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PORTARIA Nº  004, DE 01 DE FEVEREIRO DE  2019.

Aprova  as  Normas  Gerais  de  Ação,  edição  2019
(N-PMB.001).

O PREFEITO MILITAR DE BRASÍLIA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 23, inciso

LXIII, do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (RISG), aprovado pela Portaria nº 816, de 19 DEZ

2003, do Comandante do Exército, resolve:

Art.  1º  Aprovar  as  Normas  Gerais  de  Ação  da  Prefeitura  Militar  de  Brasília,  edição  2019

(N-PMB.001), que com esta baixa.

Art. 2º Revogar as Normas Gerais de Ação da Prefeitura Militar de Brasília, edição 2012.

Art. 3º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO RANGEL DE CARVALHO - Cel Art
Prefeito Militar de Brasília

(Publicado no Boletim Interno Nº 022 - PMB, de 01 de fevereiro de 2019)
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CAPÍTULO I

APRESENTAÇÃO

1.1. FINALIDADE DAS NGA

1.1.1.  As  presentes  Normas  Gerais  de  Ação  (NGA)  destinam-se  a  regular  as  rotinas

administrativas  da  Prefeitura  Militar  de  Brasília  e  padronizar  procedimentos,  em

complemento aos regulamentos e outras normas em vigor.

1.1.2. As presentes NGA não esgotam nem anulam as determinações do Comando publicadas

em Boletim Interno ou ordens verbais em vigor e não possuem ação retroativa. Elas ratificam

ordens escritas ou verbais já em vigor e regulam procedimentos presentes e futuros.

1.1.3. Uma vez publicada em BI a entrada em vigor destas NGA, como um todo ou por

Capítulos, todos os militares da PMB obrigam-se de imediato ao seu pronto cumprimento,

ficando passíveis de sanção disciplinar em caso de inobservância do seu conteúdo.

1.2. ABRANGÊNCIA DAS NGA

1.2.1. As  NGA/PMB  são  um  conjunto  de  normas  que  visam  regular  os  principais

procedimentos internos da Unidade, bem como a execução de atividades internas de rotina da

PMB.

1.2.2. As NGA/PMB não devem, em princípio, regular procedimentos, que estejam definidos

em outros documentos oficiais da Força, inclusive da própria PMB.

1.2.3. Além disso, as NGA devem ater-se a regular procedimentos considerados úteis ao bom

funcionamento da PMB.

1.3. ATUALIZAÇÃO DAS NGA

1.3.1. As NGA/PMB poderão ser atualizadas a qualquer momento, no todo ou em parte.

1.3.2. As NGA/PMB deverão ser atualizadas por meio de proposta oficial encaminhada pelo

canal  de  comando  ao  Subprefeito,  ao  qual  consolidará  e  atualizará  as  NGA/PMB,  após

aprovação do Prefeito.

1.3.3. Periodicamente,  poderá  ser  editada  uma atualização  completa  das  NGA,  nas  quais

as partes parcialmente atualizadas serão incorporadas.

1.3.4. A versão mais atualizada das presentes Normas deverá estar disponível para consulta

permanente na Página Eletrônica da PMB (INTRANET).
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CAPÍTULO II

DO EXPEDIENTE E DAS ATIVIDADE DIÁRIAS

2.1. HORÁRIO DO CORPO

2.1.1. O Horário do Corpo a ser seguido pela PMB será publicado em BI no primeiro dia útil

de cada ano.

2.1.2. O  horário  do  pronto  para  o  Subprefeito  em  todas  as  formaturas  gerais  e  TFM

centralizado será sempre dez minutos antes do horário previsto, seja aquele prescrito no item

2.1.1.acima, seja o horário determinado em BI.

2.1.3. Podem  ocorrer  alterações  temporárias  no  Horário  do  Corpo,  em  virtude  de

determinação do Escalão Superior ou por necessidade de serviço, as quais serão publicadas

em BI.

2.1.4. Cerimonial da Bandeira

2.1.4.1. A Bandeira Nacional será hasteada,  diariamente,  às 08:00hs, no mastro em frente

ao Pavilhão da PMB, em solenidade à qual comparece todo o pessoal de serviço.

2.1.4.2. A arriação, em qualquer caso, é procedida às 18:00 horas ou no início do crepúsculo

(ICVN),  o  que  ocorrer  primeiro,  em  cerimônia  idêntica  (mas  em  ordem  inversa)  à  do

hasteamento, também com o comparecimento obrigatório do pessoal de serviço.

2.1.4.3. Nos finais de semana não haverá hasteamento do Pavilhão Nacional.

2.2. DO USO DE UNIFORMES E TRAJES CIVIS

2.2.1. Os uniformes para as atividades diárias são publicados em BI, devendo ser seguidos por

todos os integrantes da Prefeitura, a não ser que haja ordem expressa ao contrário do Prefeito

ou Subprefeito.

2.2.2.  O  uso  de  blusa  de  instrução  com  mangas  dobradas  (Unif  9º  B2)  deve  obedecer

às seguintes condicionantes:

- mangas dobradas em partes iguais no tamanho do punho, ficando 4 (quatro) dedos

acima do cotovelo; e

- uniformidade de uso nas atividades coletivas.

2.2.3.  O  militar  armado  de  pistola  deve  usar  um  fiador  preso  ao  suspensório/cinto  NA

e coronha da arma.

2.2.4. Após uma formatura geral com presença de autoridades, os militares que participaram

da  solenidade  ficam  autorizados  a  comparecer  ao  coquetel  ou  reunião  que  se  siga  com

o uniforme da formatura.
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2.2.5.  É proibido o uso de distintivos não previstos no RUE, nos uniformes em geral e nas

coberturas.

2.2.6. Todos os militares de serviço na Prefeitura deverão utilizar o uniforme 9º B2.

2.2.7. Dentro da área do Complexo do CMP, incluindo os deslocamentos entre a sede da PMB

e o acesso da Ba Adm Ap CMP, é permitido o deslocamento com o 9º B2 sem cobertura,

desde que o deslocamento seja realizado somente nas áreas cobertas do Complexo.

2.2.9. É proibido o uso dos uniformes 10º C2 e 14º sem camiseta em qualquer área da PMB

e do Complexo do CMP..

2.2.10. É proibido avançar ao rancho da Ba Adm Ap CMP com o 14º uniforme.

2.2.11. O  tênis  utilizado  para  o  TFM  deve  ser  o  de  cor  predominantemente  preta.  Para

a execução do TAF ou nas corridas de forma isolada, e somente nessas situações, admitem-se

o uso de tênis de cor diferente.

2.2.12. Os trajes civis mínimos permitidos para entrada e saída da OM são os seguintes:

a) Camisa social manga comprida ou curta, camisa tipo pólo, camisa de malha manga

curta, calça social ou jeans, sapato social ou tênis, abrigo desportivo.

b) O uso de traje civil diferente do citado na letra “a)” somente será autorizado em

caso de prescrição médica publicada em BI (exemplo: uso de chinelos).

c)  Quando  em trajes  civis,  é  proibido  o  uso  de  bonés  ou  qualquer  outro  tipo  de

cobertura, como chapéus, toucas ou similares no interior da Prefeitura.

d) O uso de adornos (brincos, piercing, etc) por parte dos militares do seguimento

masculino é proibido quando uniformizados. Recomenda-se que, quando em trajes civis e,

principalmente, em deslocamento dentro da área do Completo do CMP, não os utilizem.

e)  O  uso  de  adornos  por  parte  de  militares  do  seguimento  feminino  encontra-se

regulado no RUE e deverá ser observado.

f)  É  proibida  a  entrada  na  PMB  de  visitantes  de  ambos  os  sexos  calçados  com

chinelos, vestidos com camisetas sem manga e de bermudas ou shorts.

g)  Por  ocasião  de  festividades  da  Unidade,  com  grande  número  de  visitantes,

os  militares  da Prefeitura deverão orientar  seus  familiares e  convidados quanto aos  trajes

civis, particularmente os do sexo feminino, que deverão estar adequados ao ambiente militar.

h) Cabe ao Subprefeito, aos Ch Div e ao militar escalado para a recepção verificarem o

rigoroso cumprimento do previsto neste artigo.

2.2.13. Todos os militares da PMB estão autorizados a entrar e sair a qualquer hora em trajes

civis, desde que se desloquem imediatamente para a saída, ou no caso da entrada, dirijam-se

para os alojamentos.

2-2



N.PMB-001

2.3. DO EXPEDIENTE

2.3.1. Dispensas do expediente:

2.3.1.1. A dispensa  do  expediente,  total  ou  parcial,  é  medida  de  caráter  extraordinário,

somente justificável por motivo de força maior. É da competência do Prefeito, que poderá,

entretanto, delegá-la aos seguintes oficiais:

a)  Subprefeito:  para  dispensa  dos  Oficiais,  Subtenentes,  Sargentos  e  Funcionários

Civis acima de 4 (quatro) dias, desde que autorizados pelos Ch Div/Sec; e

b) Ch Div/Sec: para dispensa de oficiais e praças de sua Div/Sec, até 4 (quatro) dias,

após parecer favorável dos chefes imediatos.

2.3.1.2. Todas as dispensas concedidas aos oficiais deverão ser informadas ao Prefeito.

2.3.1.3. Caso  as  praças  sejam  liberadas  diretamente  pelos  chefes  imediatos,  deverão  se

apresentar ao Subprefeito para a efetivação da liberação.

2.3.2. Faltas ao Expediente

2.3.2.1. As faltas e atrasos ao expediente devem ser comunicadas imediatamente:

a) Pelos Ch Div/Seç ao Subprefeito - as faltas e atrasos de oficial.

b) Pelos Ch Div/Seç ao Ch Div Pes - as faltas e atrasos de praça e funcionário civil.

2.3.2.2. Os Ch Div/Seç deverão informar, por meio de DIEx, qualquer alteração com militar

de  sua  Div/Sec,  tais  como:  apresentações,  hospitalização,  ausências,  acidentes,  cursos,

estágios, férias, dispensa total do serviço, licenças, luto, núpcias, entre outros.

2.3.2.3. O  DIEx  deverá  ser  encaminhado  ao  Subprefeito  em,  no  máximo,  24hs  após

a ocorrência da alteração.

2.3.2.4. O  Ch  Div  Pes  deverá  elaborar,  por  ocasião  de  formaturas  gerais,  instruções  de

quadros, TFM centralizado, o mapa da força, entregando o mesmo ao Subprefeito ou a quem

for por este designado.

2.3.3. Todos os Cb e Sd não estabilizados deverão possuir um Cartão de Controle do Corte de

Cabelo, com validade de corte de 10 dias, a ser apresentado quando determinado e na Parada

Diária, juntamente com a identidade militar. Nesse cartão serão especificadas a data do corte e

a rubrica do Chefe do Contingente ou do Adm Qdr do militar.

2.3.4. Os documentos portados pelo militar deverão sempre estar bem cuidados, plastificados,

quando possível, e protegidos da umidade e sujeira.

2.4. DAS FORMATURAS

2.4.1.  A formatura ordinária da Prefeitura será realizada na avenida em frente ao pavilhão

principal da PMB, conforme previsto no Horário do Corpo.

2.4.2.  Em  caso  de  mau  tempo,  as  formaturas  da  Prefeitura  poderão  ser  executadas  no

Auditório da PMB.
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2.4.3. Os treinamentos para as diversas solenidades realizadas durante o ano serão regulados

em OS específicas elaboradas pela Sec Intlg Instr.

2.4.4. A proposta de roteiro de todas as formaturas da Prefeitura deverá ser despachada com o

Subprefeito de forma que, no mínimo na véspera da solenidade, seja aprovada pelo Prefeito.

2.4.4.1. Para as solenidades comemorativas (aniversário da PMB, Dia do Soldado, Dia do

Exército etc) deverão ser programados, no mínimo, os seguintes eventos:

a) Celebrações Religiosas.

b) Formatura Geral.

c) Coquetel.

d) Almoço de Confraternização.

e) Competições Desportivas.

2.4.4.2.  A Sec Intlg Instr  deverá,  em sua proposta de roteiro de formatura,  fazer alusão à

Banda de Música apoiadora e prever a maior variação possível de dobrados militares.

2.4.5. A Sec Com Soc deverá providenciar, em estreita coordenação com a Sec Intlg Instr, o

equipamento de som necessário ao funcionamento dos microfones.

2.4.6.  Todos os militares da Prefeitura que estiverem dispensados de esforços físicos, TFM,

formaturas,  entre  outros,  exceto  os  baixados,  comparecerão  às  formaturas  gerais  como

assistentes, supervisionados pelo médico ou graduado da Seção de Saúde.

2.4.6.1. Os dispensados deverão permanecer a frente da tropa, no passadiço do lado esquerdo

da entrada principal da PMB), se possível na sombra, com possibilidade de sentarem-se, e

sem necessidade de seguir os comandos dados ao pessoal em forma.

2.4.6.2. Os dispensados permanecem obrigados aos sinais de respeito aos símbolos nacionais,

canto de canções, e postura diante da apresentação da tropa à autoridade, como assistentes que

são.

2.4.7. O mapa da força deverá ser confeccionado e entregue antes do início da formatura ao

Subprefeito.

2.4.7.1. Não serão admitidas faltas às formaturas, devendo os Ch Div e Sec vinculadas zelar

para que o máximo de integrantes esteja em forma.

2.4.8. Para  o  desfile  em  continência  à  autoridade  que  preside  a  formatura,  a  Prefeitura

romperá  a  marcha  em  direção  ao  palanque  e,  após  1º  (primeiro)  passo,  marcará  passo

entoando  a  Canção  do  Comando  Militar  do  Planalto.  Ao  final  da  primeira  estrofe  e  do

estribilho,  mediante  marcação mais  forte  do  bumbo,  fará  frente  para  a  direita,  rompendo

novamente a marcha. Prosseguirá até a altura da entrada do rancho do CMP, onde retornará

para o desfile propriamente dito.

2.4.9. A Sec Intlg Instr deverá solicitar a Banda de Música, por escrito, com antecedência de

10 (dez) dias, expondo:
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- motivo do pedido;

- mais alta autoridade presente à formatura;

- data, hora e local da apresentação; e

- uniforme previsto.

2.4.9.1.   A Sec Intlg  Instr  deverá solicitar  ao Cmdo B  Adm Ap/CMP, via  DIEX, com a

antecedência mínima de 04 (quatro) dias, o apoio em armamento, quando houver necessidade

da Guarda Bandeira participar das formaturas.

2.5. DO TREINAMENTO FÍSICO MILITAR E TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA

2.5.1. Treinamento Físico Militar (TFM)

2.5.1.1. O TFM será realizado às 2ª, 3ª, 4ª e 5ª feiras, com a sessão preparatória centralizada

para  toda  a  Prefeitura  na  quadra  desportiva  em  frente  ao  pavilhão  principal  e  a  sessão

propriamente dita descentralizada no âmbito do Complexo Desportivo do CMP. Os militares

residentes  no SMU, que assim o desejarem, poderão  realizar  o  seu treinamento  físico na

quadra desportiva próxima a praça Cora Coralina, sob o controle e supervisão do Ch Div Mnt

ou do militar mais antigo que estiver presente.

2.5.1.2. O Ch Div Pes providenciará o mapa da força de toda a PMB que, após consolidado

será remetido ao Subprefeito.

2.5.1.3. O QTS de TFM deverá ser rigorosamente observado pelo Subprefeito  e todos os

demais militares, não se admitindo excesso nem diminuição da carga de esforço, salvo em

função do prescrito na letra c), do item 3.2.2.4.7, do EB20-MC-10.350 (Treinamento Físico

Militar).

2.5.1.4. O OTFM deverá verificar, nos horários previstos para o TFM, a cor da bandeirola

hasteada no mastro do Completo Desportivo do CMP, indicando a temperatura e umidade do

ar.

2.5.1.5. É proibida a realização de prática desportiva coletiva sem previsão em QTS, a não ser

que faça parte da atividade especificamente autorizada ou prevista em BI ou OI.

2.5.1.6. Em princípio,  a  PMB terá  pelo  menos  um dia  na  semana  com sessão  de  TFM

destinada à prática desportiva livre que deverá ser controlada por, no mínimo, um oficial ou

sargento.

2.5.1.7. A tropa  que  estiver  correndo  em  forma  deverá  possuir  balizadores  munidos  de

bandeirolas vermelhas (no mínimo, dois à frente e dois à retaguarda).

2.5.1.8. A tropa sempre executará a corrida em forma por três, puxando contagens.

2.5.1.9. Nas corridas externas, não está autorizada a retirada da camiseta, seja em forma ou

isoladamente.
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2.5.1.10.  O  uso  da  academia  de  musculação  do  CMP está  autorizado  para  os  Oficiais,

Subtenentes  e  Sargentos,  devendo  ser  obedecidos  os  horários  destinados  aos  respectivos

círculos hierárquicos.

2.5.1.10.1. Todos os usuários deverão se submeter à inspeção de saúde específica para esta

atividade, com a publicação, de forma individualizada, em BI, da autorização para uso.

2.5.1.10.2.  É de inteira responsabilidade do usuário a atividade de musculação, que não estará

prevista em QTS.

2.5.1.11.  Todos os dispensados do TFM ou esforços físicos comparecerão à sessão de TFM

em  um  único  grupamento,  sendo  liberados  após  a  apresentação  ao  militar  mais  antigo

presente.

2.5.1.12.  Os militares dispensados que estiverem previstos para o TFM e TAF alternativos

deverão executar o respectivo plano de treinamento, a cargo do OTF.

2.5.1.13. Ao final da sessão de TFM, todos os militares retornarão para as suas respectivas

seções, não se admitindo a continuação de atividade física além do tempo previsto.

2.5.1.13.1.  O pronto  nas  respectivas  seções  ou locais  de trabalho deverá  atender  o prazo

máximo de 30 minutos após o término da sessão de TFM diária.

2.5.1.14. O TFM somente poderá ser cancelado pelo Prefeito ou Subprefeito, em caso de mau

tempo, consultar o Subprefeito antes do horário previsto para o início da sessão para verificar

se a mesma será cancelada.

2.5.1.15. O militar, quando em corrida isolada e treinamento individual para o TAF, poderá

utilizar o tênis mais adequado para corridas, devendo ser deverá priorizado o uso do tênis com

predominância na cor preta.

2.5.1.15.1. O uso de tênis diferente do regulamentar somente está autorizado se prescrito pelo

médico e com autorização publicada pelo Boletim da OM.

2.5.1.15.2. Nos dias previstos em QTS para a prática desportiva, o militar deverá comparecer

à  atividade  com  o  uniforme  14º  e  somente  poderá  colocar  o  tênis  ou  uniforme  para  a

modalidade esportiva durante a realização dos jogos.

2.5.2. Teste de Aptidão Física (TAF)

2.5.2.1.  Anualmente será realizado para os quadros e militares do NB o exame pré-TAF na

Seção de Saúde da PMB. O Oficial Médico deverá remeter a Seç Intlg Instr, uma semana

antes  da data  prevista  para  o TAF, uma relação dos  faltosos  e  as  alterações  encontradas,

indicando os militares impedidos e aqueles com recomendações de TAF alternativo.

2.5.2.2. O Ch Sec Intlg Instr, com o apoio do Ch Div Pes, verificará quais dos recomendados

ao TAF alternativo  deverão  efetivamente  realizá-lo,  segundo os  critérios  preconizados  na

legislação em vigor.
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2.5.2.3. Uma  comissão  composta  pelo  OTFM  e  do  Oficial  Médico,  publicada  em  BI,

designará os OII a serem desenvolvidos pelos militares sujeitos a TAF alternativo.

2.5.2.4. A menção do TAF para os militares que realizarem o TAF alternativo, e desde que

atinjam os  índices  propostos  pela  comissão  definida  no  item 2.5.2.3,  será  “R”,  conforme

preconiza a legislação em vigor.

2.5.2.5. O militar apto para realização do TAF regular, que apresentar menção “R” ou “I”

deverá  ser  acompanhado  pelo  OTF  e  submetido  a  um  programa  de  treinamento  físico

individualizado para recuperação dos índices.

2.5.2.6. A menção “I” em dois TAF consecutivos obriga o militar a ser submetido a uma JIS

para avaliação médica.

2.5.2.7. O militar que se apresentar para execução do TAF deverá ter participado do número

mínimo de sessões de TFM e estar apto para o TFM e TAF em inspeção de saúde.  Caso

contrário,  será  relacionado  para  a  segunda  chamada,  quando  será  submetido  à  mesma

averiguação, sempre sob responsabilidade do OTF e da Sec Sau.

2.5.2.8. Para a realização do Teste de Aptidão Física (TAF) está autorizado o uso de tênis

específico para a corrida.

2.6. DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO

2.6.1. O TAT será realizado anualmente e dividido em dois grupamentos, sendo tiro de pistola

(grupamento A) para oficiais e subtenentes, e tiro de fuzil (grupamento B) para sargentos.

2.6.2. Para realização do TAT os militares deverão estar habilitados, ou seja, terem executado

o Tiro de Instrução Básico (TIB).

2.6.3. Deverá ser observadas as seguintes recomendações durante a execução do TAT:

2.6.4. Os militares que não atingirem o índice mínimo “B”, caso haja munição disponível,

poderão ter uma 2ª chance, após o término de todas as séries de tiro.

2.6.5. Os militares que faltarem ao TAT deverão procurar o Oficial de Tiro para que o mesmo

solicite a realização junto as outras OM.

2.6.6. O  Oficial  de  Tiro,  Chefe  da  Seção  de  Inteligência  e  Instrução,  Chefe  da  Divisão

Adminsitrativa  e  demais  agentes  envolvidos  deverão  tomar  todas  as  medidas  necessárias

antes, durante e depois do TAT, para o controle do armamento, da munição e a segurança

durante a instrução.

2.6.6. O  resultado  do  TAT será  publicado  no  Boletim  Interno,  devendo  ser  lançados  os

números de impactos obtidos e o conceito correspondente.
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2.7. DA ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS

2.7.1. Da Documentação Externa

2.7.1.1. Do Recebimento

2.7.1.1.1. Toda correspondência externa,  física ou eletrônica,  com exceção da que possuir

classificação  sigilosa,  deverá  ser  dirigida  ao  Protocolo  Geral,  que  ficará  encarregado  de

protocolar a mesma e inseri-la no Sistema de Protocolo Eletrônico de Documentos (SPED).

2.7.1.1.2.  Os documentos sigilosos serão encaminhados à Sec Intlg Instr  para protocolo e

despacho com o Prefeito.

2.7.1.1.3. Qualquer  documento  oficial  externo  encaminhado  de  forma  eletrônica  somente

poderá ser recebido em um endereço eletrônico oficial da Prefeitura (pmb@correio.eb.mil.br),

acessado exclusivamente pelo Protocolo Geral.

2.7.1.1.4. Toda a correspondência externa deverá ser encaminhada ao Prefeito, nos casos de

assunto que trate  de PNR, Justiça e Ordenador de Despesa. Ao Subprefeito, nos demais casos,

que os despachará, eletronicamente, para as Div/Sec de interesse.

2.7.1.2. Da Expedição

2.7.1.2.1. Toda  a  documentação  ostensiva  expedida  sai  da  Prefeitura  por  intermédio  do

Protocolo Geral, que se encarregará do protocolo e remessa ao destinatário pelo meio mais

conveniente.

2.7.1.2.1.1.  Para  a  remessa  da  documentação  aos  diversos  destinatários,  deverá  ser  dada

prioridade ao meio eletrônico (Correio do EB, SPED ou e-mail).

2.7.1.2.2. Os documentos que geram direitos individuais (justiça, remuneração, etc) deverão

ser assinados fisicamente e encaminhados pelos Correios.

2.7.1.2.3.  A documentação sigilosa é protocolada e expedida pela Seção de Inteligência e

Instrução.

2.7.2. Da Documentação Interna

2.7.2.1. Todos os documentos internos que tratem de assuntos oficiais deverão ser produzidos

e tramitados por meio do SPED.

2.7.2.2. Documentos de apoio a decisão e sujeitos à revisão pelo aprovador (minuta de OSv,

minuta de OI, estudos, etc) deverão ser tramitados pelo WEBMAIL para fins de correção e

aprovação.

2.7.2.3. Os documentos sigilosos darão entrada na Seç Intlg Instr que, após protocolo interno,

os encaminhará aos respectivos destinatários.

2.7.3. Serviço de Estafetas

2.7.3.1. O serviço de estafeta é realizado por 1 (um) Cb/Sd:

- O Estafeta tem por missão conduzir e entregar documentos destinados às Diretorias

do QGEx e às OM da Guarnição de Brasília com escaninho no Forte Caxias.  Realizar a
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distribuição de documentos destinados às OM fora da Guarnição de Brasília e aos diversos

órgãos, por meio da ECT.

2.7.3.2. Toda a documentação externa da PMB que tenha que ser expedida fisicamente e seja

conduzida pelo estafeta deverá, em princípio, ser entregue no Protocolo Geral até as 16:00h

do dia útil anterior, onde será registrada em livro próprio e distribuída ao estafeta.

2.7.3.3. É vedado ao estafeta realizar serviços particulares.

2.7.3.4. Os estafetas sairão nas terças e quintas-feiras de cada semana, às 08:30 h

2.7.3.5. Em hipótese alguma o estafeta poderá levar a documentação para sua residência.

2.8. DAS REUNIÕES

2.8.1. Das Reuniões de Estado-Maior:

2.8.1.1. Realizadas às segundas-feiras às 09:30h e sextas-feiras, às 08:00h.

2.8.1.1.1. Caso o expediente se inicie na parte da tarde, a reunião será realizada às 13:00hs.

2.8.1.2. Finalidade: verificação e nivelamento de assuntos pendentes, coordenação das ações

previstas para a quinzena posterior e coordenações adicionais.

2.8.1.3. Participantes: Subprefeito, Ch Div (Adm, Pes, Div Gestão PNR e Div Mnt PNR), Ch

Asse Ap Ass Jur, Ch CRG, Ch TI, Ch Sec Intlg Instr e Ch Asse Gestão.

2.8.1.4. Na ausência de qualquer um dos oficiais acima previstos, deverá ser designado outro

militar que responderá pelo ausente e ficará encarregado de repassar as ordens emanadas.

2.8.1.5. Local: Sala de Reuniões do Cmdo.

2.8.1.6.  Compete aos militares que participam da reunião com o Prefeito difundir, aos seus

respectivos subordinados, os assuntos que foram abordados, com exceção aqueles de natureza

sigilosa.

2.8.2. Reuniões com os Integrantes da PMB:

2.8.2.1.  Quando necessário,  serão  realizadas  às  quintas-feiras,  às  15:00h ou em data-hora

determinada pelo Prefeito.

2.8.2.2.  Finalidade:  Instrução  de  Quadros,  determinada  pelo  Prefeito  ou  sugerida  pelo

Subprefeito ou pela Sec Intlg Instr, e repasse de assuntos de interesse geral.

2.8.2.3. Participantes: todos os Oficiais, Subtenentes, Sargentos e Servidores Civis.

2.8.2.4. Não serão admitidas faltas às reuniões marcadas, as quais são de caráter obrigatório.

2.8.2.5. Local: Auditório da PMB.

2.8.3. Nas recepções de autoridades visitantes serão realizadas reuniões para apresentação de

oficiais  a  autoridades,  a  princípio,  no auditório da PMB, logo após a  formatura geral  ou

chegada da autoridade à OM, devendo os oficiais ali comparecer de imediato.

2.8.3.1. Para esta reunião serão seguidos os procedimentos previstos na VM 03 - Honras de

Recepção e Despedida de Autoridade de OM, da SGEx.
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2.8.3.2. O Ch TI deverá sempre consultar com antecedência o Ch Sec Intlg Instr para verificar

a necessidade de montar ou não o computador para a projeção.

2.9. DO CONTROLE SANITÁRIO

2.9.1.  Todo militar da OM deverá ser inicialmente tratado pela Sec Sau da PMB, mediante

comparecimento à visita médica ou dentária.

2.9.1.1.  Nos  casos  de  gravidade  em  que  haja  necessidade  de  atendimento  de

emergência/urgência, o militar será encaminhado para o Hospital das Forças Armadas (HFA).

2.9.1.2. Nos casos de emergência fora do expediente ou fora da PMB, o militar deverá dirigir-

se diretamente ao HFA e, após o atendimento, comparecer à visita médica na Sec Sau para dar

ciência ao oficial médico.

2.9.1.2.1. Na impossibilidade de fazê-lo, o baixado ou seu familiar deverá entrar em contato, o

mais rápido possível, com o seu chefe imediato para dar conhecimento do fato.

2.9.2. Funcionamento da Sec Sau:

2.9.2.1. Visita médica: conforme Horário do Corpo.

2.9.2.1.1.  Os  atendimentos  de  emergência  terão  prioridade  e  poderão  ser  realizados  em

qualquer horário.

2.9.2.1.2. A ambulância da OM somente poderá ser utilizada nos seguintes casos:

a) emergência médica com deslocamento da PMB para o HMAB/HFA ou hospital por

eles encaminhados, com a presença do Oficial Médico;

b) apoio a formaturas gerais no âmbito da PMB;

c) apoio a atividades diversas previstos em OS; e

d) deslocamento de militares para exames em hospital, acompanhados por oficial ou

graduado da Sec Sau.

2.9.2.1.3. Em caso de emergência de militar ou dependente em residência ou em locais não

administrados pela PMB, a ambulância da OM não deverá ser utilizada para remoções de

qualquer natureza, devendo o interessado dirigir-se imediatamente a emergência do Hospital

das Forças Armadas para pronto atendimento ou utilizar o serviço médico público.

2.9.2.1.4. A ambulância não poderá ser escalada de viatura de dia.

2.9.2.1.5. A Sec Intlg Instr deverá prever a presença da ambulância com médico nas atividades

que demandarem maior risco. Nas formaturas gerais, o médico deverá estar presente, sempre

que possível.

2.9.2.1.6. Qualquer solicitação de doação de sangue, deverá ser levada ao Subprefeito para

autorização.

2.9.2.1.6.1. A Seção de Saúde deverá observar o que prescreve a legislação vigente específica.
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2.9.2.2. Visita Odontológica:

2.9.2.2.1.  O  Gabinete  Odontológico  funcionará  obedecendo  a  rotina  da  Sec  Sau,  com

marcação de visita odontológica agendada.

2.9.2.2.2.  As  emergências  odontológicas  serão  atendidas  em  prioridade,  independente  do

quadro de trabalho.

2.9.3. Controle Periódico de saúde dos militares da PMB

2.9.3.1. Cabe a  Div  Pes  manter  rígido  controle  dos  problemas  médicos  e  de  efetivo  dos

integrantes da PMB, particularmente de militares em LTSP, em vias de passar à situação de

agregado,  com  necessidades  de  requalificação,  à  disposição  de  outras  OM,  adidos  por

qualquer motivo, em vias de estabilizar, com pendências para licenciamento/(re)engajamento,

atestados de origem entre outros, de forma a evitar prejuízos aos militares e à administração

ou instauração de ISO.

2.9.3.2. O Cmt Contg deverá tratar com especial cuidado os casos de recrutas dispensados do

serviço  e  esforços  físicos,  controlando  o  limite  de  90  dias  no  máximo  para  fins  de

desincorporação,  e  os  problemas  de  saúde  ou  sociais  de  recrutas  que  recomendem  a

instauração  de  sindicância  (desincorporação  de  militares  arrimos  ou  com problemas  pré-

existentes à incorporação).

2.9.3.3.  Todos  os  cabos  e  soldados  sofrerão  inspeções  de  saúde  para  licenciamento  e

engajamento/reengajamento, no mínimo três meses antes da primeira data de licenciamento

da turma respectiva.

2.9.3.4.  Os militares  que entrarem no comportamento  insuficiente  ou a  partir  da segunda

prisão disciplinar, deverão também ser, automaticamente, inspecionados, sempre com dupla

finalidade, ou seja, licenciamento e engajamento/reengajamento (em atos diferentes).

2.9.4. Dos     procedimentos em caso de Acidente em Serviço  

2.9.4.1.  Todo militar  que  sofrer  acidente,  em serviço  ou não,  deve  providenciar  imediata

participação por escrito ao chefe imediato, para as providências administrativas pertinentes,

conforme procedimento padronizado na Sec Pes Mil.

2.9.4.2. Caso o militar se acidente fora da OM e não possa se dirigir ao quartel, deve informar

a seu chefe imediato pelo modo mais rápido, dando Parte de Doente, conforme preconiza o

RISG. Se possível, um familiar ou qualquer outra pessoa deverá comparecer a PMB trazendo

a documentação médica, prescrições, receituários, etc, relativos ao militar, para protocolo e

providências, o mais rápido possível.

2.9.5. Do Controle Documental da Seção de Saúde

2.9.5.1. A Seção de Saúde deverá manter um arquivo organizado com toda a documentação

médica dos militares da PMB, com a finalidade de instruir procedimentos administrativos ou

judiciais.
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2.9.5.2.  Toda a documentação de saúde deverá dar entrada no protocolo geral da PMB para

despacho do Subprefeito. Receituários médicos emitidos fora da OM, atas de inspeção de

saúde,  pareceres  médicos,  entre  outros,  não  podem tramitar  de  forma  independente,  sem

passar pelo protocolo, para despacho e providências.

2.9.5.3. Dada a sensibilidade da documentação de saúde,  todos os documentos que forem

gerados na PMB ou emitidos em OM diversas deverão ser analisados quanto à possibilidade

de rasuras, as quais podem gerar benefícios indevidos.

2.9.5.4. Conforme previsto no RISG, o livro de visita médica deverá ser levado ao Subprefeito

diariamente, pelo Ch Sec Sau, para conhecimento e providências daquela autoridade.

2.10. Dos Prontos:

2.10.1.  Diariamente,  até  15  minutos  antes  do  horário  de  término  do  expediente,  sejam

apresentados ao Subprefeito os seguintes “Prontos”:

a) Almoxarifado (conferência e fechamento);

b) Seção de Transporte (indicação de Vtr e missão e conferência do ferramental e

suprimento);

c) BI assinado e distribuído; e

d)  Produtividade  diária  da  Seç  Saúde,  indicando  atendimentos  realizados  e

implantação no SIRE.
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CAPÍTULO III

DA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

3.1. DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DA PMB

3.1.1.  Nas  oportunidades  em  que  o  Prefeito  estiver  impossibilitado  de  despachar,  ficam

delegadas ao Subprefeito as seguintes aprovações e assinaturas:

3.1.1.1.  Aprovar  os  Boletins  Ostensivos  e  de  Acesso  Restrito,  e  seus  Aditamentos,  no

respectivo sistema;

3.1.1.2. Assinar as Carteiras de Identidade (ou Cartões de Identificação) dos Cb e Sd da PMB;

3.1.1.3. Assinar documento de encaminhamento de militares para outras OM ou JIS;

3.1.1.4. Assinar documento de apresentação de praças em outras OM; e

3.1.1.5. Aprovar e conceder as dispensas do expediente a todos os militares e servidores civis 

da PMB.

3.1.2. Não haverá subdelegação de competência pelo Subprefeito, chefes de Divisão e Seção 

da PMB para seus subordinados.

3.2. DO PROCESSO DISCIPLINAR

3.2.1. Os Chefes da Divisão de Pessoal, Divisão Administrativa, Divisão de Gestão de PNR e

Divisão de Manutenção de PNR tem a competência, para a apuração e aplicação das punições

disciplinares, equivalente ao cargo de Comandante de Subunidade, conforme previsto na letra

d) do Inciso II do Art 10 do RDE.

3.2.2.  Para  aplicação das  punições,  deverá  ser  observado o previsto para Comandante de

Subunidade, conforme anexo III do RDE.

3.2.3. Todo militar que tomar conhecimento do fato deverá participar diretamente ao seu 

Chefe imediato.

3.2.4. O Comandante do Contingente deverá manter um livro de controle disciplinar de cada

Cb / Sd, contendo o resumo das fichas disciplinares previstas para cada militar da PMB.

3.3. DOS PROCESSOS DE ENGAJAMENTO / REENGAJAMENTO

3.3.1. A Seção de Pessoal Militar e o Contingente devem providenciar os requerimentos para

engajamento,  reengajamento  e  licenciamento  das  praças  e  oficiais  temporários  dentro  de

prazo  mínimo  estabelecido  pelo  Chefe  da  Divisão  de  Pessoal,  de  modo  a  que  sejam

executadas  as  inspeções  de  saúde  respectivas  e  não  haja  sobrecarga  de  trabalho  no

processamento ou perda de prazos.
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3.3.2.  Os  requerimentos  deverão  estar  acompanhados  pelas  Fichas  Disciplinares  e  pelas

Fichas de Observação do Chefe Imediato do militar.

3.3.3.  As propostas de engajamento ou reengajamento de militares deverão ser despachadas

com o Subprefeito, para prévia aprovação pelo Prefeito, até 90 (noventa) dias antes da data

prevista para o evento.

3.3.3.1. Para tal, o Ch Div Pess deverá agendar uma data com o Subprefeito para uma reunião,

na qual deverão estar presentes todos os Ch imediatos (Div/Sec) dos militares, portando a

documentação necessária para subsidiar a tomada de decisão do Subprefeito.

3.3.4.  O pessoal previsto para ser licenciado somente deve estar de posse dos uniformes 9º

B2/C2 e o 14º, tendo em vista as atividades internas e serviço, a partir do mês anterior ao do

efetivo licenciamento. Todo o equipamento deve ser recolhido até o início desse prazo. Se

necessário, será feita cautela diária do equipamento, com devolução no retorno da missão ou

ao sair de serviço.

3.4. DA APRESENTAÇÃO DE NOVOS MILITARES NA PMB

3.4.1. Das Apresentações

3.4.1.1. Apresentação ao chegar à PMB

a) Prefeito - Apresentação ao Comandante da 11ª RM;

b) Demais Oficiais - Apresentação ao Prefeito; e

c) Praças - Apresentação ao Subprefeito.

3.4.1.1.1.  Todos  os  recém  apresentados  deverão  estar  portanto  suas  pastas  de  alterações

quando da apresentação.

3.4.1.2. De Oficiais e Sargentos

3.4.1.2.1.  Após  a  apresentação  ao  Prefeito  ou  Subprefeito,  deverão  preencher  a  ficha  de

apresentação na Div Pes e apresentar um extrato do seu curriculum vitae ao O Com Soc.

3.4.1.2.2. A apresentação aos demais integrantes da PMB será feita em reunião no Auditório.

3.4.1.2.3.  Todo o efetivo de Oficiais, Subtenentes, Sargentos e Servidores Civis participarão

das reuniões de apresentação de militar.

3.4.1.2.4. O apresentado deverá estar, a princípio, com o uniforme 5º A1, salvo determinação

contrária do Prefeito.

3.4.1.2.5. Durante a reunião será lido, pelo O Com Soc, o curriculum-vitae do militar.

3.4.1.2.6. Todos os militares recém-chegados passarão meia-jornada em cada Seção da PMB,

visando tomar  conhecimento do trabalho aqui desenvolvido. A coordenação desta atividade

ficará a cargo do Ch Sec Intlg Instr que deverá, para tanto, apresentar um QTS para aprovação

do Prefeito.
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3.4.1.3. De Cb e Sd

3.4.1.3.1. Após a apresentação ao Ch Div Pes para designação da seção, será apresentado ao

Subprefeito na primeira oportunidade.

3.4.2. Do afastamento da Guarnição

3.4.2.1. De Oficiais

3.4.2.1.1. Antes do oficial afastar-se da Guarnição por motivo de dispensas, férias, viagens,

licenças, etc, deverá apresentar-se ao Prefeito e ao Subprefeito, solicitar a devida autorização

e preencher o Livro de Apresentação na Sec Pes Mil.

3.4.2.1.2. No  retorno  do  afastamento,  o  oficial  deverá  se  apresentar  ao  Prefeito  e  ao

Subprefeito.

3.4.2.2. Praças

3.4.2.2.1. Antes dos Subtenentes/Sargentos afastarem-se da Guarnição deverão apresentar-se

ao Subprefeito para receber a devida autorização e preencher o Livro de Apresentação na Sec

Pes Mil.

3.4.2.2.2.  No retorno  do  afastamento,  os  Subtenentes/Sargentos  deverão  se  apresentar  ao

Chefe da Divisão/Seção respectivos.

3.4.2.2.3. Os Cabos e Soldados a apresentação se dará através de DIEx para o Ch Div Pes.

3.4.3. Das Despedidas

3.4.3.1. De Oficiais, Subtenentes, Sargentos e Servidores Civis

3.4.3.1.1. A despedida, em princípio, será no Auditório da PMB e o militar que se despede

deverá trajar o uniforme da atividade.

3.4.3.1.2.  Todo o efetivo de Oficiais, Subtenentes, Sargentos e Servidores Civis participarão

das reuniões de despedidas.

3.4.3.1.3. Caberá ao chefe imediato do oficial desligado propor ao Prefeito, se for o caso, com

antecedência de 5 (cinco) dias, a referência elogiosa a ser consignada em BI da PMB na data

do desligamento.

3.4.3.1.4. Deverá ser adotado o mesmo procedimento em relação aos subtenentes, sargentos e

servidores civis, devendo a proposta de referência elogiosa ser encaminhada ao Subprefeito.

3.4.3.1.5.  Quando o oficial  exercer as funções de Subprefeito,  Chefe de Divisão/Seção, o

Prefeito confeccionará, se for o caso, a referência elogiosa.

3.4.3.1.6. Para a reunião de apresentação de despedidas será adotado o seguinte roteiro:

a) Palavras iniciais do Prefeito;

b) Leitura da referência elogiosa consignada em BI (O Com Soc);

c) Entrega, ao militar desligado, de uma lembrança da PMB;

d) Palavras de despedidas, se o militar assim o desejar; e
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e) Ao término da reunião, o militar despedido se posicionará na saída do Auditório da

PMB onde receberá os cumprimentos dos integrantes da Prefeitura.

3.4.3.2. De Cb e Sd

3.4.3.2.1. Por transferência ou licenciamento individual: será realizada no âmbito da Divisão/

Seção, nos moldes das despedidas de Oficiais e Sargentos, com as adaptações necessárias.

3.4.3.2.2. Por licenciamento coletivo: será realizada em formatura geral da PMB.

3.5. DO PLANO DE CHAMADA

3.5.1. Todos os militares ao se apresentarem pronto para o serviço, deverão ser incluídos no

plano de chamada.

3.5.2.  As Divisões/Seções serão as responsáveis por organizarem os seus respectivos planos

de chamadas e escalarem os militares chamadores.

3.5.3. A Sec Instr Intl é a responsável por organizar, atualizar e distribuir o Plano de Chamada

anualmente, ou sempre que for necessário.

3.5.4. O Ch Div Pes, deverá organizar e manter em dia uma relação nominal dos oficiais da

PMB, com as respectivas residências e telefones, destinando vias ao Subprefeito, ao Ch Div

Instr Intlg (para confecção do plano de chamada geral) e outra para ser anexada ao livro de

ordens do Sargento de Permanência.

3.6. DO PERNOITE DE MILITARES NA PMB

3.6.1. É expressamente proibido o pernoite de qualquer militar, exceto o pessoal de serviço,

na Sede, Garagem e nas Administrações de Quadra (vestiários ou sedes). Caso haja alguma

necessidade extraordinária para tal,  deverá haver  autorização pelo Prefeito  ou Subprefeito

publicada em BI.

3.6.2. No  complexo  do  Comando  Militar  do  Planalto  existe  alojamento  para  oficiais  no

Pavilhão Sul e será utilizado nas seguintes condições:

3.6.2.1. Quando do acionamento de atividade em que participem oficiais que não sejam da

guarnição de Brasília - DF.

3.6.2.2. O segmento feminino somente poderá pernoitar no Complexo do CMP se autorizado

pelo Cmt Mil Planalto ou pelo Ch EM CMP.

3.6.2.3.  Alojamento de segmento masculino no pavilhão sul  da B Adm Ap/CMP, quando

autorizado.

3.6.2.4. Alojamento de segmento feminino situado na Cia de Comando da B Adm Ap/CMP às

militares devidamente autorizadas.

3.6.2.5. Caso haja necessidade de pernoite de algum oficial na Complexo do CMP, deverá ser

solicitada autorização por escrito, a ser encaminhada ao Cmdo CMP.
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3.7. DA AVALIAÇÃO DO PESSOAL

3.7.1. Avaliação dos Oficiais e Sargentos de Carreira

3.7.1.1.  A avaliação dos  Oficiais  e  Sargentos  de carreira  seguirá  as normas e  calendários

estabelecidos para o SGD e pela DAPROM.

3.7.1.2. O Chefe da Seção de Inteligência e Instrução é o assessor do Prefeito para as ações a

serem realizadas para a avaliação do pessoal de carreira da PMB.

3.7.2. Avaliação Interna dos Oficiais e Sargentos Temporários

3.7.2.1. As Avaliações Internas dos Oficiais e Sargentos Temporários serão realizadas em duas

etapas de acordo com o que se segue:

a) 1ª Avaliação Interna: 6 (seis) meses após a incorporação/prorrogação; e

b) 2ª Avaliação Interna: 10 (dez) meses após a incorporação/prorrogação.

3.7.2.1.1. A 1ª Avaliação Interna é  Formativa e visa auxiliar no levantamento dos pontos

fortes e pontos de melhoria dos militares da PMB.

3.7.2.1.2.  A  2ª  Avaliação  Interna  é  Somativa e  será  considerada  no  processo  de

engajamento/reengajamento dos militares.

3.7.2.2. Serão avaliadores os Chefes imediatos dos militares a serem avaliados, os Chefes de

Divisão e o Subprefeito.

3.7.2.2.1.  As Avaliações Somativas deverão ser submetidas ao Prefeito até, no máximo, 30

dias antes da data de reengajamento do militar temporário.

3.7.2.3.  A Avaliação Interna deverá ser fundamentada nas competências demonstradas pelo

militar, sendo a mesma instrumento de aperfeiçoamento e que reflete o real desempenho do

militar baseado em pautas comportamentais adequadas às necessidades do Exército.

3.7.2.4.  A avaliação  deverá  ser  realizada  sob  a  ótica  de  três  competências  básicas:  uma

competência profissional  orientada ao resultado do trabalho;  uma competência relativa ao

relacionamento interpessoal, que enfoca a harmonia nas relações sociais, e uma competência

especificamente castrense, do espírito militar, tão peculiar da carreira das armas.

3.7.2.5. O comprometimento com os resultados garante a responsabilidade, de avaliadores e

avaliados, com o desempenho individual e do grupo a serem alcançados. Nesse sentido, a

Avaliação  Interna  é  uma  ferramenta  de  aperfeiçoamento  que  permite  materializar  esse

comprometimento.

3.8. PROCESSO PARA ELABORAÇÃO DA PARTE DE ACIDENTE

3.8.1. Acidente de serviço: é todo aquele que se verifica em consequência de ato de serviço.

De acordo com a legislação em vigor (Decreto nº 57.272, de 16 Nov 65, modificado pelos

Decretos nº 64.517, de 15 Mai 69 e 90.900, de 05 Fev 85), considera-se acidente em serviço

aquele que ocorra com o militar da ativa, quando:
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a) no exercício dos deveres previstos no Art. 25 do Decreto-Lei nº 9.698, de 2 de

setembro de 1946 (Estatuto dos Militares);

b)  no  exercício  de  suas  atribuições  funcionais,  durante  o  expediente  normal,  ou,

quando determinado por autoridade competente, em sua prorrogação ou antecipação;

c) no cumprimento de ordem emanada de autoridade militar competente;

d)  no  decurso  de  viagens  em  objeto  de  serviço,  previstas  em  regulamentos  ou

autorizados por autoridade militar competente;

e) no decurso de viagens impostas por motivo de movimentação efetuada no interesse

do serviço ou a pedido;

f) no deslocamento entre a sua residência e a organização em que serve ou o local de

trabalho, ou naquele em que sua missão deva ter início ou prosseguimento, e vice-versa.

g) Não se aplica o disposto neste artigo quando o acidente for resultado de crime,

transgressão disciplinar, imprudência ou desídia do militar acidentado.

3.8.2. Após a ocorrência do acidente, deverá ser confeccionado um DIEx (parte de acidente),

pelo Ch imediato do militar, informando o ocorrido, com indicação de, se for o caso, 2 (duas)

testemunhas, devendo esse documento ser publicado em BI.

3.8.3. Deverá ser instaurada uma sindicância (ou IPM, se for o caso) a fim de comprovar a

existência  de  acidente  em  serviço  e  apurar  se  foi  resultante  de  transgressão  disciplinar,

imprudência, imperícia, ou desídia, por parte do acidentado. Após a solução da sindicância

(que deverá ser publicada em BI), o Médico Perito da PMB deverá verificar a necessidade ou

não da lavratura do Atestado de Origem (AO). Se houver lavratura do AO, esta deverá ser

publicada em BI.

3.8.4.  Quando  o  acidente  for  fora  de  serviço,  após  a  ocorrência  do  mesmo,  deverá  ser

confeccionado  um DIEx  (parte  de  acidente),  pelo  Ch  imediato  do  militar,  informando  o

ocorrido,  devendo  esse  documento  ser  publicado  em BI,  transcrito  para  as  alterações  do

acidentado e feito o registro do acidente na Seção de Saúde da PMB.

3.8.5.  A parte de acidente deverá ser confeccionada e emitida em até 48h; caso a parte de

acidente não tenha sido providenciada em tempo oportuno, deverá ser emitida na primeira

oportunidade;  após  certo  prazo,  poderá  haver  prejuízo  na  apuração dos  fatos  ocorridos  e

consequentemente prejuízo também à Administração Militar.
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CAPÍTULO IV

DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL

4.1. DO PEDIDO DE MATERIAL E SERVIÇOS

4.1.1. M  aterial existente no almoxarifado  .

4.1.1.1.  Para a  requisição de material  existente  no almoxarifado,  deverão ser seguidos os

seguintes procedimentos:

a) O requisitante deverá fazer o pedido no SISCOFIS;

b) O Fiscal Administrativo analisa e libera o pedido para o Almox; e

c) O Almoxarifado imprime os pedidos liberados pelo Fiscal Administrativo, separa o

material, confere, e faz a entrega ao solicitante.

4.1.2. Material não existente no almoxarifado.

4.1.2.1. Para a requisição de material não existente no almoxarifado, deverão ser seguidos os

seguintes procedimentos:

a) O requisitante deverá fazer um pedido formal via DIEx (modelo disponibilizado

pela Div Adm) contendo todos os detalhes do material  necessário,  encaminhando-a à Div

Adm, que após análise inicial encaminha o  pedido para o Almoxarifado.

b) O Almoxarife verifica se existe ata de pregão vigente para o material desejado.

c)  Caso  exista  ata  vigente,  o  Almox,  por  meio  do  Setor  de  Compras,  prepara  a

requisição,  envia para o Fiscal  Administrativo,  que,  após assinada pelo OD, segue para a

SALC confeccionar o empenho, conforme Nota de Crédito específica para aquela despesa;

d) Caso não exista ata vigente, o Almox, por meio do Setor de Compras, consulta no

banco de dados se existe ata de outra UG vigente e, caso positivo, solicita autorização para

adesão, realiza o processo de carona, prepara a requisição, envia para o Fiscal Administrativo,

que, após assinada pelo OD, segue para a SALC confeccionar o empenho, conforme Nota de

Crédito específica para aquela despesa; e

e)  No  caso  de  não  existir  nenhuma  ata  vigente,  o  Almox,  por  meio  do  Setor  de

Compras, preparará o processo de aquisição (podendo ser dispensa de licitação ou abertura de

novo processo licitatório) contendo 3 (três) propostas, conforme previsto nas normas vigentes,

confecciona a requisição, enviando-a para o Fiscal Administrativo, que, após assinada pelo

OD, segue para a SALC confeccionar o processo administrativo necessário
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4.2. DO RECEBIMENTO DE MATERIAL PELO ALMOXARIFADO

4.2.1.  Todo material, seja de consumo ou permanente, adquirido pela PMB ou provido pela

cadeia de suprimento, somente deverá ser recebido no depósito do Almoxarifado da PMB,

pelo Almoxarife, devidamente publicado em BI e elencado no Rol dos Responsáveis.

4.2.1.1.  Nos casos em que a logística de entrega e/ou recebimento for inviável, tais como

equipamentos  de  grande  vulto  e  pesagem,  peças  e  componentes  de  viaturas,  bem  como

medicamentos e utensílios de saúde e fardamento, o Almoxarife poderá receber o material no

destino final de uso dos materiais citados.

4.2.2. O processo de recebimento de material segue as seguintes etapas:

a)  A SALC,  com  base  na  Requisição  de  Aquisição  de  Material,  gera  a  Nota  de

Empenho  em  3  (três)  vias,  sendo  devidamente  assinadas  pelo  Chefe  da  SALC  e  pelo

Ordenador de Despesas.

b)  A  SALC  se  encarregará  de  enviar  2  (duas)  vias  da  Nota  de  Empenho  ao

Almoxarifado que, por sua vez, realizará a conferência das assinaturas e enviará uma cópia

assinada ao fornecedor contemplado, informando os prazos legais previstos em edital para a

entrega do material requerido.

c)  Quando  da  entrega  do  material  pelo  fornecedor,  o  militar  responsável  pelo

recebimento, de posse do Termo de Referência e da respectiva Nota de Empenho, realiza a

conferência visual,  onde devem ser verificadas as condições da embalagem, a conformidade

das quantidades e da marca do material e a validade, tudo conforme o Termo de Referência e

a  Nota  de  Empenho,  além da  existência  de  avarias  no  material.  Em caso  de  danos  nas

embalagens, ou nos materiais, o recebedor deverá escrever ou carimbar no verso do recibo do

frete  a  frase:  “Embalagem  danificada.  Material  sujeito  a  conferência  pelo  solicitante  e

possível indenização” e comunicar ao fornecedor as ocorrências de avarias nos materiais para

posterior reposição;

d) Quando se tratar de  materiais específicos, sensíveis a irregularidades, que exijam

certificação e registro junto a órgão certificador (INMETRO), ou Certificado de Aprovação de

EPI expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (CA), ambos previstos em edital,  o

Almoxarife  solicitará  via  DIEx  ao  Fiscal  Administrativo,  apoio  em  pessoal  habilitado

(engenheiro eletricista, engenheiro da segurança no trabalho, engenheiro mecânico, dentista,

etc.) para emitir laudo conclusivo sobre a certificação dos materiais. Só após a emissão do

laudo conclusivo, é que o material será recebido ou não. O Ch da SALC deverá consultar o

site  do  INMETRO  para  verificar  a  relação  dos  materiais  que  deverão  possuir,

obrigatoriamente, a exigência em edital no tocante aos certificados do INMETRO e CA.

e)  Quando  se  tratar  de  material  permanente (eletrodomésticos,  máquinas,

equipamentos  elétricos  e  ferramentas  elétricas),  o  militar  responsável  pelo  recebimento  e
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conferência de posse do Termo de Referência e  a respectiva Nota de Empenho,  realiza a

conferência visual, onde devem ser verificadas as condições da embalagem, a conformidade

das quantidades e da marca do equipamento, a funcionalidade (teste), tudo conforme o Termo

de Referência e a Nota de Empenho. Encontrada alguma alteração no material, o fornecedor

deverá  ser  comunicado  formalmente  sobre  as  ocorrências  encontradas  nos  materiais  para

posterior reposição. Só após sanadas as alterações o material será recebido.

f)  Quando  se  tratar  de  material  de  alto  custo  e/ou  de  complexidade  técnica,  o

Ordenador de Despesas designará em Boletim Interno a Comissão de Recebimento e Exame

de Material, composta por 3 (três) oficiais, constituída, de preferência, pelo Almoxarife, pelo

usuário final e por um oficial técnico, especialista no material a ser recebido. Caso não haja

militar  técnico  na  OM, a Comissão  poderá  solicitar  ao  Ordenador  de Despesas  apoio  de

militares de outras OM. Somente após a conclusão do Termo de Recebimento e Exame de

Material (TREM), o Almoxarife poderá receber o material e incluí-lo no SISCOFIS OM.

4.3. DA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

4.3.1. A prevenção e o combate a incêndio nas áreas comuns é responsabilidade da Equipe de

Combate a Incêndio da PMB.

4.3.2. A Equipe deverá providenciar a confecção do Plano de Prevenção e Combate a Incêndio

(PPCI),  previsto  nas  Instruções  Gerais  para  Prevenção  e  Combate  a  Incêndios  nas

Organizações  Militares  do  Exército  (IG 10-15),  que  conterá,  de  forma  objetiva,  todas  as

orientações e normas gerais e particulares relativas ao assunto e mantê-lo atualizado.

4.3.2.1. Anualmente, até o final do mês de Janeiro, deverão ser escaladas em Boletim Interno

as respectivas Turma de Combate a Incêndio (TCI).

4.3.2.2.  A Div Adm deverá manter, no Claviculário Geral existente na Sala de Recepção do

Gabinete do Prefeito, todas as chaves das portas principais da PMB.

4.3.3. Todos os integrantes da PMB são responsáveis por dar o alarme em caso de incêndio.

4.3.4. O Ch Eq Cmb Incd deverá ministrar pelo menos duas instruções anuais de Prevenção e

Combate a Incêndio a todo efetivo da PMB, preferencialmente, uma no 1º semestre e outra no

2º semestre.

4.4. DA UTILIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO

4.4.1. Os condicionadores deverão ser ligados pelo menos uma vez por semana. Entretanto,

medidas restritivas poderão ser adotadas durante os períodos em que houver imposição de

economia de energia.

4.4.2.  Deverão  ser  desligados  após  o  encerramento  das  atividades  diárias,  sob  a

responsabilidade do Chefe da Divisão/Seção.
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4.5. DO CONTROLE DE VIATURAS E COMBUSTÍVEIS

4.5.1. As viaturas administrativas e operacionais deverão ser utilizadas exclusivamente em

atividades de serviço e nos trajetos indicados em suas fichas de viatura.

4.5.2. Para circulação de viaturas militares bem como veículos particulares no Complexo do

Comando Militar do Planalto, o limite de velocidade é de 20 km/h.

4.5.3. As viaturas somente poderão sair da garagem da PMB em bom estado de apresentação

e limpeza da viatura como um todo.

4.5.4. Após o término de qualquer atividade, as viaturas devem ser recolhidas para a Sec Mnt

Trnp.

4.5.4.1. É  terminantemente  proibida  a  guarda  de  viaturas  com  material  embarcado,  de

qualquer tipo.

4.5.8.2. O encarregado de viaturas é o responsável por verificar se as viaturas da PMB (exceto

as indisponíveis) se encontram com o tanque de combustível a pleno.

4.5.9. O empréstimo de viaturas será autorizado, prioritariamente, com o respectivo motorista,

responsável pela conservação da viatura enquanto estiver realizado o apoio.

4.5.10.  O abastecimento  de  viaturas  da  PMB será  realizado  pelo  motorista,  no  posto  de

abastecimento do Quartel  General do Exército, mediante autorização por escrito do Fiscal

Administrativo.

4.5.11. O motorista somente poderá dirigir a viatura para a qual possui habilitação, ainda que

seja apenas para executar manobras no interior da garagem.

4.5.12. Todo e qualquer dano causado em viatura militar da PMB deverá ser objeto de Parte

de  acidente  ou  DIEx  no  prazo  máximo  de  01  (um)  dia  após  a  ocorrência  do  mesmo,

indicando o tipo de dano e a responsabilidade por ele. Se for o caso, este documento será base

para a abertura de Processo Administrativo apuratório imediato.

4.5.12.1.  Caso  não  seja  atendido  o  prazo  acima  indicado,  o  Ch  Sec  Mnt  Trnp  ou  o

Encarregado pela Manutenção indicado na Ficha de Vtr será responsabilizado solidariamente

pelos danos causados.

4.5.13. Além das responsabilidades previstas no RISG e nas NARMNT, cabe à Seç Mnt Trnp

a observação das seguintes normas:

a) Manter em alto nível a manutenção de 1º Esc e limpeza das Vtr.

b) Não permitir a canibalização de Vtr.

c)  Otimizar  a  utilização  e  controle  do  ferramental  da  PMB,  confeccionando  e

orientando a utilização de quadros de parece para as ferramentas com o local correto de cada

uma pintado e identificado, permitindo o controle visual ágil por parte dos responsáveis.

d) Cobrar dos responsáveis o pronto diário do material.
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e) Não permitir que a Vtr seja guardada suja.

f)  Realizar  os  pedidos  de  pneus  e  baterias  antes  do  término  da  vida  útil  desses

materiais, de acordo com as NARMNT, via DIEx à Divisão Administrativa.

g) Divulgar sempre as regras básicas de segurança para prevenir acidentes com Vtr,

inclusive utilizando cartazes e inscrevendo-as em avisos e “maceteiros”.

h) Manter as Vtr com previsão de indisponibilidade mais longa sobre cavaletes para

evitar danos aos pneus.

i) Providenciar uniforme adequado (macacão) para o pessoal da manutenção e exigir

sua utilização, bem como de equipamento de segurança, sempre que necessário.

j) Prever a manutenção adequada também para as Vtr indisponíveis, de modo que a

paralisação  dessas  Vtr,  enquanto  aguardam  uma  peça  ou  um  serviço,  não  provoque  o

aparecimento de problemas mais graves.

k) Não levar Vtr à oficina mecânica, sem prévia autorização do Fiscal Administrativo.

l) A toda Vtr que der entrada na oficina mecânica, será gerada uma Ordem de Serviço.

Nesta Ordem, serão levantados os problemas apresentados e as condições gerais da Vtr. Após

a manutenção, será colocado na Ordem, o serviço executado para fins de preenchimento do

livro-registro da Vtr.

m) Cobrar dos responsáveis o correto preenchimento dos livros-registro das Vtr.

4.5.14. Serão realizadas inspeções periódicas, pelo Oficial de Manutenção, e inopinadas, pelo

Ch Div Adm  e pelo Prefeito, para verificação do estado das Vtr.

4.5.15. O motorista deverá ter toda a instrução de pistola, incluindo IPT e TIB, publicados em

BI, para concorrer à escala de serviço de motorista de dia.

4.6. DA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS E INSTALAÇÕES

4.6.1. Manutenção da Sede da PMB

4.6.1.1. A manutenção das instalações da Sede da PMB é realizada por empresa terceirizada

contratada especificamente para este serviço.

4.6.1.2.  Todos  os  integrantes  da  PMB  que  trabalham  na  sede  são  responsáveis  pela

manutenção de seus locais  de trabalho e vestiários/banheiros em ótimas condições de higiene

e limpeza.

4.6.1.2.1.  Para isso, quando necessário,  deverão cobrar do Fiscal de Contrato da Empresa

terceirizada a correta execução das medidas de limpeza das áreas.

4.6.1.3. A manutenção dos geradores de energia e da Casa de Força da Sede é realizada por

Engenheiro eletricista e equipe contratados por empresa terceirizada que presta serviço para a

PMB.
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4.6.1.3.1. O Fiscal de Contrato de Prestação de serviço e um Engenheiro Eletricista militar da

PMB, escalados em BI, são os responsáveis por organizar, controlar e fiscalizar os serviços

realizados pelos profissionais da Empresa.

4.6.2. Manutenção das Administrações de Quadra

4.6.2.1. A manutenção das instalações das Administrações de Quadra é realizada por empresa

terceirizada contratada especificamente para este serviço.

4.6.2.2. Todos  os  integrantes  da  PMB que  trabalham nas  quadras  são  responsáveis  pela

manutenção de seus locais de trabalho e vestiários/banheiros em ótimas condições de higiene

e limpeza.

4.6.2.3. Os Administradores  de Quadra são os  responsáveis por  verificar  as condições  de

higiene e limpeza das instalações.

4.6.2.3.1. Para  isso,  quando  necessário,  deverão  cobrar  do  encarregado  da  empresa

terceirizada a correta execução das medidas de limpeza das áreas.

4.6.2.4. No SMU, o Sgt Dia deverá fiscalizar a manutenção das instalações, fora do horário de

expediente,  valendo-se  de  sua  guarnição  de  serviço  para  executar  quaisquer  medidas  de

limpeza e organização.

4.6.3. Manutenção das Áreas Verdes e arruamentos na Área de Responsabilidade da PMB

4.6.3.1. A manutenção das áreas verdes e arruamentos na área de responsabilidade da PMB é

realizada  pela  Seção  de  Parques  e  Jardins,  complementada  por  empresa  terceirizada

contratada especificamente para este serviço.

4.6.3.2. O Chefe da Seção de Parques e Jardins é o responsável por planejar e verificar as

condições de limpeza das áreas verdes e arruamentos.

4.6.3.2.1. Para isso, quando necessário, deverá cobrar do encarregado da empresa terceirizada

a correta execução das medidas de manutenção das referidas áreas.

4.7. DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

4.7.1.  Compreende-se como recurso  de TIC,  para os  efeitos  desta  NGA, todo e  qualquer

dispositivo eletrônico que possibilite a transmissão, o armazenamento e a reprodução de voz e

dados  em  equipamento  isolado  ou  em  rede,  além  do  conhecimento  técnico  do  pessoal

especializado que viabiliza o fluxo da informação pelos canais de comunicações, mediante o

emprego da tecnologia disponível.

4.7.2. Os dispositivos de TI incluídos no patrimônio da PMB são colocados à disposição dos

seus  militares  e  Funcionários  Civis,  para  uso  exclusivo  em  atividades  estritamente

relacionadas às funções institucionais por eles desempenhadas, sendo rigorosamente proibido:

a)  a  comunicação  ou  acesso  a  qualquer  dispositivo  e  matéria  considerada

ilícita, tais como pornografia e erotismo;
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b)  qualquer  forma  de  discriminação,  seja  ela  étnica,  religiosa,  ideológica,

política ou de orientação sexual;

c) assuntos contrários à ética, à disciplina militar, à moral e aos bons costumes,

bem como atentatória à ordem pública ou que viole qualquer direito de terceiros conforme

definido na Constituição Federal, em Leis, em Decretos ou em Regulamentos.

4.7.3. Regras de segurança para o uso de TIC.

4.7.3.1. Todos os integrantes da PMB são responsáveis pela elevação dos níveis de segurança

da informação no âmbito desta PMB; todo militar usuário dos recursos de TIC deverá assinar

o Termo de Compromisso e Manutenção de Sigilo, expedido pela Sec TI/PMB, devendo ter o

exato  conhecimento  das  DIRETRIZES  DE  SEGURANÇA  DA  INFORMAÇÃO  E

COMUNICAÇÕES / PMB;

4.7.3.2. Será adotado no âmbito da PMB, para o direito de acesso aos recursos de TIC, o

princípio do privilégio mínimo, ou seja, o usuário só terá privilégio para acesso ao que for

estritamente necessário ao desempenho de suas funções;

4.7.3.3. A impressão de documento, nas impressoras disponibilizadas pela PMB, é de inteira

responsabilidade  do  dono  do  documento,  devendo  este  zelar  para  que  cópias  ou  folhas

impressas  não  fiquem  disponíveis  nas  impressoras  além  do  tempo  necessário  para  o

recolhimento;

4.7.3.4. Todo  documento  inservível  que  contenha  informações  sensíveis  deverá  ser

encaminhado à Seção de Inteligência para ser picotado e descartado em lixeira adequada;

4.7.3.5. Será adotada na PMB a política de mesa e tela limpa, ou seja, os usuários dos recursos

de TIC não deverão deixar desnecessariamente documentos,  classificados ou não, sobre a

mesa.

4.7.3.5.1. Para isso, toda informação produzida, manuseada ou arquivada deverá passar por

uma avaliação crítica quanto à classificação sigilosa;

4.7.3.6. O  Sistema  de  Protocolo  Eletrônico  de  Documentos  (SPED)  somente  deverá  ser

utilizado  para  a  produção  de  documentos  de  caráter  ostensivo;  o  protocolo,  o  envio  e  o

arquivamento de documentos com classificação sigilosa será realizado somente pela Seção de

Inteligência.

4.7.3.7. Poderá  ser  utilizado  o  serviço  de  correio  eletrônico  corporativo  para  troca  de

informações  profissionais  diversas,  desde  que  essas  não  requeiram classificação  sigilosa.

Contudo, quando for necessária a formalização de determinada informação, essa deverá ser

feita via produção de documento no SPED.

4.7.3.8. É  terminantemente  proibido  o  armazenamento  de  arquivos  e  dados  atinentes  ao

serviço  em  sistemas  virtuais  externos  ao  ambiente  da  EBNet  tais  como  Google  Drive,

Dropbox, iCloud, Ubuntu One.
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4.7.3.8.1. Caso seja necessária a utilização de serviço de armazenamento em nuvem, poderá

ser utilizada a solução disponibilizada pelo 7º Centro de Telemática de Área. Contudo, apenas

documentos de natureza ostensiva poderão ser armazenados em tal serviço.

4.7.3.9. A Seção  de  TI  deverá  trabalhar  preventivamente  na  otimização  da  segurança  da

informação no âmbito desta PMB. Esse trabalho, além do operacional, deverá ocorrer através

do processo  de  conscientização  do  público  interno,  seja  este  por  meio  de  campanhas  de

divulgação de novas ameaças,  instruções,  workshops  ou qualquer outro meio que leve ao

aumento da eficiência dos processos de segurança da informação e comunicações nesta PMB.

Todo servidor ou estação de trabalho da rede interna deverá ter sua data e hora sincronizada

como o serviço NTP do Sistema de Telemática do Exército (ntp.eb.mil.br), devendo a Seção

de Informática providenciar a sincronização de todas  as estações de trabalho e servidores

utilizados pelos usuários internos.

4.7.4. Da formação e uso de senhas.

4.7.4.1. O credenciamento para acesso aos sistemas utilizados será feito mediante cadastro de

usuário e senha  e assinatura do Termo de Compromisso e Manutenção de Sigilo.

4.7.4.2.  Ao escolher sua senha o usuário deverá observar os requisitos de formação de uma

senha  robusta,  ou  seja,  este  deverá  formar  sua  senha  mesclando  letras  maiúsculas  e

minúsculas,  números  e  símbolos  especiais,  além  de  ter  um  tamanho  mínimo  de  oito

caracteres, Exemplos: Wsxedc9@!; 2468!!#pmb; Xpref#@18.

4.7.4.3. É proibido o compartilhamento de usuário e senha para acesso a qualquer sistema.

4.7.5. Da utilização de dispositivos móveis

4.7.5.1. A  utilização  de  dispositivos  móveis  pessoais  na  rede  de  dados  da  PMB  é

expressamente proibida.

4.7.5.2. O compartilhamento de arquivos deverá ocorrer utilizando-se os serviços fornecidos

pela PMB (servidor “troca de arquivos”, servidor de  e-mail ou quando for o caso servidor

FTP),  sendo  proibida  a  utilização  de  pen drives  e  HDs  externos  pessoais  ou  quaisquer

dispositivos similares a estes.

4.7.5.3. Poderá ser utilizado, para trâmite de arquivos entre esta PMB e G Cmdo e outros

órgãos  externos,  apenas  dispositivos  móveis  institucionais.  Esse  uso,  contudo,  deve  ser

evitado  e  caso  seja  necessário,  o  dispositivo  deverá  ser  criptografado,  preferencialmente

utilizando a solução padronizada pelo 7º CTA.

4.7.5.4. A PMB não disponibiliza  notebooks institucionais  para usuários  comuns em suas

atividades, e se necessário deverão possuir contas sem privilégios para tantos usuários comuns

quanto  forem  necessários,  devendo  a  utilização  da  conta  de  administrador  à  Seção  de

Informática para a administração do sistema operacional.
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4.7.6. Da segurança do   hardware  

4.7.6.1. Todo material de TI de uso permanente deverá constar no Sistema de Controle Físico

-  Módulo  OM  (SISCOFISOM),  devendo  existir  na  Seção  de  Informática  um  inventário

atualizado do material  distribuído à Seções e Administrações, bem como o nome do detentor

indireto  deste  e  às  Seções  e  Administrações  a  responsabilidade  do  controle  físico  desse

material.

4.7.6.2. Deverá  haver  trimestralmente  a  conferência  do  material  existente  nas  Divisões,

Seções  e  Administrações  desta  PMB,  devendo  as  alterações  serem informadas  de  forma

documentada à Seção Administrativa e Seção de Informática.

4.7.6.3. Microcomputadores  pertencentes  ao parque computacional  da PMB deverão estar

com  seus  componentes  e  acessórios  controlados  por  meio  de  sistema  automatizado  de

inventário. (Exemplo: OCS Inventory).

4.7.6.4. Ativos  de  rede  deverão  ser  acondicionados  em armários  chaveados,  de  forma  a

impedir o livre acesso aos mesmos.

4.7.6.5. É proibida a mudança da disposição dos ativos de TI sem a devida autorização do

Chefe da Seção de Informática e dos chefes de  seções envolvidos, e sem a realização prévia

de uma análise de risco.

4.7.6.6. Apenas  a  Seção  de  Informática,  mediante  solicitação,  está  autorizada  a  abrir

microcomputadores

e substituir acessórios ou componentes.

4.7.7. Da segurança do   software  

4.7.7.1. Fica padronizado para utilização no âmbito da rede interna, o sistema operacional

DÉBIAN/Linux, ficando as exceções restritas aos casos absolutamente necessários e sob a

avaliação do Chefe da Seção de Informática.

4.7.7.2. Sistemas  operacionais  que  necessitam  de  antivírus  devem  utilizar  a  solução

institucional configurada para ser atualizada automaticamente. Na ausência de uma solução

institucional,  deverá  ser  utilizado  o  software livre  Clam  Antivirus (ClamAv),  conforme

orientação do 7º CTA.

4.7.7.3. Os  antivírus  instalados  no  parque  computacional  devem  ser  configurados  para

executarem automaticamente  a  varredura  no  sistema operacional  e  em mídias  removíveis

conectadas ou inseridas nos computadores ligados à rede interna.

4.7.7.4. Apenas a Seção de Informática, por meio de solicitação, tem autorização para instalar,

remover ou modificar sistemas operacionais instalados na rede interna.

4.7.7.5. Apenas  a  Seção de Informática  deverá  possuir  senha de  administrador  (root)  nos

sistemas operacionais  da rede  interna  e  providenciar  para que os  usuários  tenham acesso

apenas como usuários comuns.
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4.7.7.6. Não  deverá  haver  compartilhamento  de  diretórios  home. Contudo,  caso  haja

necessidade de dois ou mais usuários compartilharem a mesma máquina, o acesso deve ser

individualizado com a criação de quantas contas forem necessárias, sendo possível assim o

rastreamento das ações de cada operador.

4.7.7.7. A Seção de Informática deverá implementar mecanismo de descarte ou de alienação

segura das mídias de armazenamento inservíveis de forma a impedir a recuperação de dados e

eventuais vazamentos de informação.

4.7.8. Da utilização dos serviços da rede interna

4.7.8.1. A criação de contas para o acesso de qualquer militar aos serviços da rede interna será

condicionada à publicação em BI da designação para sua respectiva função e deverá observar

o princípio do privilégio mínimo.

4.7.8.2. A exclusão  das  contas  de  acesso  aos  diversos  sistemas  para  usuários  a  serem

desligados da PMB se dará no momento em que for solicitada a assinatura do “Nada Consta”

à Seção de Informática. Só após a exclusão das contas o “Nada Consta” poderá ser assinado

pelo Chefe da Seção de Informática.

4.7.8.3. Uma vez cadastrado, o militar é o responsável por manter os privilégios de acesso aos

diversos  sistemas,  devendo  este  solicitar  a  Seção  de  Informática  a  atualização  de  seu

privilégio de acesso quando necessário ou quando houver mudança de função.

4.7.8.4.  O serviço de e-mail corporativo destina-se a assuntos profissionais, não devendo seus

usuários  utilizá-lo  para  cadastro  em  sítios  que  não  tenham  relação  com  suas  atividades

profissionais.

4.7.8.5. É proibido aos usuários do serviço de e-mail disponível na rede interna a utilização

deste para a disseminação de propagandas, de conteúdo que atente contra a ética e pundonor

militar, bem como de qualquer matéria que não esteja relacionada a atividades profissionais.

4.7.8.6.  É proibida a  tramitação via  e-mail corporativo de qualquer  documento que tenha

classificação sigilosa com grau igual ou mais restrito a RESERVADO.

4.7.8.7. É proibido o acesso, através da rede interna, a qualquer sítio que disponibilize matéria

considerada ilícita,  contrária  à  disciplina militar,  à  moral  e  os bons costumes,  bem como

atentatória à ordem pública ou que viole qualquer direito de terceiros.

4.7.8.8. O acesso a redes sociais via rede interna poderá ser realizado de forma controlada e

desde que não interfira no desempenho da própria rede ou das atividades profissionais.

4.7.8.9. É proibido o armazenamento no servidor de arquivos alheios ao interesse do serviço,

matéria considerada ilícita, contrária à disciplina militar, à moral e aos bons costumes, bem

como atentatória à ordem pública, ou que viole qualquer direito de terceiros.
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4.7.8.10. A opção de armazenamento de conteúdo na pasta pública, troca de arquivo, deverá

ser de caráter temporário, devendo a Seção de Informática providenciar para que esse tempo

não ultrapasse 30 (trinta) dias, devendo ser deletado automaticamente.

4.7.8.11. A tela de bloqueio e o plano de fundo das estações de trabalho desta PMB devem ser

padronizados para todos os usuários de TI.

4.7.9. Da política de cópia de segurança

4.7.9.1. A cópia de segurança dos sistemas utilizados na rede interna da PMB (servidor de

arquivos, SPED, servidor de e-mail, etc), deverá ser executada pela Seção de Informática

4.7.9.2.  A Seção de Informática deverá elaborar e executar um plano de backup dos sistemas

utilizados na rede interna.

4.7.9.3. A Seção de Informática será responsável apenas pela cópia de segurança dos arquivos

que estiverem nos sistemas utilizados na rede interna desta OM. Arquivos em estações de

trabalho serão de responsabilidade de seus usuários.

4.7.9.4. A Seção  de  Informática  deverá  executar  o  processo  de  validação  das  cópias  de

segurança pelo menos uma vez por mês.

4.7.9.5. Os  processos  de  execução  e  validação  de  backups realizados  pela  Seção  de

Informática  serão  auditados  por  equipes  do  7º  CTA em suas  visitas  anuais  de  orientação

técnica.

4.7.10. Da utilização de rede sem fio

4.7.10.1. A utilização de redes sem fio deverá ser restrita a laboratórios e para áreas destinadas

a visitantes, ficando a utilização em outros ambientes condicionadas à necessidade e mediante

análise de risco realizada pela Seção de Informática.

4.7.10.2. Os dispositivos utilizados para prover o acesso à Internet por meio de redes sem fio

devem ser configurados de modo a utilizar criptografia, no mínimo padrão  Wi-Fi Protected

Access II (WPA2) e seus acessos controlados por filtros de endereço Media Access Control

(MAC).

4.7.10.3. A Seção de Informática deverá implementar o sistema de controle de acesso aos

dispositivos de acesso à rede sem fio, devendo este ser feito com base no endereço  Media

Access Control (MAC), após cadastro prévio, de forma a individualizar o acesso.

4.7.11. Da segurança do material de TI de uso geral

4.7.11.1. Toda retirada de material desta PMB deverá ser autorizada e documentada.

4.7.11.2. Todas as repartições deverão ser fechadas ao final do expediente, devendo o Chefe

da Divisão/Seção zelar pela execução desta norma.

4.7.11.3. A Seção de Informática, Salas dos servidores 1 e 2, deverão serem abertas e fechadas

somente por integrantes da Seção de Informática.

4-11



N.PMB-001

4.7.12. Do controle de acesso físico

4.7.12.1. O controle de acesso físico deverá obedecer  ao previsto no Plano de Segurança

Orgânica desta PMB.

4.7.12.2. Áreas específicas, como sala de servidores 1 e 2, sala de no-break, sala do gerador e

seção de informática, terão seu controle de acesso sob a responsabilidade dos seus respectivos

chefes.

4.7.13. Da utilização dos meios telefônicos

4.7.13.1. os  meios  telefônicos  deverão  ser  utilizados  apenas  para  assuntos  de  natureza

ostensiva,  ficando  vedada  a  utilização  dos  meios  telefônicos  para  assuntos  de  natureza

sensível.

4.7.13.2.  É  proibido  o fornecimento  de informações  pessoais  ou  de natureza  pessoal  de

qualquer militar da PMB por telefone.

4.7.14. Do pessoal terceirizado e estagiários

4.7.14.1. Todo prestador de serviço terceirizado, cujo período de prestação do serviço for

superior a 15 (quinze) dias, deverá assinar o Termo de Compromisso e Manutenção de Sigilo

junto a Seção de TI.

4.7.14.2. A seção que intermediar a contratação do serviço terceirizado, deverá informar em

até três dias úteis antes do início da prestação do serviço os dados necessários à Seção de

Informática  para  a  confecção do Termo de  Compromisso  e  Manutenção de Sigilo  (nome

completo, identidade, CPF, período da prestação do serviço e trabalho a ser executado).

4.7.14.3. A Seção de Informática deverá providenciar  para que a  assinatura do Termo de

Compromisso e  Manutenção de Sigilo  seja  realizada  na  primeira  hora antes  do início  da

prestação do serviço.

4.7.14.3. Os militares do núcleo base deverão assinar o Termo de Compromisso e Manutenção

de Sigilo por ocasião de sua apresentação, ficando o Cmt do Contingente responsável por

providenciar esta assinatura, inclusive dos militares do núcleo base que já integrem o efetivo

desta OM.

4.7.14.4. Os militares  Prestadores  de  Tarefa  por  Tempo Certo  (PTTC),  deverão  assinar  o

Termo  de  Compromisso  e  Manutenção  de  Sigilo  e  serão,  para  fins  destas  Diretrizes  de

Segurança  da  Informação  e  Comunicações  (POSIC),  considerados  como do efetivo  desta

PMB, tendo assim todos os direitos e responsabilidades destes,  inclusive no que tange às

penalidades.

4.7.14.5. A Seção de Informática deverá providenciar a assinatura do Termo de Compromisso

e Manutenção de Sigilo para os militares PTTC.

4.7.14.6. Caso a PMB venha a possuir estagiários em seu efetivo, estes deverão conhecer e

cumprir estas normas, bem como assinar o Termo de Compromisso e Manutenção de Sigilo.
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CAPÍTULO V

DOS SERVIÇOS

5.1. DAS ESCALAS DE SERVIÇO DA PMB

5.1.1. Os serviços internos ordinários da PMB são os discriminados a seguir, sendo também

definidos quais militares concorrem às diversas escalas, considerado o necessário equilíbrio

entre as mesmas e o previsto no RISG (Artigo 187):

Serviço Quem concorre

Oficial de Dia ao CMP
Todos os Tenentes e Aspirantes, exceto os oriundos do QAO, os
Médicos e os Dentistas

Oficial de Dia ao Salão do
CMP

Todos os Tenentes e Aspirantes, exceto os oriundos do QAO, os
Médicos e os Dentistas

Sargento de Dia à PMB Todos os 2º e 3º Sgt prontos na OM.

Cb de Dia à
Administração do

SMU/Almx
Todos os Cabos da Sede e das Quadras.

Graduado de Dia à
Garagem da PMB

Todos os Cabos da Seção de Manutenção e Transporte

Sd de permanência à
Garagem da PMB

Todos os Soldados da Sede e do Almoxarifado

Permanência à
Administração da QRG

Todos os Soldados da Administração da QRG

Permanência à
Administração da Vila

Res do 1º RCG

Todos os Soldados da Administração do RCG, e os Soldados de

outras OM que estão à disposição da Administração do 1º RCG

Plantões à Administração
do SMU

Todos os Soldados das Administrações das Quadras.

Motorista de Dia
Todos  os  motoristas,  exceto  os  militares,  designados  em BI,

para motorista e ordenança do Prefeito.

Bombeiro de Dia
Cinco  soldados  da  Seç  Sv  Gerais,  designados  em  BI,  por
proposta do Ch Div Adm

Motorista do Prefeito
Cb/Sd  designado  pelo  Prefeito,  não  concorrem  às  demais

escalas

Ordenança do Prefeito
Cb/Sd  designado  pelo  Prefeito,  não  concorrem  às  demais

escalas

5-1



N.PMB-001

5.1.2.  A Divisão de Pessoal deverá providenciar um Livro de Ordens específicas para cada

Serviço acima especificado, o qual será considerado carga e deverá fazer parte da parte de

passagem de serviço.

5.1.3. Sempre  que  houver  a  necessidade  do  serviço,  poderão  ser  criados  serviços

extraordinários, como previsto no RISG nos artigos 192, parágrafo 2º. Inciso X e 196, os

quais serão regulados em memorando específico.

5.1.4. As trocas de serviço serão controladas pelos encarregados das escalas e fiscalizadas

pelo Subprefeito.

5.1.4.1. Todas as  trocas  de serviço de escala  dos oficiais  e sargentos  somente poderá ser

realizada com a prévia autorização do Subprefeito.

5.1.5.  A substituição  temporária  de  militar  de  serviço  somente  ocorrerá  por  ordem  do

Subprefeito, quando houver necessidade do serviço, a critério dele. Em qualquer outro caso,

somente a troca de serviço é admitida.

5.1.6. O Sargento de Permanência deverá pernoitar da Administração do Setor Militar Urbano

e o Sd de permanência à Garagem pernoitará na garagem da PMB.

5.1.7. Todos os militares de serviço na Prefeitura deverão utilizar o uniforme 9º B2.

5.1.8. Somente o Oficial de Dia ao CMP e o Oficial de Dia ao Salão do CMP tirarão o serviço

armado de Pst 9 mm e faca de trincheira.

5.1.9. É terminantemente proibido o uso de armamento particular durante a execução dos

serviços de escala.

5.1.10. Da Documentação do Serviço

5.1.10.1. O Sargento de Permanência confeccionará, via SPED, uma parte ao Subprefeito, em

modelo  próprio,  nos  quais  todas  as  ocorrências  e  fatos  relevantes  do serviço deverão ser

relatados minuciosamente, com as soluções adotadas.

5.1.10.2. Deverá ser observada a exatidão dos dados, a correção gramatical e organização,

tendo  em  vista  que  tais  documentos  podem  compor  diversos  processos,  legais  ou

administrativos, da PMB.

5.2. DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS DA PMB

5.2.1. Na página  da INTERNET (www.pmb.eb.mil.br)  da  PMB deverão  estar  disponíveis

diversos recursos e informações relacionadas  às  atividades executadas  pela  Prefeitura que

tenham  como  alvo  prioritário  o  público  alvo  da  PMB,  ou  seja,  o  atual  e  o  futuro

permissionário de PNR, além dos Síndicos/Presidentes de Associações de Compossuidores e

os Representantes da PMB junto aos Blocos Residenciais.

5.2.1.1. Para isso, a página deverá ser desenvolvida de modo a possuir acesso aos assuntos de

interesse de cada Div/Seção da PMB que afete o público-alvo, tais como: Acesso ao Sistema
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de  Solicitação  de  PNR e  de  Manutenção  (SISCOP);  Acesso  aos  Aditamentos;  Acesso  à

Ouvidoria; Informações sobre Licitações e Contratos; Recomendações aos Permissionários;

Legislação; dentre outros a serem aprovados pelo Prefeito Militar.

5.2.2.  A  pagina  da  INTRANET  (https://intranet.pmb.eb.mil.br)  da  PMB  deverá  ser

desenvolvida  e  carregada com recursos  e  informações  de  interesse  do  público  interno da

PMB, tais como: link para os principais Sistemas Corporativos do EB e Sistemas da PMB

(SisGeP, SISCOP, Controle, etc) de uso das diversas Div e Seções; acesso aos Boletins e

Aditamentos  diversos;  acesso  às  Escalas  de  Serviços  e  Representações;  Aniversariantes;

Documentos  da PMB; QTS diversos;  Ordem de Instrução;  Ordem de  Serviço;  Biblioteca

PMB; Ordens do Prefeito e dos Escalão Superior; NGA da PMB e dos escalões superiores;

dentre outros.

5.2.3.  As configurações de  proxy, IP e  firewalls,  sob a responsabilidade da STI/PMB e 7º

CTA, restringem o tráfego na Internet e Intranet, que proporciona proteger a privacidade na

utilização de sites seguros ou sites não autorizados o uso, tanto na Internet como na EBNet.

5.2.4.  As  DIRETRIZES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES /

PMB, estabelece todas as Regras Gerais de Segurança para o uso de TIC.

5.3. DO CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO

5.3.1. Os militares da PMB utilizarão o Cartão de Identificação fornecido pelo CMP e o cartão

de Identificação e acesso da PMB.

5.3.2.  Os militares (fardados ou em trajes  civis)  e os civis  cadastrados deverão utilizar o

respectivo cartão de identificação, durante todo o período em que permanecerem na Sede da

PMB.

5.3.2.1. Os militares fardados usarão o cartão de identificação na pestana do bolso esquerdo.

5.3.2.2. Os usuários em trajes civis usarão o cartão de identificação, na altura do peito, em

local visível.

5.3.3.  Os militares não vinculados à PMB serão identificados na entrada principal da PMB,

receberão um cartão de identificação e deverão restituí-lo na saída.

5.3.4. Os civis não cadastrados no sistema da PMB serão identificados na entrada principal da

PMB, receberão um cartão de identificação e deverão restituí-lo na saída.

5.3.5.  Em  caso  de  extravio  ou  perda  do  cartão  de  identificação,  o  usuário  (militares

cadastrados) deverá providenciar o boletim de ocorrência, encaminhando-o à Sec Intlg Instr,

que o remeterá à Ch Pol/CMP.
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5.4. DO CONTROLE DE VISITANTES

5.4.1. Todos os visitantes serão recebidos na Sala de Recepção de Visitantes, localizada na

entrada da PMB, sob a coordenação da Seção de Comunicação Social.

5.4.2. É terminantemente proibida a presença de visitantes nas diversas divisões e seções da

PMB, sem a previa autorização do Prefeito ou Subprefeito.

5.4.2.1. É exceção à regra acima somente convidados do Comandante e os fornecedores que

tenham que assinar documentação ou entregar material no Almoxarifado da PMB.

5.4.2.2. Os demais visitantes aguardarão o militar a ser visitado na própria Sala de Recepção

de Visitantes.

5.4.2.3. Caso seja absolutamente necessário o deslocamento do visitante civil no interior da

PMB, este deverá estar todo tempo acompanhado de um militar da OM.

5.4.3. Durante os horários de expediente, serão adotados os seguintes procedimentos:

5.4.3.1. O horário para recepção de visitantes será das 09:30hs às 16:00hs

5.4.3.2. Todos os visitantes serão identificados e terão registrados, no Livro de Visitantes, seu

nome, número do documento de identificação e a finalidade da visita.

5.4.3.3.  Os veículos  dos  visitantes,  em qualquer  situação,  ficarão  estacionados  nas  vagas

destinadas a visitantes.

5.4.3.4. Os visitantes poderão utilizar os banheiros existentes no 1º e no 2º piso do Pavilhão

da PMB,  devendo ser acompanhado, todo o tempo por um militar.

5.4.3.6. Durante os horários de TFM e formatura geral da PMB, o Sargento de Permanência é

responsável  por  receber  qualquer  pessoa  visitante  à  Prefeitura,  e  tomar  as  providências

cabíveis.

5.4.4. Em princípio, não deverá ocorrer visita a militares fora dos horários de expediente.

Neste caso, o Sargento de Permanência é responsável por receber qualquer pessoa visitante à

Prefeitura, e tomar as providências cabíveis.

5.4.5. É proibida a entrada na PMB de visitantes de ambos os sexos calçados com chinelos,

vestidos com camisetas sem manga e de bermudas ou shorts.

5.4.6.1. Por ocasião de festividades na PMB, com grande número de visitantes, os militares da

Prefeitura  deverão  orientar  seus  familiares  e  convidados  quanto  aos  trajes  civis,

particularmente os do sexo feminino, que deverão estar adequados ao ambiente militar.

5.5. DO CONTROLE DE ACESSO ÀS INSTALAÇÕES DA PMB

5.5.1.  Claviculário Geral

5.5.1.1.  A Div Adm deverá manter, no Claviculário Geral existente na Sala de Recepção do

Gabinete do Prefeito, todas as chaves das portas principais da PMB.

5-4



N.PMB-001

5.5.1.2.  Uma via  da  chave  do  Claviculário  deverá  permanecer  lacrada com o Sgt  Dia  e

somente será utilizada em caso de emergência, após autorização do Subprefeito.

5.5.1.3.  Caso o Sgt Dia tenha necessidade de abrir alguma dependência, poderá apanhar a

respectiva chave no Claviculário, lançando o fato na parte diária, indicando que dependência

foi aberta e quem entrou na mesma.

5.5.1.4. Em hipótese  nenhuma, o Sgt Dia poderá passar o serviço com chaves faltando no

Claviculário.

5.5.2. Acesso às instalações fora do expediente

5.5.2.1. Para acesso às instalações da Sede ou das Adm Qdr fora do expediente, o militar da

PMB interessado deverá entrar em contato com o Sgt Dia, mesmo que possua a chave de sua

repartição.

5.5.2.1.2. O Sgt Dia deverá lançar na Parte Diária a abertura de qualquer instalação fora do

expediente, indicando o motivo e quem adentrou a instalação.

5.5.2.2.  Não está autorizada, em hipótese nenhuma, a abertura de instalações, pelo Sgt Dia,

sem a autorização do Chefe ou mais antigo da Seção.

5.5.3. Acesso de pessoal que não pertence ao efetivo da PMB

5.5.3.1.  Os militares pertencentes a outra OM, quando chegarem a recepção da PMB, serão

identificados  pela  recepcionista  da  PMB que  deverá  acionar  algum  militar  da  Seção  de

Comunicação Social para que o mesmo possa triar a demanda do militar visitante e buscar a

solução.

5.5.3.2. Para qualquer militar ou civil que já esteja agendado com o Prefeito, a recepcionista

fará contato telefônico com a secretária do Prefeito e verificará a devida autorização para que

o militar  possa  ser  acompanhado por  algum militar  da  Seção de  Comunicação Social  ao

Gabinete do Prefeito.

5.5.3.3. Qualquer militar ou civil que deseje falar com algum militar da PMB a recepcionista

acionará a Seção de Comunicação Social para que seja feita a triagem da demanda e buscar a

solução da mesma, seja  chamando algum militar  de determinada seção ou respondendo a

alguma dúvida existente.

5.5.3.4. Qualquer militar ou civil que deseje falar com o Subprefeito da PMB a recepcionista

acionará a Seção de Comunicação Social para que seja feita a triagem da demanda e levar ao

conhecimento do Subprefeito.

5.5.3.5. Não será tratada nenhuma demanda de PNR com dependentes de permissionários sem

uma procuração ou justificativa plausível.

5.5.3.6.  Os Oficiais-Generais  ao chegarem a PMB serão recebidos  pela  recepcionista  que

acionará imediatamente a Comunicação Social para que o mesmo seja conduzido ao Gabinete

do Prefeito, que deverá ser comunicado o mais rapidamente possível.
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5.5.3.7. Os Comandantes de OM ao chegarem a PMB serão recebidos pela recepcionista que

acionará  a  Comunicação  Social  para  que  o  mesmo  seja  conduzido,  após  autorizado,  ao

Gabinete do Prefeito.

5.5.3.8.  Os Civis  devem ser  recebidos  pela  recepcionista  e  direcionados  para  a  Seção de

Comunicação Social, onde devem ser recebidos pelos interessados.

5.5.3.9.  Não  é  permitida  a  entrada  de  militares  de  outra  OM  sem  a  devida  triagem  e

conhecimento da Seção de Comunicação Social e autorização do Subprefeito. Os militares

devem permanecer na Seção de Comunicação Social.  Para todos os casos a recepcionista

acionará algum militar da citada Seção.

5.6. DO CONTROLE DE VEÍCULOS PARTICULARES E ESTACIONAMENTO

5.6.1.  A Prefeitura  Militar  de  Brasília  possui  em frente  a  sua  sede  20  (vinte)  vagas  de

estacionamento para viaturas e 5 (cinco) vagas de estacionamento para motos.

5.6.2. As vagas de estacionamento estão distribuídas da seguinte forma:

Descrição Vagas Descrição Vagas

Oficial General 1 Prefeito 1

Subprefeito 1 Chefe de Divisão 4

Oficial Superior 4 Chefe de Seção 1

Portador de Necessidades Especiais 1 Idoso 1

Visitante 2 Ambulância 1

Viatura da PMB 3 Motocicleta 5

Total de 25 (vinte e cinco) vagas

5.6.3. Do acesso

5.6.3.1. O acesso ao estacionamento pode ser realizado pelo “Portão Sudoeste” do CMP por

todas as viaturas e, pelo “Portão Nordeste” do CMP somente as viaturas administrativas.

5.6.3.2.  Todos  os  veículos  (carro  ou  motocicleta)  dos  militares  da  PMB,  que  desejarem

estacionar dentro do estacionamento do Complexo do CMP, deverão ser cadastrados pela Sec

Intlg Instr da PMB.

5.6.3.3. A Sec Intlg Instr deverá:

- Cadastrar o veículo no Banco de Dados da OM;

- Solicitar a Base Administrativa do CMP a confecção do Cartão de Estacionamento

numerado; e

- Entregar o Cartão de Estacionamento ao interessado, mediante recibo.

5.6.3.4.  Para estacionar no Quartel-General do CMP, no local autorizado, o veículo deverá

possuir o Cartão de Estacionamento, que deverá ser pendurado no retrovisor ou colocado no

painel dianteiro do carro, em local visível.
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5.6.4. A velocidade máxima permitida no interior do Quartel-General do CMP é de 20 Km/h.

5.6.5.  É  proibida  a  entrada  no  Quartel-General  do  CMP de  veículos  portando  adesivos

ofensivos, de cunho político / ideológico ou que atentem contra a moral, ética ou pundonor

militares.

5.6.6. É permitida a afixação no veículo de cartaz oferecendo o mesmo para a venda, desde

que seja discreto.

5.6.7. Todos  os  veículos  motorizados  particulares,  inclusive  motocicletas  deverão  estar

estacionados nas suas respectivas vagas destinadas para tal finalidade.

5.6.8. Os veículos deverão estar estacionados corretamente dentro das vagas.

5.6.9. É proibido parar e estacionar veículos particulares em locais diferentes aos quais estão

destinados para tal finalidade.
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CAPÍTULO VI

OUTROS ASSUNTOS

6.1. DA SOLICITAÇÃO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO

6.1.1. Toda solicitação de assessoramento jurídico deverá ser encaminhada ao Comando que

julgará se é um tema jurídico apropriado e relevante ao processo decisório.

6.1.2.  A Div/Seç  interessada  deverá  subsidiar  a  Asse  Ap  Ass  Jur  com  todos  os  dados

necessários  que  permitam a  realização  de  estudo embassado.  Para  isso,  poderá  utilizar  o

SPED ou mesmo o contato direto com a Asse Ap Ass Jur, após a autorização do Comando.

6.1.3. A Asse Ap Ass Jur realizará o estudo determinado pelo Comando e encaminhará a este

para despacho e posterior encaminhamento ao interessado.

6.1.4.  Não está  autorizada a  realização,  pela  Asse Ap Ass Jur,  de estudos ou emissão de

pareceres de caráter particular.

6.2. DA GESTÃO AMBIENTAL NA ÁREA DA PMB

6.2.1. Toda a coleta de lixo do Quartel-General do CMP é centralizada no ECOPONTO.

6.2.2.  O resíduo sólido urbano deve estar acondicionado em sacos plásticos coloridos,  de

acordo com a Lei Federal nº 12.305, de 2 Ago 2010, e seguir as especificações marcadas nos

respectivos contêineres, de acordo com os vários tipos de materiais (papel, plástico, vidro,

metal, madeira, lâmpada, pilha, bateria ou orgânicos).

6.3. DAS OBRAS E SERVIÇOS

6.3.1. Apenas serão autorizados mudança de layout, obras e serviços nas administrações e na

sede com autorização da SPES.

6.3.2.  As especificações,  serviços  e  obras  dos  PNR serão  regulados  por  normas  técnicas

específicas.

6.3.3. A conservação das administrações de quadra caberá aos administradores.

6.3.4. A conservação da sede será compartilhada entre a Fiscalização Administrativa (seção de

provento), Divisão de Manutenção (seção executora) e a SPES (seção planejadora).

6.3.5. Da Orientação Técnica
6.3.5.1. As orientações técnicas serão procedidas por meio de nota técnica, evitando-se os

DIEx.

6.3.5.2. É  imprescindível  o  fiel  cumprimento  das  normas  ABNT,  das  NT da PMB e  das

normas do DEC.
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6.4. INSÍGNIA DO PREFEITO MILITAR DE BRASÍLIA

6.4.1. O hasteamento/arriação é de responsabilidade do Sargento de Permanência à PMB, por

ocasião da chegada/saída ao/do expediente.

6.4.2.  Durante o expediente,  o militar  Ordenança ao Comando é o responsável arriação e

hasteamento da Insígnia por ocasião das saídas e chegadas extemporâneas do Prefeito.

6.5. CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA E FUMO NAS ÁREAS DA PMB

6.5.1. Bebida Alcoólica

6.5.1.1.  É proibido o porte e o consumo de bebidas alcoólicas em qualquer instalação da

PMB.

6.5.1.  O consumo de bebida  alcoólica poderá ser  autorizado,  pelo  Prefeito,  nas  seguintes

atividades:

          - nas atividades sociais;

          - nas recepções oficiais às autoridades; e

          - nas confraternizações autorizadas.

6.5.2. Fumo

6.5.2.1. A Prefeitura Militar  de Brasília,  como parte integrante do complexo do Comando

Militar do Planalto, é considerado área livre de FUMO.

6.5.2.2.  É  totalmente  proibido  fumar  em  qualquer  dependência  (interna  ou  externa)  do

complexo Comando Militar do Planalto.

6.6. ASSUNTOS GERAIS

6.6.1.  É proibida a comercialização de qualquer tipo de produtos e serviços na PMB sem

prévia autorização do Comando.

6.6.2.  Qualquer  material  impresso  ou  digital  somente  será  distribuído  na  PMB  com

autorização da Sec Com Soc.

6.6.3. É proibida a saída de qualquer material, carga ou relacionado, pertencente à PMB sem

prévia autorização do Comando .
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CAPÍTULO VII

DAS NORMAS ADMINISTRATIVAS E PLANOS COMPLEMENTARES

7.1. DAS NORMAS ADMINISTRATIVAS COMPLEMENTARES

7.1. As presentes Normas Gerais de Ação serão complementadas, se necessário, por Normas

específicas de cada Divisão/Seção da PMB.

7.1.1. As Normas receberão a identificação conforme os códigos indicados no quadro abaixo,

complementada pelo assunto de que trata:

Div/Sec proponente Identificação da Norma

Prefeito/Subprefeito N-PMB.001 a N-PMB.009

Asse Ap Ass Jur N-PMB.010 a N-PMB.024

Sec Com Soc N-PMB.025 a N-PMB.049

Asse Gestão N-PMB.050 a N-PMB.074

STI N-PMB.075 a N-PMB.099

Div Pes N-PMB.101 a N-PMB.199

Div Adm N-PMB.201 a N-PMB.299

Div Ges PNR N-PMB.301 a N-PMB.399

Div Mnt N-PMB.401 a N-PMB.499

Sec Proj Eng Sv N-PMB.501 a N-PMB.599

7.1.2. A confecção das Normas deverá seguir a formatação preconizadas nas INSTRUÇÕES

GERAIS PARA AS PUBLICAÇÕES PADRONIZADAS DO EXÉRCITO (EB10-IG-01.002).

7.1.3.  A Assessoria de Gestão ficará responsável pela publicação em BI e pelo arquivo dos

originais destas NGA e de todas as suas Normas Complementares.

7.1.4.  Se  a  situação  assim  indicar,  e  a  critério  do  Cmdo  da  PMB,  outras  Normas

Administrativas poderão ser editadas.

7.1.5. Estas Normas deverão ser objeto de revisão anual ou quando a legislação de referência

sofrer atualizações.

7.2. DOS PLANOS COMPLEMENTARES

7.2.1. A fim de normatizar e padronizar as ações de segurança orgânica e prevenção da PMB

deverão ser confeccionados e amplamente divulgados os seguintes planos:

7.2.2. Plano de Contra Inteligência (PCI)

7.2.2.1. Responsável: Chefe da Seção de Inteligência e Instrução
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7.2.3. Plano de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI)

7.2.3.1. Responsável: Oficial de Combate a Incêndio

7.2.4. Plano de Gestão Ambiental (PGA)

7.2.4.1. Responsável: Oficial de Gestão Ambiental

7.2.5. Plano de Comunicação Social

7.2.5.1. Responsável: Seção de Comunicação Social (Sec Com Soc)

7.2.6.  Se a situação assim indicar e a critério do Cmdo da PMB, outros Planos poderão ser

editados.

7.2.7. Estes Planos deverão ser objeto de revisão anual ou quando a legislação de referência

sofrer atualizações.
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CAPÍTULO VIII

PRESCRIÇÕES DIVERSAS

8.1.  As presentes NGA, desde já, ficam passíveis de modificação, a qualquer tempo, pelo

Prefeito  ou,  por  delegação  deste,  pelo  Subprefeito  por  meio  da  substituição  das  folhas

referentes ao Capítulo que sofrer alteração.

8.2.  As substituições  de  folhas  serão  publicadas  em BI,  para  conhecimento  de  todos  os

militares da PMB, e registradas na Folha de Registro de Modificações (FRM).

8.3.  O Subprefeito, os Chefes de Divisão e Seção deverão fiscalizar o fiel cumprimento das

presentes  NGA,  divulgando  seu  conteúdo  a  todos  os  militares  da  PMB e  cobrando  dos

responsáveis  o  empenho  necessário  à  manutenção  da  obediência  às  ordens,  respeito  aos

preceitos  de  hierarquia  e  disciplina,  ação  de  comando,  higidez  e  preparo  da  tropa,  tudo

visando  aumentar  a  eficiência  da  PMB  em  todos  os  níveis,  através  da  normatização  e

descentralização da fiscalização e das ações.

8.4.  Todas as salas/repartições das Divisões e Seções da PMB  deverão possuir uma via

impressa das NGA para consulta permanente por seus integrantes.

8.5. Por ocasião do início do período das Instruções de Quadro, o Ch Sec Intlg Instr deverá

programar uma instrução, a ser ministrada pelo Ch Div Pes, a fim de relembrar os principais

assuntos desta NGA.
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