGNAR
o Cap QMB FANUEL CÉSAR ESTEVÃO e o S Ten MB GUILHERME LUIZ BOVO, ambos do 28º B
Log, para realizar apoio em manutenção de material ENGESA - Urutu e Cascavel (Atv PVANA
X15/066), na cidade de Quito, na República do Equador, no período de 23 de setembro a 9 de outubro de
2015, incluindo os deslocamentos.
Para fim de aplicação da Lei nº 5.809, de 10 de outubro de 1972, regulamentada pelo
Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973, a missão está enquadrada como eventual, militar, sem
mudança de sede, sem dependentes e será realizada com ônus total para o Exército Brasileiro/EME.
PORTARIA Nº 1.303, DE 21 DE SETEMBRO DE 2015.
Designação para participar de evento no exterior.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4º da
Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar nº 136, de 25 de agosto
de 2010, combinado com o art. 20, inciso VI, alínea “i”, da Estrutura Regimental do Comando do
Exército, aprovada pelo Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, e considerando o disposto no art. 1º do
Decreto nº 8.515, de 3 de setembro de 2015, e o que prescreve o inciso VII do art. 1º da Portaria nº 2.047MD, de 17 de setembro de 2015, e o que prescreve a Portaria nº 545-MD, de 7 de março 2014, resolve
DESIGNAR
o Ten Cel QEM Qmc HELIO DE MIRANDA CORDEIRO, do Cmdo 12ª Bda Inf L (Amv), para
participar da Reunião Plenária do Regime de Controle de Tecnologia de Mísseis - MTCR (Atv PVANA
X15/255), na cidade de Roterdã, no Reino dos Países Baixos, no período de 3 a 11 de outubro de 2015,
incluindo os deslocamentos.
Para fim de aplicação da Lei nº 5.809, de 10 de outubro de 1972, regulamentada pelo
Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973, a missão está enquadrada como eventual, militar, sem
mudança de sede, sem dependentes e será realizada com ônus total para o Exército Brasileiro/
Gab Cmt Ex.
PORTARIA Nº 1.304, DE 21 DE SETEMBRO DE 2015.
Designação para viagem de serviço ao exterior.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4º da
Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar nº 136, de 25 de agosto
de 2010, combinado com o art. 20, inciso VI, alínea “i”, da Estrutura Regimental do Comando do
Exército, aprovada pelo Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, e considerando o disposto no art. 1º do
Decreto nº 8.515, de 3 de setembro de 2015, e o que prescreve o inciso VII do art. 1º da Portaria nº 2.047MD, de 17 de setembro de 2015, e o que prescreve a Portaria nº 545-MD, de 7 de março 2014, resolve
DESIGNAR
os militares a seguir nomeados para participar da XVI Reunião Regional de Intercâmbio Militar
Argentina/Brasil (Atv PVANA W15/028), na cidade de Posadas, na República Argentina, no período de
28 de setembro a 1º de outubro de 2015, incluindo os deslocamentos:
Gen Bda PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, Comandante da 15ª Bda Inf Mec;
Cel Art EDUARDO GOMES DA SILVA, do Gab Cmt Ex;
Ten Cel Inf AGENOR LOBO DE LIMA JUNIOR, do 34º B I Mec;
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Ten Cel Art MOACYR AZEVEDO COUTO JUNIOR, do Cmdo 15ª Bda Inf Mec; e
Cap QAO ILMAR HENRIQUE TODT, do Cmdo 15ª Bda Inf Mec.
Para fim de aplicação da Lei nº 5.809, de 10 de outubro de 1972, regulamentada pelo
Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973, a missão está enquadrada como eventual, militar, sem
mudança de sede, sem dependentes e será realizada sem ônus no tocante aos deslocamentos e com ônus
parcial no tocante às diárias para o Exército Brasileiro/EME.
PORTARIA Nº 1.306, DE 21 DE SETEMBRO DE 2015.
Designação para viagem de serviço ao exterior.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4º da
Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar nº 136, de 25 de agosto
de 2010, combinado com o art. 20, inciso VI, alínea “i”, da Estrutura Regimental do Comando do
Exército, aprovada pelo Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, e considerando o disposto no art. 1º do
Decreto nº 8.515, de 3 de setembro de 2015, e o que prescreve o inciso VII do art. 1º da Portaria nº 2.047MD, de 17 de setembro de 2015, e o que prescreve a Portaria nº 545-MD, de 7 de março 2014, resolve
DESIGNAR
os militares a seguir nomeados, todos do CPOR/SP, para realizar viagem de instrução aos EUA
(Atividade PVANA X15/156), na cidade de Nova York, e, em prosseguimento, na cidade de Washington,
nos Estados Unidos da América, no período de 23 de outubro a 1º de novembro de 2015, incluindo os
deslocamentos:
1º Ten Inf RODRIGO DE SOUSA NOGUEIRA;
Alu CPOR EDUARDO DE CARVALHO BECERRA;
Alu CPOR ISAQUE PIZANI DA SILVA;
Alu CPOR LEONARDO SANTOS DO CARMO;
Alu CPOR MATHEUS REZENDE SOARES;
Alu CPOR MURILO ALVES GARUTI;
Alu CPOR PAULO VICTOR OLIVEIRA TRIGO;
Alu CPOR PEDRO PAULO CAVALCANTE GOMES; e
Alu CPOR PEDRO VITOR MERIDA ANANIAS.
Para fim de aplicação da Lei nº 5.809, de 10 de outubro de 1972, regulamentada pelo
Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973, a missão está enquadrada como eventual, militar, sem
mudança de sede, sem dependentes e será realizada sem ônus para o Exército Brasileiro.
PORTARIA Nº 1.307, DE 21 DE SETEMBRO DE 2015.
Designação para participar de evento no exterior.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4º da
Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar nº 136, de 25 de agosto
de 2010, combinado com o art. 20, inciso VI, alínea “i”, da Estrutura Regimental do Comando do
Exército, aprovada pelo Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, e considerando o disposto no art. 1º do
Decreto nº 8.515, de 3 de setembro de 2015, e o que prescreve o inciso VII do art. 1º da Portaria nº 2.047MD, de 17 de setembro de 2015, e o que prescreve a Portaria nº 545-MD, de 7 de março 2014, resolve
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DESIGNAR
os militares a seguir nomeados para participar da Reunião Logística com a empresa Sikorsky (Atv
PVANA W15/035), na cidade de Stratford, nos Estados Unidos da América, no período de 17 a 24 de
outubro de 2015, incluindo os deslocamentos:
Gen Bda PEDRO PAULO DE MELLO BRAGA, Diretor de Material de Aviação do Exército;
Ten Cel QMB LUCIANO BARCELLOS DE PAULA, da DMAvEx;
Maj Com ADRIANO ALVES DA SILVA, da DMAvEx;
Cap QMB FILIPE OLIVEIRA DE SOUZA, do 4º B Av Ex;
2º Ten QAO RENATO ARTHUR WAACK, da DMAvEx; e
ST Av Mnt JORGE LUIS WENCESLAU FERREIRA, do 4º B Av Ex.
Para fim de aplicação da Lei nº 5.809, de 10 de outubro de 1972, regulamentada pelo
Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973, a missão está enquadrada como eventual, militar, sem
mudança de sede, sem dependentes e será realizada com ônus total para o Exército Brasileiro/EME.
PORTARIA Nº 1.312, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015.
Designação para viagem de serviço ao exterior.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4º da
Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar nº 136, de 25 de agosto
de 2010, combinado com o art. 20, inciso VI, alínea “i”, da Estrutura Regimental do Comando do
Exército, aprovada pelo Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, e considerando o disposto no art. 1º do
Decreto nº 8.515, de 3 de setembro de 2015, e o que prescreve o inciso VII do art. 1º da Portaria nº 2.047MD, de 17 de setembro de 2015, e o que prescreve a Portaria nº 545-MD, de 7 de março 2014, resolve
DESIGNAR
os militares a seguir nomeados para participar do XLII Seminário Internacional de Orçamento Público
(Atv PVANA W15/012), na cidade de Buenos Aires, na República Argentina, no período de 5 a 10 de
outubro de 2015, incluindo os deslocamentos:
Gen Bda LAELIO SOARES DE ANDRADE, Assessor Especial de Orçamento e Finanças;
Cel Art EDISON LEFONE, do EME;
Ten Cel Sv Int ANDRÉ LUIZ GONÇALVES RIBEIRO, da SEF; e
Maj Sv Int ALAN DA SILVA DINIS, do Gab Cmt Ex.
Para fim de aplicação da Lei nº 5.809, de 10 de outubro de 1972, regulamentada pelo
Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973, a missão está enquadrada como eventual, militar, sem
mudança de sede, sem dependentes e será realizada com ônus total para o Exército Brasileiro/EME/
Gab Cmt Ex.
PORTARIA Nº 1.315, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015.
Concessão da Medalha Militar de Ouro com Passador de Platina.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º da
Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar nº 136, de 25 de agosto
de 2010, e de acordo com o que propõe a Secretaria-Geral do Exército, resolve
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CONCEDER
a Medalha Militar de Ouro com Passador de Platina, criada pelo Decreto nº 4.238, de 15 de novembro de
1901, nos termos do Decreto nº 39.207, de 22 de maio de 1956, com a redação dada pelo Decreto
nº 70.751, de 23 de junho de 1972, ao Gen Div (061999452-8) CESAR LEME JUSTO, por haver
completado, em 13 de fevereiro de 2015, quarenta anos de bons serviços prestados nas condições exigidas
pelas Normas para Concessão da Medalha Militar, aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército
nº 322, de 18 de maio de 2005.
PORTARIA Nº 1.323, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015.
Recondução de membro do Conselho de Administração da Fundação Habitacional do
Exército.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º
da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, o inciso I do art. 20 da Estrutura Regimental do
Comando do Exército, aprovada pelo Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, e em conformidade com o
§ 1º do art. 5º do Estatuto da Fundação Habitacional do Exército, aprovado pela Portaria do Comandante
do Exército nº 741, de 28 de novembro de 2011, resolve
RECONDUZIR
o Senhor JORGE LÚCIO ANDRADE DE CASTRO, na função de membro do Conselho de
Administração da Fundação Habitacional do Exército-FHE, com mandato de 2 (dois) anos.

SECRETARIA-GERAL DO EXÉRCITO
PORTARIA Nº 358-SGEx, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015.
Retificação de data do término de decênio da Medalha Militar.
O SECRETÁRIO-GERAL DO EXÉRCITO, no uso da competência que lhe é conferida
pela letra a) do inciso XVI do art. 1º da Portaria do Comandante do Exército nº 1.495, de 11 de dezembro
de 2014, resolve
RETIFICAR
a data de término do 1º decênio
do Maj QEM (011318654-8) ANTONIO CARLOS PAVÃO MADUREIRA, de 11 de fevereiro de 2005,
constante da Portaria nº 057-SGEx, de 5 de abril de 2006, publicada no BE nº 14, de 7 de abril de 2006,
para 11 de fevereiro de 2001.
do Maj QEM (011539304-3) FRANKLIN DELANO CAVALCANTE LEITÃO, de 15 de janeiro de
2009, constante da Portaria nº 184-SGEx, de 15 de junho de 2010, publicada no BE nº 24, de 18 de junho
de 2010, para 6 de fevereiro de 2005.
do Maj QEM (011541354-4) IVANILDO BARBOSA, de 16 de janeiro de 2011, constante da Portaria nº
430-SGEx, de 22 de novembro de 2011, publicada no BE nº 47, de 25 de novembro de 2011, para 11 de
fevereiro de 2007.
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do Maj QEM (011539974-3) RENATO HENRIQUE GUIMARÃES DIAS, de 16 de janeiro de 2011,
constante da Portaria nº 059-SGEx, de 1º de março de 2011, publicada no BE nº 9, de 4 de março de
2011, para 11 de fevereiro de 2007.
do S Ten Cav (099990873-4) LINO VENIGNO BEZERRA, de 30 de janeiro de 2001, constante da
Portaria nº 079-SGEx, de 31 de outubro de 2002, publicada no BE nº 46, de 14 de novembro de 2002,
para 30 de janeiro de 2002.
do 1º Sgt Art (043413254-4) ANDRÉ MULLER GONÇALVES, de 26 de janeiro de 2005, constante da
Portaria nº 066-SGEx, de 31 de março de 2005, publicada no BE nº 13, de 1º de abril de 2005, para 4 de
agosto de 2004.
PORTARIA Nº 359-SGEx, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015.
Concessão de Medalha Militar de Bronze com Passador de Bronze.
O SECRETÁRIO-GERAL DO EXÉRCITO, no uso da competência que lhe é conferida
pelo art. 15 da Portaria do Comandante do Exército nº 322, de 18 de maio de 2005, combinado com a
letra a) do inciso XVI do art. 1º da Portaria do Comandante do Exército nº 1.495, de 11 de dezembro de
2014, resolve
CONCEDER
a Medalha Militar de Bronze com Passador de Bronze, nos termos do Decreto nº 4.238, de 15 de
novembro de 1901, regulamentado pelo Decreto nº 39.207, de 22 de maio de 1956 e com a redação dada
pelo Decreto nº 70.751, de 23 de junho de 1972, aos militares abaixo relacionados, por terem completado
dez anos de bons serviços nas condições exigidas pelas Normas para Concessão da Medalha Militar,
aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército nº 322, de 18 de maio de 2005.
Posto/Grad
Arma/Q/Sv

Identidade

Nome

Término do
decênio
10 FEV 14

C Fron Rondônia/6º BIS

10 FEV 14

1º BAC

15 FEV 08

H Gu Florianópolis

OM

Cap Inf

113931584-8

ALLAN MENEZES DOS REIS

Cap Inf

010059955-4

GUSTAVO
SILVA

Cap Dent

010144365-3

JOSÉ
VICENTE
AZEVEDO JUNIOR

Cap Med

018767633-3

SILVIA REGINA RODRIGUES LEIRA

11 JUN 14

Pol Mil Rio de Janeiro

Cap QEM

010006195-1

VINÍCIUS DA SILVA THIAGO

9 JAN 13

52º CT

1º Ten Inf

011440504-6

ARTHUR MORTARI SCHMIDT

16 FEV 15

13º BIB

1º Ten Cav

010083925-7

EDUARDO AUGUSTO DE FIGUEIREDO
16 FEV 15
CHAVES

CECMA

1º Ten Int

010086045-1

MARCO
ANTONIO
ARCHANGELO

16 FEV 15

B Adm Ap Ibirapuera

1º Ten Com

010082025-7

RAFAEL PUGLIESI

16 FEV 15

B Av T

S Ten MB

019505173-5

VALDIMIR DA COSTA ARAÚJO

6 FEV 2000

CECMA

1º Sgt Com

043462594-3

ALEXANDRE ANTUNES DO PRADO

14 ABR 06

8º BPE

2º Sgt Art

040010925-2

BRUNO PEREIRA DE FREITAS

29 JAN 14

6º GMF

2º Sgt Inf

043534964-2

DANIEL DE MENDONÇA

3 FEV 12

B Av T

2º Sgt QE

020370844-1

DEOMACÍRIO MONTEIRO DA SILVA

10 FEV 1999 2ª Cia Trnp

2º Sgt Eng

040030805-2

FERNANDO VICENTE DA SILVA

4 FEV 15

1º D Sup

2º Sgt Cav

040015575-0

FRANCESCO DE ROYES MELLO

29 JAN 14

3º RC Mec

FERRAGUT
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EVÊNCIO

CALANDRINI

DA
DE

ALTRUDA

Posto/Grad
Arma/Q/Sv

Identidade

Nome

Término do
decênio

OM

2º Sgt Com

040018555-9

GRACIANO PEREIRA PONTES

29 JAN 14

10º GAC Sl

2º Sgt Eng

040041495-9

JAMERSON JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA

3 SET 15

2º B Fv

2º Sgt Int

010072545-6

LEANDRO MENEZES FONSECA

4 FEV 15

1º Esqd C L

2º Sgt Inf

040013355-9

LEONARDO AMARAL DE OLIVEIRA

9 JAN 13

12º BI

2º Sgt Int

010196755-2

LEONARDO SALES DE FARIA

29 JAN 14

1º D Sup

2º Sgt Art

040093735-5

MANOEL COPETTI PEREIRA

11 SET 15

1º BAC

2º Sgt Sau

010197845-0

MARIA SUSI ROCHA

29 JAN 14

51º BIS

2º Sgt Cav

040041745-7

RAFAEL DA SILVA SCHNEIDER

3 SET 15

Cmdo 1ª Bda Inf Sl

2º Sgt Com

043521644-5

RODRIGO GARCIA RUIZ

5 MAR 10

13º BIB

2º Sgt Sau

011288574-4

RODRIGO SOARES DE FARIAS

26 JAN 05

CPOR/RJ

2º Sgt Com

043521754-2

THIAGO
DE
GONÇALVES

26 JAN 11

B Adm Cmdo Op Esp

OLIVEIRA

CAMPOS

3º Sgt Mnt Com 022109854-4

ANDRÉ DA SILVA ANGELO

16 MAR 15

52º CT

3º Sgt Inf

040065635-1

DANIEL CORRÊA DE SOUZA CONRADO

7 JUN 15

36º BI Mtz

3º Sgt Eng

040088875-6

GLEITON SILVA ALMEIDA

24 JUL 15

B Adm Ap/CMO

3º Sgt Inf

040155085-0

LEANDRO GOUVÊA PINTO VICENTE

7 SET 15

EsFCEx

3º Sgt Inf

040194095-2

RENAN TORQUATO PEREIRA

22 JUL 14

C Fron Roraima/7º BIS

PORTARIA Nº 360-SGEx, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015.
Concessão de Medalha Militar de Prata com Passador de Prata.
O SECRETÁRIO-GERAL DO EXÉRCITO, no uso da competência que lhe é conferida
pelo art. 15 da Portaria do Comandante do Exército nº 322, de 18 de maio de 2005, combinado com a
letra a) do inciso XVI do art. 1º da Portaria do Comandante do Exército nº 1.495, de 11 de dezembro de
2014, resolve
CONCEDER
a Medalha Militar de Prata com Passador de Prata, nos termos do Decreto nº 4.238, de 15 de novembro de
1901, regulamentado pelo Decreto nº 39.207, de 22 de maio de 1956 e com a redação dada pelo Decreto
nº 70.751, de 23 de junho de 1972, aos militares abaixo relacionados, por terem completado vinte anos de
bons serviços nas condições exigidas pelas Normas para Concessão da Medalha Militar, aprovadas pela
Portaria do Comandante do Exército nº 322, de 18 de maio de 2005.
Posto/Grad
Arma/Q/Sv

Identidade

Término do
decênio

Nome
JORGE

MACHADO

Ten Cel Med

031803494-9

AMAURI
CASTRO

Ten Cel Farm

011151684-5

BARTOLOMEU
MACHADO

Maj Art

118288933-5

ALEXANDRE CARNEIRO VEIGA

Maj Inf

030888564-9

FLAVIO DE QUEIROZ QUEIROD DE
13 FEV 14
OLIVEIRA

17º B Fron

Maj Eng

020392094-7

MACSUELD MONTEIRO MATIAS

12 FEV 11

4º BEC

Maj Eng

018733133-5

MARCIO MELO DA SILVA

12 FEV 11

3º Gpt E

Maj Eng

011105104-1

ROBERTO MOREIRA VIANA

9 FEV 12

Pq R Mnt/1

DE

DE

OM

OLIVEIRA

22 FEV 13

H Mil A Porto Alegre

21 DEZ 12

H Ge Salvador

7 FEV 13

6º GMF
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Posto/Grad
Arma/Q/Sv

Identidade

Término do
decênio

Nome

OM

Maj Cav

019596503-3

ROGÉRIO BEZERRA PASSOS

5 FEV 15

Cmdo Bda Inf Pqdt

S Ten Sau

020014614-0

CARLOS LUIZ GUARIENTO

26 JAN 08

H Ge Rio de Janeiro

S Ten Cav

041953414-4

CLAUDIO RODRIGUES DE CASTRO

30 JAN 10

10º RC Mec

1º Sgt MB

011462324-2

ALEXANDRE DA SILVA SANTOS

28 FEV 15

Pq R Mnt/1

1º Sgt Com

043474184-9

ANTONIO DEMÉTRIO NETO

18 JUL 15

7º BEC

1º Sgt Mus

062263334-5

EDNALDO VIANA DE LIRA

15 MAIO 07 10º RC Mec

1º Sgt Inf

101085954-2

JOÃO RICARDO
MORAES

24 JAN 15

Cia Cmdo 6ª RM

1º Sgt Inf

043413904-4

JOSÉ CARLOS DIAS CORREA

24 JAN 15

17º B Fron

1º Sgt Sau

011287164-5

LUIZ ANTONIO
JUNIOR

24 JAN 15

IBEx

1º Sgt Sau

011288484-6

RICARDO ALEXANDRE FERREIRA
24 JAN 15
DA SILVA

IBEx

1º Sgt Com

031870854-2

SILVIO RONI VIEIRA GARAY

23 FEV 13

Cia Cmdo 8ª Bda Inf Mtz

1º Sgt Mnt Com

033273134-8

TIAGO FURTADO DA SILVA

25 JUL 15

Cia Cmdo 14ª Bda Inf Mtz

1º Sgt Eng

043416514-8

WELLINGTON KLEZEWSKY PIRES

24 JAN 15

AMAN

2º Sgt QE

059094633-1

ADEMIR CORRÊA PEDROSO

9 FEV 06

13º BIB

2º Sgt Sau

113874344-6

ANTONIO
LUCIANO
FERREIRA DA SILVA

16 MAR 15

H Gu Tabatinga

2º Sgt Inf

021577034-8

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS

14 MAR 15

20º BIB

2º Sgt QE

127598213-8

CLÓVIS CABRAL JUNIOR

28 JAN 12

4º B Av Ex

2º Sgt QE

118272203-1

EDMILSON ALVES DE LIMA

2 FEV 08

DCIPAS

2º Sgt QE

031811124-2

ELIZANDRO LEMOS CHAVES

28 JAN 12

3º RC Mec

2º Sgt Mus

033175284-0

EUGÊNIO HENRIQUE SCHMIDT

1º MAR 14

23º BI

2º Sgt Inf

043497894-6

IVAN MENDES JUNIOR

26 JUL 15

C Fron Solimões/8º BIS

2º Sgt Mus

113822354-8

JOSILENO DE SOUZA MACIEL

6 MAR 14

14º BI Mtz

2º Sgt Mus

019634813-0

JUCIMAR GOMES FERREIRA

31 JAN 11

61º BIS

2º Sgt Mus

101051524-3

LEVI RODRIGUES DA SILVA

3 AGO 11

Esqd Cmdo 4ª Bda C Mec

2º Sgt Mus

122984044-0

LUIZ
OTÁVIO
FERREIRA

23 JUN 14

B Adm Cmdo Op Esp

2º Sgt Com

043491584-9

MARCOS ANDRADE DO CARMO

4 AGO 15

2º CTA

2º Sgt Mus

092567954-0

NATANAEL SILVA BARBOSA

30 JAN 10

Esqd Cmdo 4ª Bda C Mec

2º Sgt MB

052221764-5

ODAIR GILBERTO MORESCO

5 SET 15

Pq R Mnt/5

2º Sgt Int

013071414-0

PAULO
ROBERTO
ANUNCIAÇÃO

26 JUL 15

B DOMPSA

2º Sgt QE

020375254-8

REGINALDO JOÃO DE SOUZA

7 FEV 09

2º B Log L

2º Sgt QE

030959894-4

REMÍ ANDRÉ RODRIGUES

30 JAN 10

3º GAAAe

2º Sgt QE

020423494-2

RENATO FOGAÇA CAMPANO

29 JAN 11

2º B Log L

2º Sgt Mus

030966894-5

VERGULINO PEREIRA BORBA

1º FEV 10

36º BI Mtz

2º Sgt Com

043509844-7

WELITON SILVA DE ASSUNÇÃO

17 JUL 15

Cia Cmdo CML

3º Sgt QE

085880853-8

CARLOS AUGUSTO LIMA SOUSA

29 JAN 11

51º BIS

3º Sgt QE

042026824-5

EVANDRO APARECIDO PATRÍCIO

30 JUN 12

1º BAC

3º Sgt QE

019488773-3

MARCOS
PEREIRA

7 FEV 09

Cia Cmdo CML

DE

RIVERA COSTA

TOMÁS

SANT

VINICIUS
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OLIVEIRA

ANNA

TAVARES

DE

SOUZA

PORTARIA Nº 361-SGEx, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015.
Concessão de Medalha Militar de Ouro com Passador de Ouro.
O SECRETÁRIO-GERAL DO EXÉRCITO, no uso da competência que lhe é conferida
pelo art. 15 da Portaria do Comandante do Exército nº 322, de 18 de maio de 2005, combinado com a
letra a) do inciso XVI do art. 1º da Portaria do Comandante do Exército nº 1.495, de 11 de dezembro de
2014, resolve
CONCEDER
a Medalha Militar de Ouro com Passador de Ouro, nos termos do Decreto nº 4.238, de 15 de novembro de
1901, regulamentado pelo Decreto nº 39.207, de 22 de maio de 1956 e com a redação dada pelo Decreto
nº 70.751, de 23 de junho de 1972, aos militares abaixo relacionados, por terem completado trinta anos de
bons serviços nas condições exigidas pelas Normas para Concessão da Medalha Militar, aprovadas pela
Portaria do Comandante do Exército nº 322, de 18 de maio de 2005.
Posto/Grad
Arma/Q/Sv
Cap QAO
1º Ten QAO
1º Ten QAO
1º Ten QAO
1º Ten QAO
1º Ten QAO
1º Ten QAO
1º Ten QAO
1º Ten QAO
2º Ten QAO
2º Ten QAO
2º Ten QAO
S Ten Com
2º Sgt QE
2º Sgt QE

Identidade

Nome

047767413-9 WANDERLEY PORTO SANTOS
016601592-5 AUGUSTO CÉSAR SALES DE SOUZA
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
036557243-7
CERVA
018384293-9 JOSÉ ROBERTO PEREIRA DE SOUZA
014563533-0 LUCIANO CASTILHO FUENTES
013451732-5 MARCO ANTONIO VIEIRA SOBREIRA
018383533-9 NEI MATOS MENEZES FILHO
097087743-7 VALDIR LEONARDO WELTER
031788343-7 VANDERLEI DOS REIS PIRES
018375543-8 CESAR LUIS PLATZ
098164072-5 EVANDRO LUIZ CORRÊA XAVIER
012296322-6 FERNANDO CÉSAR SOUSA RAMOS
056395463-5 RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS
036965753-1 CÉSAR RENATO MACHADO SILVEIRA
067208823-4 JORGE DA SILVA LEÃO

Término do
OM
decênio
31 JAN 15
Bia Cmdo AD/1
27 JAN 15
3ª Cia Fron/F Coimbra
19 MAR 14

13º RC Mec

11 FEV 15
26 JAN 15
26 JAN 15
25 FEV 15
21 AGO 15
15 JUL 13
26 JAN 15
11 JUL 15
25 JAN 15
25 JAN 15
5 FEV 15
11 MAR 14

Ba Ap Log Ex
17º RC Mec
IBEx
Cmdo Bda Inf Pqdt
15ª CSM
Pq R Mnt/7
Cmdo 5ª RM
Cia Cmdo CML
B Adm Ap/1ª RM
62º BI
3º RC Mec
Pq R Mnt/6

PORTARIA Nº 362-SGEx, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015.
Concessão de Medalha de Serviço Amazônico com Passador de Bronze.
O SECRETÁRIO-GERAL DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que lhe é conferida
pelo inciso I, do art. 17 das Normas para Concessão da Medalha de Serviço Amazônico, aprovadas pela
Portaria do Comandante do Exército nº 878, de 12 de novembro de 2009, combinado com a letra a) do
inciso XVI do art. 1º da Portaria do Comandante do Exército nº 1.495, de 11 de dezembro de 2014,
resolve
CONCEDER
a Medalha de Serviço Amazônico com Passador de Bronze aos militares abaixo relacionados, pelos
relevantes serviços prestados em benefício das OM do Exército, situadas na área Amazônica.
Posto/Grad
Arma/Q/Sv
C Alte

Identidade
374644

Nome
FLAVIO MACEDO BRASIL

Força Armada
Marinha do Brasil

OM Proponente
CMA
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Posto/Grad
Arma/Q/Sv
CF
CF
CC
CC
SO
1º Sgt

Identidade
5052874
479168
5880114
6089976
4967224
5931126

Nome

Força Armada

FERNANDO VIDAL VIANNA PARENTE
GUILHERME LOPES MALAFAIA
ERICO SANT'ANNA VILELA
JORGE HENRIQUE CORREIA DE SÁ
ANDRÉ LUIZ ALVES DA SILVA
MARINALDO SILVA PINTO

Marinha do Brasil
Marinha do Brasil
Marinha do Brasil
Marinha do Brasil
Marinha do Brasil
Marinha do Brasil

OM Proponente
CMA
CMA
CMA
CMA
CMA
CMA

PORTARIA Nº 363-SGEx, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015.
Concessão de Medalha de Serviço Amazônico com Passador de Bronze.
O SECRETÁRIO-GERAL DO EXÉRCITO, no uso da competência que lhe é conferida
pelo inciso I, do art. 17 da Portaria do Comandante do Exército nº 878, de 12 de novembro de 2009,
combinado com a letra a) do inciso XVI do art. 1º da Portaria do Comandante do Exército nº 1.495, de 11
de dezembro de 2014, resolve
CONCEDER
a Medalha de Serviço Amazônico com Passador de Bronze aos militares abaixo relacionados, pelos
relevantes serviços prestados em organizações militares da área amazônica.
Posto/Grad
Arma/Q/Sv

Identidade

Nome

OM

Cap Inf

113931584-8

ALLAN MENEZES DOS REIS

C Fron Rondônia/6º BIS

Cap Int

010056815-3

ANGELO MIRANDA GOMES

63º BI

Cap Eng

010035515-5

DIOGO LIMA DE ARAÚJO

CRO/5

Cap Inf

020410304-8

JOABE ALEXSANDER BRAGA

4º BPE

1º Ten QAO

047835373-3

ALVARO CESAR HILARIO DOS SANTOS

H Ge Rio de Janeiro

1º Ten Inf

011637255-8

JOSÉ ANDERSON SILVA COSTA

EsSA

1º Ten Inf

011631595-3

JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA JUNIOR

EsSA

1º Ten Inf

021770554-0

VINÍCIUS EHRICH RAMOS ESTRELA

72º BI Mtz

1º Ten QAO

018445133-4

WAGNER MARQUES MENEZES

Cmdo 6ª RM

2º Sgt Inf

040014615-5

AILTON MONTEIRO DA SILVA

2º BIS

2º Sgt Inf

040013275-9

FÁBIO BARROSO DE DEUS

1º BPE

2º Sgt Inf

040025835-6

IGOR MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA

27º BI Pqdt

2º Sgt MB

010190825-9

KELVENS ARAUJO MACHADO

Cmdo 16ª Bda Inf Sl

2º Sgt Int

013071044-5

MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA SETTA DA
CRUZ

C Fron Solimões/8º BIS

2º Sgt Int

013185234-5

MAURÍCIO JOSÉ DE SIQUEIRA

B Mnt Sup Av Ex

2º Sgt Int

013071414-0

PAULO ROBERTO TAVARES ANUNCIAÇÃO

B DOMPSA

2º Sgt Com

040032125-3

RÉGES LEANDRO MACHADO PINHEIRO

1º GAC Sl

2º Sgt Int

010072895-5

RICARDO VIDOTTO MONTEIRO

5º B Sup

2º Sgt Com

043541834-8

WELLINGTON ANACRETO DA ROCHA

1º B Com Sl

3º Sgt Com

030227895-7

ALDACIR ALBERTI TURCHETTI

19º GAC

3º Sgt SCT

120086957-4

ANDRE REIS DOS SANTOS

CIGS

3º Sgt Inf

040000897-5

DIEGO RAFAEL SOARES ONOFRE

C Fron Amapá/34º BIS

3º Sgt Inf

040002017-8

DIEGO SILVEIRA DE FREITAS

C Fron Amapá/34º BIS

3º Sgt Inf

022040394-3

FERNANDO PEREIRA DE BRITO

C Fron Amapá/34º BIS
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Posto/Grad
Arma/Q/Sv

Identidade

Nome

OM

3º Sgt Eng

040088875-6

GLEITON SILVA ALMEIDA

B Adm Ap/CMO

3º Sgt Inf

040266805-7

JOÃO RICARDO FURTADO UMBELINO

C Fron Amapá/34º BIS

3º Sgt Inf

040000997-3

LUIZ FERNANDO CABRINI MARQUES

C Fron Amapá/34º BIS

3º Sgt SCT

120179897-0

RAMON DA CRUZ NEPOMUCENO

CIGS

PORTARIA Nº 364-SGEx, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015.
Concessão de Medalha de Serviço Amazônico com Passador de Prata.
O SECRETÁRIO-GERAL DO EXÉRCITO, no uso da competência que lhe é conferida
pelo inciso I, do art. 17 da Portaria do Comandante do Exército nº 878, de 12 de novembro de 2009,
combinado com a letra a) do inciso XVI do art. 1º da Portaria do Comandante do Exército nº 1.495, de 11
de dezembro de 2014, resolve
CONCEDER
a Medalha de Serviço Amazônico com Passador de Prata aos militares abaixo relacionados, pelos
relevantes serviços prestados em organizações militares da área amazônica.
Posto/Grad
Arma/Q/Sv

Identidade

Nome

OM

3º Sgt STT

120244695-9

DARLIENE PINTO DE OLIVEIRA

CECMA

3º Sgt SCT

083012154-7

EDMAR BORGES DA SILVA JUNIOR

C Fron Amapá/34º BIS

3º Sgt SCT

080000547-2

ELIELSON CARDOSO SANTOS

C Fron Amapá/34º BIS

PORTARIA Nº 365-SGEx, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015.
Concessão de Medalha de Serviço Amazônico com Passador de Ouro.
O SECRETÁRIO-GERAL DO EXÉRCITO, no uso da competência que lhe é conferida
pelo inciso I, do art. 17 da Portaria do Comandante do Exército nº 878, de 12 de novembro de 2009,
combinado com a letra a) do inciso XVI do art. 1º da Portaria do Comandante do Exército nº 1.495, de 11
de dezembro de 2014, resolve
CONCEDER
a Medalha de Serviço Amazônico com Passador de Ouro aos militares abaixo relacionados, pelos
relevantes serviços prestados em organizações militares da área amazônica.
Posto/Grad
Arma/Q/Sv

Identidade

Nome

OM

Ten Cel Inf

118053013-9

ALBERTO AUGUSTO SANTOS RAMOS

Cmdo 17ª Bda Inf Sl

Cap Med

082805774-5

ADRIANA AZEVEDO CUNHA LEITE

H Ge Belém

2º Sgt Int

013184004-3

FELICIANO LUIZ CONCEIÇÃO ROSAS JUNIOR

H Ge Belém

2º Sgt Int

011372814-1

RADAMÉS PRESTES DOS SANTOS

Cia Cmdo 12ª RM
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PORTARIA Nº 366-SGEx, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015.
Concessão de Medalha Corpo de Tropa com Passador de Bronze.
O SECRETÁRIO-GERAL DO EXÉRCITO, no uso da competência que lhe é conferida
pelo art. 6º da Portaria do Comandante do Exército nº 715, de 21 de outubro de 2004, combinado com a
letra a) do inciso XVI do art. 1º da Portaria do Comandante do Exército nº 1.495, de 11 de dezembro de
2014, resolve
CONCEDER
a Medalha Corpo de Tropa com Passador de Bronze, nos termos do Decreto nº 5.166, de 3 de agosto de
2004, aos militares abaixo relacionados, pelos bons serviços prestados em organizações militares de corpo
de tropa do Exército Brasileiro durante mais de dez anos.
Posto/Grad
Arma/Q/Sv

Identidade

Nome

OM

Ten Cel Eng

020335494-9

CLAUDIO ROBERTO JOSE DA FONSECA

CPOR/RJ

Maj Inf

011157374-7

JOSÉ AUGUSTO MERCÊS DOS SANTOS

18º BI Mtz

Cap Inf

112691994-1

ANDREI AUGUSTO DE ALMEIDA SAMPAIO

B Adm Ap/CMP

Cap Inf

013091524-2

EDNEI MACHADO

B Ap Op Esp

Cap Inf

013057524-4

FELIPE QUEIROZ CANÇADO

11º BI Mth

Cap Inf

011481434-6

HIROSHI SUGIYA

Cmdo CML

Cap Eng

013089094-0

ROGÉRIO DE SOUZA PELETEIRO

4º BE Cmb

S Ten Sau

020014614-0

CARLOS LUIZ GUARIENTO

H Ge Rio de Janeiro

S Ten Topo

019503953-2

JOÃO PAULO DA SILVA NASCIMENTO

Cia Cmdo 1ª RM

S Ten Art

018782563-3

MARCIO ANTONIO AMANTE MELO

B Adm Ap/CMP

S Ten Int

019426643-3

MARCOS ANTONIO DOS REIS SALLES

Esqd Cmdo 4ª Bda C Mec

1º Sgt Inf

112714634-6

CLAYCON GARDDELL MARQUES FARIAS

31º BI Mtz

2º Sgt Inf

019676213-2

ANTONIO CARLOS DA SILVA PEREIRA

B Adm Ap/CMO

2º Sgt Art

040010925-2

BRUNO PEREIRA DE FREITAS

6º GMF

2º Sgt Inf

040012985-4

BRUNO RODRIGUES DO PRADO

1º B Op Ap Info

2º Sgt MB

010191915-7

CÁSSIO PEDROSO PROCKT

8º Esqd C Mec

2º Sgt Com

040002855-1

CLAUDIO JOSÉ REIS DE SOUSA

23º B Log Sl

2º Sgt Av Mnt

021723224-8

ELTON DE ALMEIDA SAMPAIO

4º B Av Ex

2º Sgt Art

043515714-4

EVERALDO DE OLIVEIRA ALMEIDA

4º GAC L

2º Sgt Int

010196545-7

FERNANDO RODRIGUES DE FARIAS

10º D Sup

2º Sgt Sau

010198075-3

HIGOR DE BRITO PIMENTEL

1º D Sup

2º Sgt Inf

040013355-9

LEONARDO AMARAL DE OLIVEIRA

12º BI

2º Sgt Inf

043535924-5

LUCIANO GOMES DA FONSECA

Cia Cmdo 4ª Bda Inf L

2º Sgt MB

013187014-9

MARCELO DE BARROS PORTELA

20º BIB

2º Sgt Cav

043481964-5

MARCELO DE OLIVEIRA

5º Esqd C Mec

2º Sgt MB

113943044-9

MÁRCIO PINHEIRO DOS SANTOS

CITEx

2º Sgt Inf

043542734-9

MARCO AURÉLIO COSTA DOS SANTOS

14ª Cia PE

2º Sgt Sau

011526124-0

PAULO ISAC DE SOUZA

1º D Sup
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Posto/Grad
Arma/Q/Sv

Identidade

Nome

OM

2º Sgt Com

043540354-8

RICARDO LUIZ ANDRADE DE CARVALHO

Cia Cmdo 7ª Bda Inf Mtz

2º Sgt Com

043521644-5

RODRIGO GARCIA RUIZ

13º BIB

2º Sgt Inf

043536644-8

STEINER DA SILVA ALBUQUERQUE

C Fron Rondônia/6º BIS

2º Sgt Int

010196535-8

THIAGO DIAS DE OLIVEIRA

B DOMPSA

3º Sgt Art

033264714-8

GUSTAVO BACKES PEREIRA

17º GAC

3º Sgt Eng

040200075-6

MARCELO PEDRO WESCHENFELDER

9º BE Cmb

PORTARIA Nº 367-SGEx, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015.
Concessão de Medalha Corpo de Tropa com Passador de Prata.
O SECRETÁRIO-GERAL DO EXÉRCITO, no uso da competência que lhe é conferida
pelo art. 6º da Portaria do Comandante do Exército nº 715, de 21 de outubro de 2004, combinado com a
letra a) do inciso XVI do art. 1º da Portaria do Comandante do Exército nº 1.495, de 11 de dezembro de
2014, resolve
CONCEDER
a Medalha Corpo de Tropa com Passador de Prata, nos termos do Decreto nº 5.166, de 3 de agosto de
2004, aos militares abaixo relacionados, pelos bons serviços prestados em organizações militares de corpo
de tropa do Exército Brasileiro durante mais de quinze anos.
Posto/Grad
Arma/Q/Sv

Identidade

Nome

OM

Ten Cel Int

011649003-8

MARCIO DE SOUZA PINHEIRO

Cmdo 7ª RM

Ten Cel Cav

020333144-2

NICOLAS JEFFERSON DE OLIVEIRA RAMOS

8º B Log

Maj Cav

019527473-3

ANDRÉ VIEIRA LEITE

7º RC Mec

Maj Inf

011102964-1

JOÃO MARCELO DE SOUZA PASSOS

16º BI Mtz

Maj Int

011155644-5

MARCIO DE LIMA SALES

12º B Sup

Maj Eng

011105104-1

ROBERTO MOREIRA VIANA

Pq R Mnt/1

2º Ten QAO

041977724-8

MARCIO ANTÔNIO SOMMER DE AVILA

B Adm Ap/3ª RM

S Ten Inf

041971374-8

ANTONIO JOÃO DA SILVA BENITES

1º BAC

S Ten Cav

052109844-2

EDEMAR SEIDEL

Esqd Cmdo 5ª Bda C Bld

1º Sgt MB

013004884-6

CLAUDIO ROBERTO MARIANO DA SILVA

31º BI Mtz

1º Sgt Inf

102858764-8

FRANCISCO ARNALDO RODRIGUES DE LIMA

23º BC

1º Sgt Cav

043415104-9

LUCIANO SANTOS DA SILVA

16º RC Mec

1º Sgt Cav

033160704-4

LUSARDO DA ROSA NEVES

Cia Cmdo 3ª DE

1º Sgt Com

043495644-7

PAULO ROBERTO JOSÉ DE ARAÚJO

B Es Com

1º Sgt MB

013009874-2

RODRIGO DA SILVA MATA

4º BE Cmb

1º Sgt MB

011204654-5

RONALDO SOUZA FERREIRA

8º B Log

2º Sgt Inf

053546784-9

JULIANO DANIEL PECHEFIST

13º BIB

2º Sgt MB

093746514-4

LENILDO APARECIDO ROSA

Cmdo CMO

2º Sgt Cav

013041344-6

LUÍS EUGÊNIO DA SILVA

11º RC Mec

2º Sgt Com

011482114-3

MAURILIO FONSECA MACIEL

AMAN
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Posto/Grad
Arma/Q/Sv

Identidade

Nome

OM

2º Sgt Int

013071414-0

PAULO ROBERTO TAVARES ANUNCIAÇÃO

B DOMPSA

2º Sgt Int

011372814-1

RADAMÉS PRESTES DOS SANTOS

Cia Cmdo 12ª RM

2º Sgt Com

040032125-3

RÉGES LEANDRO MACHADO PINHEIRO

1º GAC Sl

2º Sgt Sau

013072094-9

VINICIUS ALVES FERREIRA

5º Esqd C Mec

PORTARIA Nº 368-SGEx, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015.
Concessão de Medalha Corpo de Tropa com Passador de Ouro.
O SECRETÁRIO-GERAL DO EXÉRCITO, no uso da competência que lhe é conferida
pelo art. 6º da Portaria do Comandante do Exército nº 715, de 21 de outubro de 2004, combinado com a
letra a) do inciso XVI do art. 1º da Portaria do Comandante do Exército nº 1.495, de 11 de dezembro de
2014, resolve
CONCEDER
a Medalha Corpo de Tropa com Passador de Ouro, nos termos do Decreto nº 5.166, de 3 de agosto de
2004, aos militares abaixo relacionados, pelos bons serviços prestados em organizações militares de corpo
de tropa do Exército Brasileiro durante mais de vinte anos.
Posto/Grad
Arma/Q/Sv

Identidade

Nome

OM

1º Ten QAO

014982723-0

EDMILSON LIMA DA SILVA

B Adm Ap/CMO

1º Ten QAO

049790493-8

LA-THUR DERNOTICO ALMEIDA DE MORAIS

71º BI Mtz

2º Ten QAO

041974814-0

EVERALDO AVILA

62º BI

2º Ten QAO

012296322-6

FERNANDO CÉSAR SOUSA RAMOS

B Adm Ap/1ª RM

S Ten Topo

019679023-2

ALBERTO DA SILVA FRANQUEIRA

5ª DL

S Ten Inf

041949874-6

ALESSANDRO MARTINS DA CRUZ

B Adm Ap/1ª RM

S Ten MB

020404154-5

ANDERSON LUÍS LAUREANO FREIRE

3º RCC

S Ten Art

030964554-7

CARLOS HENRIQUE TAVARES

B Adm Ap/3ª RM

S Ten Inf

041972514-8

CARLOS NEI BAMBIL DE MELO

Cia Cmdo 3ª DE

S Ten Inf

041993474-0

DIONISIO CARDOSO

B Adm Ap/CMO

S Ten MB

019680113-8

FLÁVIO PINTO FABIANO

Pq R Mnt/1

S Ten AV AP

041995344-3

HUDSON CALHEIROS E OLIVEIRA

4º B Av Ex

S Ten Inf

042017034-2

JARDON ROSA DA SILVA

B Adm Ap/3ª RM

S Ten Cav

036942713-3

JOAO PEDRO VIEIRA

B Adm Ap/3ª RM

S Ten Com

041977554-9

JORGE JOSÉ PAWLOWSKI

6º B Com

S Ten MB

019603513-3

JOSE EDUARDO BENTO DE JESUS

2º RCG

S Ten Mnt Com

019372773-2

JOVACY GONÇALVES DA SILVA

AMAN

S Ten Inf

041975014-6

LEANDRO FERREIRA BASSO

Cia Cmdo 3ª DE

S Ten Inf

018392213-7

MARCOS HELENO DO NASCIMENTO

B Adm Ap/1ª RM

S Ten Com

030830754-5

MARIO ROGERIO VIEIRA DE SOUZA

B Adm Ap/3ª RM

S Ten Inf

041957524-6

MAURO DUTRA CLEMENTE

B Adm Ap/1ª RM

S Ten Cav

041993994-7

PETER SANDRO DA COSTA BRAZ

16º RC Mec
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Posto/Grad
Arma/Q/Sv

Identidade

Nome

OM

S Ten Art

041994904-5

ROBSON DAMAZIO

18º GAC

S Ten MB

019623963-6

WILLIAM PEREIRA BRAGA

Cia Cmdo 4ª RM

1º Sgt Inf

043408514-8

ADILSON VIANA DO SACRAMENTO

Cia Cmdo 4ª RM

1º Sgt Com

033173924-3

ADIRLAN SANDRO FRESCHI

B Adm Ap/3ª RM

1º Sgt Inf

062349314-5

ALDEMIR LIMA DOS SANTOS

35º BI

1º Sgt Cav

030890334-3

ANDERSON AGUINALDO DA SILVEIRA PEREIRA

16º RC Mec

1º Sgt Cav

033151184-0

ANTONIO CARLOS MENDES MAINARDI

3º RC Mec

1º Sgt Inf

052147584-8

CARLOS EDUARDO PORTELLA

20º BIB

1º Sgt MB

011202764-4

EDIL VICENTE DE BARROS FILHO

Pq R Mnt/6

1º Sgt Inf

043408764-9

EDISON LUIZ FAGUNDES

C Fron Amapá/34º BIS

1º Sgt Inf

101085624-1

EDSON JOSE DOS SANTOS

71º BI Mtz

1º Sgt Inf

101085644-9

EINSTEIN EUGÊNIO MOURA PEDROSA

B Adm Ap/CMO

1º Sgt Inf

101077384-2

FRANCIÉLITON HIGINO COSTA

55º BI

1º Sgt Inf

072506584-1

JAIME CORREIA CABRAL

71º BI Mtz

1º Sgt Art

031898334-3

JAIRO DE OLIVEIRA

B Adm Ap/3ª RM

1º Sgt Cav

031792994-1

JOÃO BIBIANO DOS SANTOS NETO

9º RCB

1º Sgt Int

062338764-4

JOBSON LARRUBIA DE ALMEIDA

Cia Cmdo B Ap Log Ex

1º Sgt MB

019601353-6

JORGE JONHSON DE ALMEIDA

22º D Sup

1º Sgt Inf

043413904-4

JOSÉ CARLOS DIAS CORREA

17º B Fron

1º Sgt Art

043415204-7

MARCOS ANTONIO BUENO

27º GAC

1º Sgt Com

042040484-0

PAULO HENRIQUE MINEIRO LEITE

5º BIL

1º Sgt Inf

042036634-6

RENATO MARCOLINO DE SOUZA

30º B I Mec

2º Sgt Mus

020496714-5

ALESSANDRO ROGÉRIO MIELI

23º BI

2º Sgt Mus

052199474-9

DAVI RODRIGUES DOS SANTOS

23º BI

2º Sgt Mus

033175284-0

EUGÊNIO HENRIQUE SCHMIDT

23º BI

2º Sgt QE

072502854-2

HERONIDES DE GOIS CHIANCA

1º BEC

2º Sgt QE

031842284-7

JOÃO BATISTA SOARES DE SOUZA

B Adm Ap/3ª RM

2º Sgt QE

019242623-7

JOSÉ ARTUR DA SILVA

H Cmp

2º Sgt Mus

113822354-8

JOSILENO DE SOUZA MACIEL

14º BI Mtz

2º Sgt Com

033232844-2

LUCIANO SILVEIRA MARTINI

Bia Cmdo AD/6

2º Sgt QE

052143164-3

MARCO ANTONIO DE ANHAIA

27º B Log

2º Sgt QE

030959894-4

REMI ANDRÉ RODRIGUES

3º GAAAe

2º Sgt Mus

122990864-3

RENISIO FERREIRA VITAL

C Fron Rondônia/6º BIS

2º Sgt QE

052108834-4

VALRELIO BARROS

27º B Log

3º Sgt QE

085892923-5

FERDIVAN RODRIGUES SILVA

23º Esqd C Sl

3º Sgt QE

030995774-4

JOSÉ GERALDO SILVA DE OLIVEIRA

9º BI Mtz
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NOTA Nº 67-SG/2.8/SG/2/SGEx, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015.
Agraciados com a Medalha de Praça mais Distinta.
Foram agraciados com a Medalha de Praça Mais Distinta, conforme Portaria do
Comandante do Exército nº 808, de 13 de outubro de 2008, os seguintes militares:
Posto/
Grad

Nome

OM Atual

OM Outorgante

Data
Praça

Cb

EMERSON SANTOS DA SILVA

1º BE Cmb (Es)

1º BE Cmb (Es)

01/08/2012

Cb

JOAB DE AVILA CARVALHO

2º B Av Ex

2º B Av Ex

02/03/2012

Sd

ABRAAO CAMILO DINIZ

Cia Cmdo GUEs/9ª Cia Cmdo GUEs/9ª
01/03/2013
Bda Inf Mtz
Bda Inf Mtz

Sd

ALBERTO SURUAGY LINS BASTOS

2º B Av Ex

2º B Av Ex

01/03/2013

Sd

ARTHUR ROSA RODRIGUES

1º BE Cmb (Es)

1º BE Cmb (Es)

01/03/2012

Sd

CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA

2º B Av Ex

2º B Av Ex

01/03/2014

Sd

DIOGO CORRÊA DOTTO

29º BIB

29º BIB

01/03/2015

Sd

DOUGLAS DA SILVA RAMOS

12ª Cia Com Mec

12ª Cia Com Mec

01/03/2015

Sd

FARLEY FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS

6ª Cia Com

6ª Cia Com

01/03/2015

Sd

FELIPE BALBINO DE LIMA E SILVA

CPOR/R

CPOR/R

01/03/2015

Sd

GABRIEL LUCAS MOTA ARAUJO

53º BIS

53º BIS

01/03/2015

Sd

KAIQUE CARVALHO MACHARETE

1º BE Cmb (Es)

1º BE Cmb (Es)

01/08/2013

Sd

LEONARDO HENRIQUE DUTRA

9º RCB

9º RCB

01/03/2015

Sd

LEONARDO
MARTINS
CALVALCANTE

Sd

MARIO LORRAN DA SILVA PITZ

21º GAC

21º GAC

01/05/2015

Sd

MARNEM LUIZ SILVA SIMIÃO

1º BE Cmb (Es)

1º BE Cmb (Es)

04/05/2015

Sd

NATAN OLIVEIRA TAVARES

B Adm Ap/CMP

B Adm Ap/CMP

01/03/2015

Sd

WESLEY HENRIQUE DE SOUZA ALVES

2º B Av Ex

2º B Av Ex

01/03/2015

Sd

WILLIAM ROJAS BRITO

2ª Cia Fron

2ª Cia Fron

01/03/2015

DE

MELO Cia Cmdo GUEs/9ª Cia Cmdo GUEs/9ª
07/03/2014
Bda Inf Mtz
Bda Inf Mtz

4ª PARTE
JUSTIÇA E DISCIPLINA
Sem alteração.

Gen Bda LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES
Secretário-Geral do Exército
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