
MINISTERIO DADEFESA 
EXERCITO BRASILEIRO 

DEPARTAMENTO-GERAL DO PE5SOAL 
DIRETORIA DE CONTROLE DE EFETIVOS E MOVIMENTA^OES 

(Diretoria*Geral do Pessoal / 1860)

PLANO Ng 17 - DCEM/2022 - RECONDUCAO DE ADJUNTO DE COMANDO

1. FINALIDADES

a. Regular os procedimentos para a solicita?ao de recondugao de militares no cargo de Adjunto de Comando.
b. Regular os procedimentos para o encaminhamento de informagoes de interesse da DCEM, para utiliza^ao 

em 2022, no que se refere a recondu?ao de militares nos cargos de Adjuntos de Comando.
c. Relacionar os militares nao reconduzidos no CAMEx para fins de movimentagao.
d. Nos estudos do referido piano, a necessldade do servico, avaliada pela DCEM, e o fator preponderante 

para a recondu?ao e movimentafao dos militares nas OM do Exercito.
e. Este piano e um anexo do Planejamento Anual de Movimenta?ao de Pessoal a cargo do DGP (PLAMOPES).
f. As informa^oes cadastradas e homologadas pelo Cmt/Ch/Dir neste piano prevalecerao sobre as informagoes 

do PLAMOPES.

2. REFERENCIAS

a. Lei n2 6.880, de 9 DEZ 1980 - Estatuto dos Militares.
b. Lei n0 9784/1999, de 29 JAN 1999 - Regula o process© administrative no ambito da Administra?ao Publica 

Federal.
c. Decreto-Lei n^ 1.001, de 21 OUT 1969 - Aprova o Codigo Penal Militar (CPM).
d. Decreto-Lei n^ 1.002, de 21 OUT 1969 - Aprova o Codigo de Processo Penal Militar (CPPM).
e. Decreto n^ 2.040, de 21 OUT 1996 - Aprova o Regulamento de Movimenta?ao para Oficiais e Pranas do 

Exercito {R-50).
f. Portaria n^ 325-Cmt Ex, 6 JUL 00 - Aprova as lnstru?6es Gerais para Movtmenta?ao de Oficiais e Pranas do 

Exercito (IG 10-02).
g. Portaria - C Ex n^ 1.377, 15 DEZ 20 - Aprova as Instrugoes Gerais para a Concessao de Licengas no Ambito do 

Exercito (EB10-IG-02.016).
h. Portaria n^ 374- Cmt Ex, 31 JUL 02 - Estabelece procedimentos para comprovagao do transporte, de acordo 

com o Decreto n^ 4.307, de 18 JUL02.
i. Portaria n^ 1.968-Cmt Ex, de 3 DEZ 19-Aprova o Plano Estrategico do Exercito 2020-2023.
j. Portaria - C Ex n^ 1.611,13 OUT 21 - Aprova o Plano de Movimentagoes a Cargo do Gabinete do Comandante 

do Exercito - PLAMOGEx - 2022 (EB10-P-09-003).
k. Portaria n^ 440 - Cmt Ex, de 19 MAIO 14, que aprova as Normas para Remessa e Obtengao de Informagoes 

Relativas ao Controle e a Atualizagao dos Dados Cadastrais do Pessoal Militar (EB10-N-02.005).
l. Portaria nM10-EME, de 19 SET 17 - Estabelece as condigoes do Curso de Adjunto de Comando.
m. Portaria n^ 2.073-EME, de 26 DEZ 18 - Aprova as Instrugoes Gerais para a selegao, prepare, nomeagao, 

emprego, recondugao e exoneragao do cargo de Adjunto de Comando (EB10-IG-01.026).
n. Portaria n^ 015-EME/Res, de 7 JUL 11 - Diretriz para a Previsao de Cargos e Preenchimento de Claros no 

Exercito Brasileiro.
o. Portaria n^ 325-EME, de 9 DEZ 15, Aprova a Diretriz de Pessoal do Exercito Brasileiro 2016-2022 (EB20-D- 

01.028).
p. Portaria n2 47-DGP, de 30 MAR 12 - Aprova as Instrugoes Reguladoras para Aplicagao das (IG 10-02), 

Movimentagao de Oficiais e Pragas do Exercito (EB 30-IR-40.001).
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q. Portaria 240-DGP, de 23 OUT 13 - Aprova as Instrugoes Reguladoras para o Sistema de1 
Merito dos Militares do Exercito (EB30-IR-60.001).

r. Portaria n® 290-DGP, de 9 DEZ 13 - Aprova as Normas para a Gestao dos Recursos Financeiros Destinados a 
Movimenta?ao de Pessoal e Deslocamento Fora da Sede no Ambito do Exercito Brasileiro {EB30-N-10.003).

s. Portaria 023-DGP, de 31 JAN 14 - Fixa os percentuais de efetivos de militares de carreira previstos para o 
completamento de pessoal das Organizagoes Militares do Exercito.

t. Portaria n® 189-DGP, de 18 SET 15 - Aprova as Instrugoes Reguladoras para o Sistema de Gestao do 
Desempenho do Pessoal Militar do Exercito (EB30-IR-60.007).

u. Diretrizes do Chefe do Departamento-Geral do Pessoal.
v. Diretrizes do Diretor de Controle de Efetivos e Movimentagoes.

lori 'aMao do

3. OBJETIVO

a. Estudar a viabilidade de recondugao no cargo do Adjunto de Comando em Exercicio.
b. Subsidiar, no CAMEx, a classificagao dos militares nao reconduzidos no cargo de Adjunto de Comando.
c. Atender o Objetivo Estrategico de Pessoal (OEP) - 01 do DGP, que visa contribuir com o Fortalecimento da 

Dimensao Humana, a fim de cooperar com o Exercito para atrair, reter, motivar, comprometer e apoiar os recursos 
humanos, com enfase para a movimentagao do pessoal.

d. Atingir o Objetivo Estrategico de Pessoal (OEP) - 01 da DCEM, que visa contribuir para modernizar a gestao da 
Forga de Trabalho, a fim de aperfeigoar os processes de controle de efetivo, selegao de pessoal e movimentagoes, 
por meio da utilizagao de criterios bem definidos, transparentes e justos, de forma a contribuir para o aumento da 
operacionalidade do Exercito e para o fortalecimento da crenga nos valores da Instituigao.

e. Atingir o Objetivo Estrategico de Pessoal (OEP) - 02 da DCEM, que visa aperfeigoar as movimentagoes de 
pessoal observando os principios da necessidade do servigo, da economicidade e do interesse pessoal, quando 
pertinente, a fim de estabelecer agoes judiciosas na execugao das diversas modalidades de movimentagoes.

f. Atingir o Objetivo Estrategico de Pessoal (OEP) - 03 da DCEM, que visa aprimorar as atividades de selegao de 
pessoal no Exercito Brasileiro, a fim de conceber procedimentos criteriosos e eficazes na selegao de pessoal.

g. Atingir o Objetivo Estrategico de Pessoal (OEP) - 04 da DCEM, que visa aumentar a eficiencia no controle de 
efetivos, a fim de desenvolver agoes que permitam controlar a situagao do pessoal de carreira do Exercito 
Brasileiro.

h. Atingir o Objetivo Estrategico de Pessoal (OEP) - 06 da DCEM, que visa modernizar a gestao de efetivos, a fim 
de adequar o percentual de militares de carreira previstos para recompletamento dos efetivos e melhorar a 
distribuigao dos militares pelas guarnigdes.

i. Atingir o Objetivo Estrategico de Pessoal (OEP) - 07 da DCEM, que visa implementar a ferramenta "Contrato 
de Objetivos de Pessoal" a fim de permitir um acompanhamento fidedigno da situagao de cada OM, levando em 
consideragao as caractensticas e peculiaridades vigentes para o ano A+l.

j. Atingir o Objetivo Estrategico de Pessoal (OEP) - 08 da DCEM, que visa contribuir para instituir a gestao por 
competencias, promovendo a gestao dos recursos humanos.

k. Atingir o Objetivo Estrategico de Pessoal (OEP) - 09 da DCEM, que visa ampliar a interagao com a nossa gente, 
a fim de desenvolver agoes inovadoras que permitam aproximar a comunicagao.

4. CONDigOES GERAIS DE EXECUGAO

a. Dentre o universe dos militares que estao no 23 ano de nomeagao, o relacionamento e a definigao dos 
militares reconduzidos e nao reconduzidos (exonerados) abrangidos por este piano ocorrera da seguinte forma, 
observado, ainda, o previsto no Calendario de Eventos:

1) a cargo dos militares inscritos no piano:
- solicitagao de recondugao, conforme legislagao em vigor.

2) a cargo da OM dos militares inscritos no piano:
- homologagao da inscrigao com o parecer espedfico do comandante do militar inscrito no piano, via 

Modulo Internet do Sistema Unico de Controle de Efetivos e Movimentagoes (SUCEMNet), no tocante a solicitagao 
de recondugao no cargo.

3) a cargo da DCEM:
a) inscrigao de todos os militares que estao no 29 ano de nomeagao no piano de recondugao;
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b) estudo da solicitagao de recondu?ao no cargo; e
c) montagem dos universes a serem exonerados e reconduzidos para apreciagao e decisao do Ch DGP, 

conforme calendario de eventos pertinente a legisla^ao do Adj Cmdo.
4) a cargo do DGP:

a) recondu^ao/exonera^ao dos militares inclufdos neste piano; e
b) expedi?ao das portarias de exonera^ao e recondu?ao, conforme o caso.

b. Todos os militares que estao no 22 ano de nomeagao como Adj Cmdo estarao, concomitantemente, inscritos 
no CAMEx para fins de movimentacao, e quando exonerados, a respectiva movimentagao ocorrera da seguinte 
forma, observado ainda, o previsto no Calendario de Eventos:

1) a cargo dos militares inscritos no piano:
a) acessar o CAMEx indicando e priorizando as opgoes de classificagao (OM, sedes e guarnigoes) bem 

como a indica$ao de permanencia na OM ou guarnigao de origem, via SUCEMNet.
2) a cargo da OM dos militares inscritos no piano:

- homologagao da inscrigao com o parecer especifico do comandante do militar inscrito no CAMEx, via 
SUCEMNet, no tocante ao quesito da movimentagao.

3) a cargo da DCEM:
a) inscrigao de todos os militares que estao no 22 ano de nomeagao no CAMEx;
b) estudo da indicagao e priorizagao das opgoes de classificagao (sedes) para os exonerados;
c) estudo da solicitagao de permanencia na OM ou guarnigao de origem, para os exonerados; e
d) publicagao das movimentagoes.

c. Inscrigao de militares no piano
1) Serao inscritos pela DCEM no Plano de Recondugao e no CAMEx, todos os militares que estejam no 

ultimo ano (22 ano) de nomeagao como Adj Cmdo.
2) Os militares inscritos deverao observar, no que se refere ao TERMO DE COMPROMISSO DE MILITAR, o 

prescrito nos § 1® e 22, do inciso IV, do art. 42 da IG 10-02; § 1® e 22 do art. 32 das EB 30-IR-40.001 e art. 82A das 
EB 30-N-10.003. Caso o militar deseje informar alguma situagao ou justificative quanto a esse compromisso, 
devera utilizar o campo, da ficha de inscrigao do cadastre, que permite escrever texto.

d. Indicagao das opgoes de sedes - CAMEx
1) Nesta oportunidade o militar devera ordenar, em ordem de prioridade, todas as sedes/guarniedes 

disponibilizadas pela DCEM no SUCEMNet, inclusive a opgao de SE POSSfVEL, PERMANECER NA 
SEDE/GUARNI^AO que servira apenas de subsidio para os estudos. 0 militar podera ser atendido em qualquer 
uma das opgoes cadastradas.

2) Aos capitaes, tenentes, 22 sargentos e 32 sargentos das armas somente serao ofertadas sedes/guarnigoes 
nas quais estejam localizadas OM com cargos especfficos de sua formagao militar.

3) Os militares voluntaries para servir na guarnigao de Brasilia deverao informar, durante a inscrigao, se 
desejam ou nao ocupar PNR.

4) Nao serao aceitos pedidos de alteragoes das indicagoes de opgoes de sedes/guarnigoes ja homologadas no 
SUCEMNet.

5) A quantidade de sedes/guarnigoes disponibilizadas no CAMEx, bem como a sua ordenagao, serao 
apresentadas conforme a necessidade do servigo, levando em consideragao o cargo compativel com seu 
posto/graduagao, necessidade de aplicagao de cursos/estagios, a habilitagao na sede/guarnigao de destino e o 
equilibrio de efetivos das OM.

e. Homologagao pela OM
1) A homologagao, com a justificativa do comandante e informagdes consideradas relevantes para o 

processo decisorio, sera realizada por meio do SUCEMNet, disponibilizado no sitio 
https://sucemnet.dgp.eb.mil.br.

2) A fase de homologagao pela OM ocorrera simultaneamente e sobreposta com a fase de indicagao das 
opgoes de sedes/guarnigoes pelo militar inscrito.

3) Os militares cujas inscrigoes tenham sido homologadas serao ordenados dentro dos universes nos quais 
concorrerao.

4) 0 Cmt OM devera informar em sua justificativa se o militar tern condigoes de ser transferido para a reserva 
remunerada, ex officio, antes de completar o prazo mmirno de permanencia na guarnigao de destino.
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5) Caso o Cmt OM queira delegar a homologafao a outro militar de sua OM, devera faze-lo^or rrte 

DlExaDCEM.
de

f. Precedencia nas Movimenta?6es
A classifica^ao/movimenta^ao dos Adj Cmdo, inscritos neste piano, por exonera?ao no ano de 2022, sera 

efetivada pelos estudos da DCEM conforme os criterios do CAMEx e levara em consideragao o interesse do 
servigo, as opgoes do militar, o tempo de sede na Gu de origem, o desempenho profissional, a habilitagao 
especifica ou especial do militar, a situagao de efetivo das OM envolvidas, as habilitagoes exigidas para a ocupagao 
dos cargos disponiveis, o tempo de servigo do militar e o PLAMOPES. 0 conjunto desses criterios apoiara o 
process© de tomada de decisao do Dir CEM.

g. Movimentagao para a Guarnigao de Brasilia
A movimentagao para a referida Guarnigao esta condicionada a disponibilidade de proprio nacional 

residencial (art. 90, das EB30-IR-40.001) e a inscrigao no Plano n^ 14-DCEM/2022 - Movimentagao com Proposta 
para Substituigao e Recompletamento em Brasilia. A Prefeitura Militar de Brasilia (PMB) ira analisar e homologar 
as propostas, quanto ao PNR indicado para ocupagao pelo proposto, com ou sem restrigoes, antes das inscrigoes 
serem enviadas para a DCEM.

h. Data de desligamento
Os militares movimentados no ambito deste piano deverao ser desligados entre os dias 14 de novembro de 

2022 e 16 de ianeiro de 2023. Caso, neste penodo, ainda nao possuam o tempo minimo de sede, somente 
poderao ser desligados apos completarem o tempo minimo de permanencia. As OM deverao atentar para a fiel 
observancia desta orientagao.

i. Concessao de licengas
1) A fim de atender o previsto no Paragrafo unico do art. 8$, da Port - C Ex n^ 1.377, 15 DEZ 20 - Aprova as 

Instrugoes Gerais para a Concessao de Licengas no Ambito do Exercito (EB10-IG-02.016), a OM devera confirmar, 
junto a DCEM, se ha inconveniencia para concessao de LE ou de LTIP, para militar abrangido por este cadastre.

2) A OM devera informar tambem, com a maior brevidade possivel, a concessao das demais licengas 
previstas no art. 67, do Estatuto dos Militares, conforme previsto no anexo da Port ns 440 - Cmt Ex, de 19 MAIO 
14, que aprova as Normas para Remessa e Obtengao de Informagoes Relativas ao Control© e a Atualizagao dos 
Dados Cadastrais do Pessoal Militar (EB10-N-02.005).

j. Outras situagoes
A OM devera informar imediatamente a DCEM, o militar que passar a situagao de sub judice, cumprindo pena 

judicial ou sursis ou, ainda, indiciado em inquerito policial militar, bem como se tiver passado para a reserva ou for 
licenciado.

i
k. Calendario de eventos

V Respohsave!Event© * < Data Obs
Solicitar recondugao no cargo de Adj Cmdo Militar 19 a 31 MAR 22

Homologar as solicitagoes de recondugao OM 21 a 31 MAR 22

Realizar a indicagao das opgdes de sedes Militar SUCEMNetConforme calendario 
do CAMExHomologar as indicagoes das opgoes de sedes 

dos militares da OM OM

Publicar as movimentagoes A criterio da DCEMDCEM Adt/Bol DGP

Desligar os militares do estado efetivo OM 14 NOV 22 a 16 JAN 23 SUCEMNet
Obs: Os periodos poderao ser antecipados ou adiados, a criterio da DCEM, mediante informagao no sitio da DCEM.
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5. PRESCRICOES DIVERSAS

a. O militar que possui conjuge militar de carreira do Exercito, Marinha do Brasil ou Forga Aerea Brasileira, ou 
ainda servidor publico federal, devera informar tal $itua?ao por ocasiao da indica?ao das opgoes de 
sedes/guarnigoes. No caso especifico de conjuge militar de carreira do Exercito, devera ser tambem informada a 
identidade do conjuge. Em caso de alteragao no estado civil, a OM devera informar imediatamente a DCEM.

b. 0 oficial ou praga que possui conjuge militar do Exercito deve estar ciente de que seu 
c6njuge/companheiro(a) so sera movimentado(a) por interesse proprio, dentro dos prazos previstos, se houver 
claro compativel com o posto ou graduagao e qualificagao militar do conjuge na guarnigao para onde ele foi 
movimentado(a).

c. ATENCAO: a OM deve verificar e corrigir eventuals erros no SiCaPEx referentes as movimentagoes dos 
militares inscritos neste cadastro, dedicando especial atengao a sua data de apresentagao na OM e na sede. 
Manter o SiCaPEx atualizado e de fundamental importancia para a execugao de urn correto processo de 
movimentagao. A existencia de erros na ficha de movimentagao podera prejudicar o militar no processo de 
movimentagao.

d. O militar inscrito e o responsavel por informar, via canal de comando, qualquer fato novo (tais como 
problema de saude proprio e de dependente, problema social, dentre outros) que possa prejudicar/impedir a 
movimentagao. Tal fato devera ser informado a DCEM, via canal de comando.

e. As duvidas serao esclarecidas pelo canal de ouvidoria, dispomvel no seguinte sitio 
(https://faleconosco.dgp.eb.mil.br).

f. Os casos omissos neste Plano serao apreciados pelo Chefe do DGP.

Brasilia-DF, 21 de fevereiro de 2022.

Gen Div PED
Diretor de Controle de Efetivo:

O C0ELHO,
loviraentagoes
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