
PORTARIA Nº 1.557, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019 

Altera dispositivos das Normas para Distribuição e Troca de Próprios 

Nacionais Residenciais de Uso Geral sob Jurisdição do Exército, na 

guarnição de Brasília, aprovadas pela Portaria do Comandante do 

Exército nº 1.310, de 29 de setembro de 2017.  

O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 

4º da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, e o inciso XIV do art. 20 da 

Estrutura Regimental do Comando do Exército, aprovado pelo Decreto nº 5.751, de 12 

de abril de 2006, e de acordo com o que propõe o Departamento de Engenharia e 

Construção, ouvidos o Estado-Maior do Exército e o Departamento-Geral do Pessoal, 

resolve:  

Art. 1º As Normas para Distribuição e Troca de Próprios Nacionais Residenciais 

de Uso Geral sob Jurisdição do Exército, na guarnição de Brasília, aprovadas pela Portaria 

do Comandante do Exército nº 1.310, de 29 de setembro de 2017, passam a vigorar com 

a seguinte redação:  

"Art. 28-A. A PMB não distribuirá PNR para militar que venha a ser nomeado para 

cargo em comissão ou função de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento 

Superiores (DAS), níveis 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ou equivalentes.  

Parágrafo único. Quando se tratar de nomeação de militar para cargo em 

comissão ou função de confiança DAS, níveis 1, 2 e 3, este poderá solicitar PNR, em 

caráter excepcional, quando os cargos sejam de interesse para o Exército, nos seguintes 

órgãos:  

I - Presidência da República;  

II - Vice-Presidência da República; e  

III - Ministério da Defesa." (NR)  

................................................................................................................................................. 

"Art. 34. .................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................  

V - quando o permissionário for nomeado para cargo em comissão ou função de 

confiança DAS, níveis 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ou equivalentes.  

§ 1º O permissionário nomeado para cargo em comissão ou função de confiança 

DAS, níveis 1, 2 e 3, poderá permanecer ocupando PNR, em caráter excepcional, caso 

demonstrada a indisponibilidade de imóvel próprio, pelos seguintes órgãos:  

I - Presidência da República;  

II - Vice-Presidência da República; e  

III - Ministério da Defesa.  



§ 2º O permissionário nomeado para cargo em comissão ou função de DAS, níveis 

4, 5 e 6, que não atender os requisitos do art. 60-B, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 

de 1990, que trata da concessão de auxílio-moradia, poderá permanecer ocupando PNR, 

em caráter excepcional, até que o órgão em que desempenha o cargo disponibilize 

imóvel próprio." (NR)  

Art. 2º Os militares nomeados para cargo em comissão ou função de confiança 

DAS, níveis 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ou equivalentes, não amparados por esta Portaria, que 

estejam ocupando PNR, terão até 31 de dezembro de 2019 para proceder à sua 

desocupação.  

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 


