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Diretriz do Comandante Militar do Nordeste

A presente diretriz tem por objetivo estabelecer normas que orientem os trabalhos
no âmbito do Comando Militar do Nordeste, no ano de 2015, padronizando procedimentos  e
ações das Organizações Militares e de seus integrantes, com vistas a reduzir as possibilidades
de  iniciativas  e  condutas  equivocadas,  em desacordo  com as  orientações  e  diretrizes  do
Comandante do Exército e deste Comandante Militar de Área.

1. PESSOAL
A fim  de  manter  os  recursos  humanos  do  Comando  Militar  do  Nordeste

motivados  para  cumprir  os  objetivos  traçados,  e  consoante  as  normas  regulamentares  e
interesse da Instituição, é importante investir nos processos que envolvem os militares e civis,
seus familiares e pensionistas, mantendo o esforço principal nas seguintes atividades:

a.  Proceder  uma  racionalização  administrativa  a  fim  de  maximizar  o
emprego do pessoal disponível, evitando, com isso, o empenho demasiado de militares em
atividades não ligadas à atividade-fim. É também necessário aplicar tal racionalização, antes
de solicitar a nomeação de militares da reserva para exercer função de Prestador de Tarefa por
Tempo Certo;

b. Apoiar com oportunidade e com o maior números de dados possíveis o
Estado-Maior do Exército, bem como os Órgãos de Apoio Setorial, nas demandas necessárias
para a criação das Brigadas de Infantaria Leve na 6ª Região Militar e na 10ª Região Militar;

c. Prosseguir nos estudos visando o reforço em efetivo com a finalidade de
transformar as Unidades do Tipo I para Tipo II na área do Comando Militar do Nordeste; e

d. Planejar a concessão de férias dentro do período regulamentar, de modo a
evitar a solicitação da concessão em caráter excepcional, ato esse tão prejudicial não só ao
militar, quanto à Instituição.

2. INTELIGÊNCIA

O funcionamento do Sistema de Inteligência, no âmbito do Comando Militar
do  Nordeste,  deve  ser  pautado  pelo  estrito  cumprimento  dos  preceitos  legais  vigentes,
servindo  como primordial  instrumento  de  assessoramento  aos  Comandantes  dos  diversos
escalões.  O  trabalho  de  Inteligência  é  uma  atividade  especializada  e,  portanto,  deve  ser
desenvolvida por especialistas.

A tempestividade  no  envio  de  dados de  Inteligência  é  uma necessidade  do
Sistema de Inteligência e constitui-se em fator decisivo para o atendimento do princípio da
oportunidade, no que diz respeito ao assessoramento dos comandantes, em todos os níveis, no
processo decisório.

O  Canal  Técnico  de  Inteligência  deve  ser  utilizado  como  instrumento
facilitador  para  a  difusão  dos  conhecimentos,  mantendo-se  o  indispensável  trâmite  por
intermédio do “Canal de Comando”.

Para atender às necessidades do Comando do CMNE deverão ser programadas
as seguintes ações:

a.  Manter  um  amplo  e  integrado  banco  de  dados,  de  modo  a  não
sobrecarregar o sistema com solicitação de informações já existentes nas fontes abertas;

b. Acompanhar, de maneira cerrada, o quadro referente à segurança pública,



Continuação da Diretriz do Comandante Militar do Nordeste / 2015 - Fl 2 / 11 ___________
Cmt Mil NE

crime organizado e estruturas penitenciárias na área de responsabilidade, buscando antecipar-
se a possíveis acionamentos da Força Terrestre;

c.  Acompanhar  a  atuação  dos  Agentes  Perturbadores  da  Ordem  Pública
(APOP), tanto em ambiente urbano quanto rural, buscando visualizar possível necessidade de
emprego de tropa do EB;

d. Acompanhar os diferentes programas governamentais, particularmente a
Operação Carro-Pipa;

e.  Acompanhar  o  público  interno  do  CMNE,  especialmente  aqueles  que
estejam envolvidos em ilícitos que possam vir a comprometer a imagem da Força Terrestre,
constituindo-se em potenciais ameaças ao sistema EB;

f.  Melhorar  a  Segurança Orgânica das OM, por intermédio de um eficaz
Programa  de  Desenvolvimento  da  Contrainteligência  (PDCI),  atualização  do  Plano  de
Segurança Orgânica (PSO) e o Plano de Defesa do Aquartelamento (PDA), buscando evitar a
invasão de aquartelamentos e campos de instrução e o roubo/desvio de armas, munições e
explosivos;

g.  No  tocante  ao  Complexo  Militar  do  Curado,  realizar  patrulhamentos
diurno e noturno no interior da área de responsabilidade visando a proteger a biodiversidade
da fauna e flora da região, a área patrimonial e as instalações militares. E em caso de algum
fato atentatório à segurança orgânica do complexo, acionar por intermédio da rede rádio o
plano de segurança orgânico;

h. Realizar a gestão documental em conformidade com os preceitos da Lei de
Acesso à Informação (LAI), protegendo os conhecimentos sensíveis adequadamente;

i.  Acompanhar  a  situação  das  Estruturas  Estratégicas  Terrestres  (EETer),
buscando  identificar  potenciais  ameaças  que  possam  comprometer  ou  prejudicar  sua
atividade; e

j. Acompanhar a situação de estrangeiros na área do CMNE, priorizando o
acompanhamento de suspeitos de ligação com grupos extremistas.

As  AI  da  área  do  CMNE  deverão  manter  atualizados  os  dados  sobre  a
Conjuntura nas respectivas áreas de responsabilidade.

3. OPERAÇÕES
a. Preparo

A  ação  de  comando  deverá  ser  valorizada  em  todos  os  níveis,
particularmente  nos  Gp,  Seç,  Pel  e  SU. Para  tanto,  os  Cmt G Cmdo/GU deverão  adotar
medidas para que os Cmt SU, Pel, Seç e Gp se sintam comprometidos com o desempenho e o
comportamento de seus subordinados em todas as atividades e, assim, aprimorar a atitude de
liderança desses níveis de comando.

O profissionalismo deverá ser um atributo primordial no preparo da tropa,
devendo o instruendo ser tratado com respeito e dignidade.

A adoção de medidas de segurança adequadas em todas as atividades é de
responsabilidade  do  Cmt  em  todos  os  níveis.  Da  mesma  forma,  compete-lhes  a
responsabilidade  pela  fiscalização  do  seu  cumprimento.  É  inadmissível  a  ocorrência  de
acidentes na instrução, que não os motivados pela imprevisibilidade.

Deve-se  buscar  atingir  todos  os  objetivos  da  Instrução  Individual  e  do
Adestramento, com eficiência, de forma que o ano de instrução seja coroado de êxito e que os
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cursos e estágios atinjam o máximo de aproveitamento.

b. Emprego
Os comandantes em diversos escalões deverão envidar  todos os esforços

para  obter  o  efetivo  comando  e  controle  sobre  a  tropa  que  sair  do  aquartelamento  para
cumprir missões. Para isso, deverão usar todos os meios de comunicações disponíveis, até
mesmo meios civis.

Decerto que se deve buscar a maior quantidade de informações possíveis,
entretanto o simples afluxo de informações, por si só, não se traduz em controle sobre a tropa,
pois estas têm que chegar em tempo oportuno e têm que ser processadas por um sistema
centralizador, de modo a fornecer ao decisor conhecimentos precisos e oportuna consciência
situacional.

Neste contexto, o programa C2 Cmb, bem como os meios de comunicações
do Sistema Rádio Digital Troncalizado (SRDT), são importantes ferramentas e devem ser
implantados  desde  os  maiores  escalões  até  o  nível  Batalhão,  devendo  ser  amplamente
utilizados por todas as OM do CMNE. Os equipamentos rádios deste sistema poderão ser
compartilhados com os Órgãos de Segurança Pública e outras agências, principalmente no
contexto de operações interagências.

4. LOGÍSTICA
a. Manutenção nos Materiais de Emprego Militar (MEM)

As manutenções previstas para os MEM orgânicos das OM, na Logística
Militar Terrestre, são as de caráter preventivo e corretivo.

Atualmente  vem  sendo  muito  disseminada  nos  meios  logísticos  a
manutenção preditiva, cujo acompanhamento obedece a uma sistemática. A conscientização
operacional  quanto  a  importância  de  uma  técnica  de  manutenção  preditiva  deve  ser
constantemente relembrada para que todo o trabalho de coleta de dados da situação do MEM
contemple posteriormente um trabalho de análise, caso contrário, não há aplicabilidade do
método.

As manutenções preditiva e preventiva devem ter o respaldo dos comandos
em todos os níveis a fim de se obter os resultados desejados. Elas criam ações que objetivam
as causas  da falha,  não apenas  sintomas.  O objetivo é aumentar  a  vida do MEM na sua
plenitude operacional.

Devemos também observar, que o trabalho em equipe é o fator crítico de
sucesso da manutenção. Este é o maior desafio para as OM e a maior causa que determina o
sucesso  ou  o  fracasso.  Às  vezes,  uma  OM  com  profissionais  muito  bem  preparados
individualmente  consegue  resultados  inferiores  a  uma  outra  com  profissionais  menos
preparados e com mais espírito de equipe. Esta é uma questão que precisa ser encarada, pois é
o fator crítico de sucesso mais importante de uma OM que pretende ser excelente no seu nível
de manutenção.

Importante  salientar  que  programas  de  TI,  que  possam  otimizar  a
performance,  devem  ser  implementados  como  ferramentas  auxiliares  no  sistema  de
manutenção.
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As  manutenções  preditiva  e  preventiva  em  detrimento  da  manutenção
corretiva, deverão ser priorizadas no âmbito do Comando Militar do Nordeste, haja vista o
acertado comprometimento das OM quanto à preservação na disponibilidade e na vida útil
dos MEM, bem como que o dispêndio de recursos é sempre maior na manutenção corretiva,
ensejando assim o judicioso trato da coisa pública.

b. Transferência de Etapas
Por  ocasião  de  Pedido  de  Cooperação  de  Instrução  ou  qualquer  outra

Operação, oriento aos G Cmdo, GU e OMDS para que executem a transferência de etapas
(QR/QS)  por  meio  da  administração  prevista,  evitando-se  o  transporte  desnecessário  de
gêneros.

c. Acessibilidade
Os  Comandantes  de  Guarnição  deverão  envidar  esforços  para  que  os

prédios e instalações militares destinadas ao uso coletivo se tornem acessíveis também às
pessoas portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida.

d. Transferência de Viaturas Ociosas
No intuito de otimizar a utilização de viaturas de emprego ocioso, deverá

ser implementado, pelas diversas RM, um estudo detalhado para elaboração de uma proposta
de  movimentação  destes  MEM  (remanejamento).  Tal  prática  deve  ser  uma  preocupação
constante nos diversos níveis de Comando, e executada com tempestividade, visando o bom
uso dos MEM a disposição do CMNE.

e. Identificação de Viaturas do Exército

A identificação dos veículos oficiais no âmbito do Exército é caracterizada
pela pintura externa,  por  distintivos  ou brasões,  pelas  siglas do Exército  e  da OM a que
pertencem, pintados ou afixados em locais definidos. As viaturas operacionais deverão ainda
portar o grupo sequencial, conforme preconizado nas NORCRIVE (Portaria Nr 023 - DMB,
de 20 Nov 1998) e ressaltado no Informativo da D Mat Nr 47, de julho de 2011. Desta feita,
recomendo a todos os militares, nos diversos níveis de responsabilidade, especial atenção, não
permitindo a saída de viaturas das OM que estejam em desacordo com o previsto.  Como
modelo,  as  OM do CMNE deverão  seguir  o  trabalho realizado pela  6a RM no tocante  à
identificação das viaturas. 

f. Racionalização Administrativa

Visando aperfeiçoar a estrutura administrativa e a racionalizar o emprego
dos Recursos Humanos, os Cmt das Guarnições (Gu) do Recife-PE, Fortaleza-CE, Salvador-
BA, Natal-RN, João Pessoa-PB, Maceió-AL e Teresina-PI deverão implementar, no âmbito de
sua Gu, até 31 de dezembro de 2015, no mínimo, um dos produtos já testados na Gu de Santa
Maria. Tal prática visa à redução de tempo para implantação, utilizando-se da expertise do
PRORASAM e de acordo com o previsto na Portaria nº 295-EME, de 17 de dezembro de
2014. Em complemento ao assunto supracitado, os Cmt de Gu deverão observar o Plano de
Gestão do CMNE distribuído no corrente ano.
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5. COMUNICAÇÃO SOCIAL

a. Generalidades

As ações de Comunicação Social devem ser planejadas visando a atender,
além dos objetivos geral e específicos do Plano de Comunicação Social do Exército/2015, os
seguintes objetivos particulares para o CMNE:

1) Destacar o valor individual e coletivo do Soldado do Nordeste;

2) Reforçar no público interno a importância da missão do militar na
Região;

3) Despertar o interesse dos públicos alvos prioritários do CMNE para
temas relativos à Região Nordeste;

4) Agregar o Público Interno;
5)  Manter  o  Público  Interno  informado  sobre  a  atuação  da  Força

Terrestre na Região Nordeste;

6) Preservar a imagem institucional  da Força junto à opinião pública
local;

7) Buscar o contato com lideranças locais, instituições, meio acadêmico,
empresários  e  formadores  de  opinião,  visando  a  estreitar  o  relacionamento  e  neutralizar
desconfianças e desinformação;

8) Manter o bom relacionamento com a mídia local; e
9) Realizar encontros informativos com os integrantes da RESERVA.

b. Operações  Subsidiárias
Nas  Operações  Subsidiárias,  particularmente  às  ligadas  ao  Programa

Emergencial de Distribuição de Água – Operação PIPA, ao atender solicitações dos Órgãos
de  Comunicação,  o  Oficial  de  Comunicação  Social,  Porta-voz  ou  militar  designado pelo
Comando deverá, após informar ao seu Comandante, ater-se às informações relacionadas à
execução da operação em sua área de atuação, estrutura montada para o cumprimento da
missão e como é feita a fiscalização, evitando-se referir-se a outros órgãos federais, estaduais
e municipais envolvidos no processo. A impessoalidade deve ser utilizada.

c. Militares da Reserva
As demonstrações  de cortesia  e  atenção,  em todos os  níveis,  devem ser

motivo de constante preocupação e de fiscalização por parte dos Comandantes com encargos
relacionados com o pessoal da reserva. As Organizações Militares de Saúde e as Seções de
Inativos  e  Pensionistas  devem  ser  particularmente  instruídas  no  sentido  de  facilitar
atendimentos, agilizar processos e tratar o companheiro da reserva e seus dependentes com
fidalguia e presteza.

Com o  objetivo  de  se  obter  maior  integração,  deve-se  realizar  reuniões
periódicas com os militares da reserva, de modo a transmitir informações relevantes e atuais
sobre a Força Terrestre e de interesse geral (Ex: FUSEX), além de confraternizar, valorizando
os companheiros da reserva e mantendo-os informados.

d. Cultura

As atividades culturais desempenham um papel de extrema relevância para
a instituição, Exército Brasileiro, quando associadas às de Comunicação Social.

A divulgação das nossas crenças, valores, virtudes e tradições se constituem
em prioridade  por  se  constituir  em  um  excelente  meio  de  projetar  a  imagem  da  Força
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Terrestre junto ao Público Externo e reforçá-la junto ao Interno.

e. Divulgação das Atividades
Os G Cmdo, GU e OMDS deverão divulgar as atividades desenvolvidas

relevantes na página eletrônica do Exército, do CMNE e da própria OM, no intuito de dar
ampla divulgação destas atividades ao público interno e externo.

6. ASSESSORIA JURÍDICA

Recomendo  a  estrita  observância  da  Portaria  nº  156,  de  18  MAR 13,  do
Comandante do Exército, que aprovou as Instruções Gerais sobre as Assessorias de Apoio
para  Assuntos  Jurídicos  no  âmbito  do  Exército  (EB10-IG09.0002),  e  o  cumprimento  das
atribuições repartidas entre Comandos Militares de Área (art. 8º), Regiões Militares (art. 9º),
Divisões  de  Exército  ou  Organizações  Militares  valor  Grande  Unidade  (art.  10),
Estabelecimentos de Ensino (art. 11) e Organizações Militares que não possuam Asse Ap As
Jurd (art. 12).

A nova sistemática indica, para cada Organização Militar, qual será a Asse Ap
As Jurd responsável pela condução dos processos e quais suas atribuições. Nesse sentido,
toda documentação jurídica deve conter o posicionamento ou parecer da Asse Ap As Jurd
competente, quando for encaminhada, pelo canal de comando, a outra Asse Ap As Jurd.

7. ASSISTÊNCIA RELIGIOSA E ESPIRITUAL
A assistência  religiosa  e  espiritual,  realizada  por  intermédio  dos  capelães

militares,  deverá  ser  acessível  e  incentivada  a  todos  os  militares  e  servidores  civis  da
Guarnição e às suas respectivas famílias.

Nas atividades de Assistência Religiosa, tais como, cultos evangélicos, missas
e reuniões espírita, a liberdade de expressão de fé individual deverá ser respeitada, como fator
de convivência e maturidade humanas.

As  capelanias  subordinadas  deverão  organizar  e  desenvolver  atividades
ligadas às suas Páscoas, Primeiras Comunhões e Crismas.

8. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

a. Plano Diretor de Tecnologia da Informação
Todas  as  OM  subordinadas  e  vinculadas  ao  CMNE  deverão  elaborar  e

implementar seu Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) em perfeita consonância
com o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI), publicado no BE nº 30 de 25
Jul 2014.

O PETI constitui-se em um instrumento para o exercício da Governança de
TI, por meio do qual o Comando do Exército direciona as ações e investimentos na área de
TI, com vistas à consecução dos objetivos organizacionais. Outrossim, o PETI é a base para a
elaboração dos PDTI.

A solicitação dos recursos orçamentários, a serem inseridas no Sistema de
Informações Gerenciais e Acompanhamento Orçamentário (SIGA), deve estar fundamentada
nos PDTI.
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b. SPED

Todas  as  OM  subordinadas  e  vinculadas  ao  CMNE  deverão  utilizar  o
Sistema de Protocolo Eletrônico de Documentos (SPED), para a tramitação de documentos
ostensivos dentro da unidade.

As  OM  deverão  realizar  backup  dos  arquivos  diariamente  e  testá-los
preventivamente para que não ocorram perdas indesejáveis de documentos.

Toda  a  documentação  digital  recebida  e  produzida  no  SPED  deverá  ser
preservada, no intuito de evitar prejuízos legais à Instituição e às OM, enquanto se aguarda a
aprovação de normas específicas para a avaliação desse tipo de documento.

c. Segurança da Informação

A  Segurança  da  Informação  contribui  para  resguardar  a  imagem  da
Instituição, dificultando a violação dos sistemas e a obtenção de informações sensíveis por
intermédio de ações criminosas.

O Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT) disponibilizou uma cartilha
emergencial de segurança de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) em seu sítio
da Intranet, com um conjunto básico de medidas.

É importante que a OM adote uma política de Segurança da Informação com
a  implantação  das  recomendações  contidas  na  cartilha  de  segurança  do  DCT,  além  das
instruções e normas que regulam as atividades de TIC no Exército.

9. GESTÃO
Os  integrantes  do  Comando  Militar  do  Nordeste  devem  pautar  seus

procedimentos no trato dos bens e recursos públicos por atitudes de absoluta transparência e
correção, a fim de que seja mantida a elevada credibilidade da instituição Exército Brasileiro
junto à sociedade nordestina e atingido o objetivo estratégico de Aumentar a Efetividade na
Gestão do Bem Público. Para isso adotarão, no âmbito da Administração Pública, medidas
consonantes com as normas do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização
(GESPUBLICA) e do Tribunal de Contas da União (TCU).

A  gestão  dos  processos  e  projetos  deverá  ter  firme  compromisso  com
RESULTADOS e, desse modo, metas, prazos e indicadores deverão ser propostos para que a
ação de controle do ciclo de gestão tenha maior eficiência.

Simplicidade,  adequação  das  ferramentas  e  conceitos  de  gestão  à  cultura
militar  e  flexibilidade  dos  processos  administrativos  devem ser  considerados  importantes
fatores de sucesso.

Necessário faz-se, também, ter em mente que a racionalização de estruturas  e
efetivos deve ser objeto de atenção.

Ao  finalizar,  reitero  que  a  ação  de  comando  dos  comandantes,  chefes  e
diretores,  em todos  os  níveis,  é  elemento  necessário  para  que  o  CMNE avance  rumo  à
desejada Excelência Gerencial.

10. OPERAÇÃO PIPA

a. Pessoal
A seleção dos militares para as Seções/Escritórios das OME e dos G Cmdo

e GU, integrantes da Operação Pipa deverá considerar:
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1) A experiência profissional;
2) O perfil para o trabalho na operação (flexibilidade, comunicabilidade

para  lidar  com o  público;  pendor  para  a  capacitação  profissional  e  desenvolvimento  de
competências; adaptabilidade; e dedicação); e

3) O Cmt Mil NE encaminhou ao Ch EME proposta de Módulos de
Escritório  da  Operação  Pipa  (G  Cmdo/  GU,  U  e  SU),  com  a  finalidade  de  conferir  a
prioridade na alocação de pessoal que a operação requer.

b. Gestão de recursos financeiros
A gestão dos recursos financeiros da Operação Pipa é de vital importância

para o sucesso do trabalho e deve considerar os seguintes aspectos:
1) Seleção de pessoal com experiência profissional na área financeira

do Exército;
2)  Lisura no trato do recurso público;
3)  Transparência na condução dos trabalhos;
4)  Uso  das  tecnologias  disponíveis  que  facilitem  a  transmissão  de

dados;
5)  Acompanhamento  dos  recursos  durante  todo  o  processo

(recebimento, empenho, liquidação e pagamento);
6)  A  utilização  das  ferramentas  GCDA  e  GPIPABRASIL,

potencializando-as para o controle na gestão financeira;
7)  Atenção especial para o cumprimento dos prazos estabelecidos pelo

Exército e pela Administração Pública, por ser uma operação de nível interministerial; e
8)  Por fim, cumprir as determinações do Cmt Mil NE, valendo-se das

experiências e das lições aprendidas na gestão dos recursos da operação ao longo dos últimos
anos.

c. Fiscalização da Operação
1) Fiscalização da OM

a) Seguir o canal de comando: OME – Bda – RM – CMNE;
b)  Acompanhar  cerradamente  a  seleção  das  equipes  de  fiscalização,

levando-se em consideração os seguintes aspectos:
(1)  Rotatividade  dos  militares  da  OME  na  participação  da

fiscalização; e
(2) Capacitação e perfil para tratar os assuntos pertinentes à Op Pipa.

c)  Especial  atenção deverá ser  dada a  segurança nos  deslocamentos,
respeitando os limites de velocidade previstos na sinalização das rodovias e estradas em geral;
e

d) Cumprir as normas de trânsito no que concerne a habilitação (CNH),
experiência para conduzir viaturas em rodovias, bem como capacidade e comportamento para
a direção defensiva.

2) Sistema GCDA
Utilizar o Sistema GCDA para o lançamento de dados e para realizar o

acompanhamento do Programa Emergencial de Distribuição de Água.
3) Sistema GPIPABRASIL (Monitoramento e Rastreamento Eletrônico)

a)  Potencializar  e  concluir  a  implantação  do  GPIPABRASIL
(prioridade);

b) Acompanhar diariamente no sistema a distribuição de água; e
c)  Utilizar  o  sistema como instrumento  de fiscalização da  Operação

Pipa.
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4) Os kits distribuídos para a “Fiscalização Total” deverão ser destinados e
utilizados exclusivamente para este fim.

d. Aspectos jurídicos
Cumprir e fazer cumprir as normas legais concernentes a inexigibilidade e

a contratação de pipeiros.
Combater  na  origem  qualquer  procedimento  ou  notícia  que  trate  de

irregularidade no programa.
Acompanhar  e  solucionar  os  casos  de  denúncia  com  proatividade  e

celeridade.
e. Comunicação Social

Conduta  impecável  deverá  ser  adotada  por  todos  os  participantes  da
operação,  em  especial  durante  as  fiscalizações  nas  OME  e  no  terreno
(localidades/COMDEC). A fiscalização também deverá servir como instrumento de projeção
da  imagem do  Exército,  especialmente  nos  aspectos:  apresentação  individual,  trato  com
autoridades civis e militares, com os pipeiros e com a população assistida pela Operação Pipa.

A fiscalização possibilita  o  acompanhamento do quadro conjuntural  da
área  de  distribuição  de  água  sob  encargo  da  OME  e  contribui  para  o  atendimento  das
demandas da imprensa.

f. Cartilha da Operação Pipa e documentos expedidos
A Cartilha da Operação Pipa (atualizada) e os documentos expedidos pela

Seção da Operação Pipa do CMNE orientam e normatizam o cumprimento da missão. Devem
servir  para  a  elaboração  dos  Procedimentos  Operacionais  Padrão  (POP)  nas  demais
Seções/Escritórios da Op Pipa nos G Cmdo/GU e OME.

11. MEIO AMBIENTE

a. Normas Ambientais
Nunca antes se debateu tanto sobre o meio ambiente e  sustentabilidade.

As políticas que visem a conservação do meio ambiente e a sustentabilidade de projetos de
qualquer natureza devem sempre ser a ideia principal e a meta a ser alcançada pelo CMNE.

Desta feita,  deverá ser dada ênfase à divulgação das inúmeras  ações  de
preservação desencadeadas pelo CMNE, nas áreas sob sua jurisdição e onde é empregado.

Para  isso,  os  conceitos  e  ações  previstos  nas  Instruções  Gerais  para  o
Sistema  de  Gestão  Ambiental  do  EB  (SIGAEB)  devem  ser  planejados,  coordenados,
controlados, fiscalizados e avaliados pelos Comandantes, Chefes e Diretores, em todos os
níveis, na execução de atividades diárias e operacionais de sua OM:

1) Educação ambiental;
2) Legislação ambiental;
3) Licenciamento ambiental;
4) Planejamento e controle das atividades desenvolvidas;
5) Estudos e projetos que se fizerem necessários;
6) Operações e atividades militares;
7) Obras de engenharia;
8) Atividades industriais, laboratoriais, logísticas e de saúde; e
9) Ciência e tecnologia.

O militar, individualmente e coletivamente, é responsável por cumprir as
normas  ambientais,  contribuindo  para  a  convivência  harmoniosa  com  o  meio  ambiente,
comprometendo-se com o zelo das áreas da União jurisdicionadas à Força, e em áreas onde o
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EB estiver sendo empregado.
Especial  atenção  deve  ser  dada  à  CONFORMIDADE  AMBIENTAL

MILITAR, ferramenta fundamental a ser utilizada em todos os níveis conforme preconiza a
Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011.

b. Preservação de Sítios Históricos
Concito  a  todos  os  Comandantes,  nos  diversos  níveis,  ao

estabelecimento  de  regulamentos  e  normas  que  garantam  a  preservação  do  patrimônio
histórico,  dentro  de  suas  áreas  de responsabilidade,  adequando o  uso,  inclusive  o social,
destas  áreas  às  possibilidades  definidas  pelas  características  arquitetônicas  e  urbanísticas,
associadas  ao  valor  patrimonial  do  sítio  histórico  e  a  fruição  por  seus  usuários  como:  –
militares, visitantes, turistas e etc.

12. ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS

a. 6  a   RM  
1) Conduzir com prioridade o Plano Diretor da Gu de Salvador, propondo

linhas de ação para a transferência de local do Pq R Mnt/6 e do 6o D Sup; e

2) Acompanhar e apoiar a implementação, pela DSM, do sistema on-line do
Alistamento Militar no Estado do Sergipe.

b. 7  a   RM  

1) Conduzir com prioridade o Plano Diretor da Gu de Recife;
2)  Priorizar  a  manutenção  e  incentivar  o  público  externo  e  interno  à

visitação do Parque Histórico Nacional de Guararapes;

3) Orientações referente ao Hospital de Campanha (H Camp):
a)  Providenciar  um projeto de armazenamento (instalação fixa)  do H

Camp;

b) Manter a operacionalidade do H Camp, ficando ECD ser empregado;
c)  Manter  o  Posto  Avançado  do  Hospital  Militar  de  Área  de  Recife

(HMAR) junto ao Cmdo da 7a RM; e

d)  Capacitar  militares  para desdobrar  e  operar  o  H Camp,  utilizando
conhecimento dos militares que operam o H Camp da 1a RM.

c. 10  a   RM  

1) Conduzir com prioridade o Plano Diretor da Gu de Fortaleza.
2)  Manter  o  acompanhamento  e  fazer  gestões  junto  ao  DEC,  para  a

recuperação das instalações do 25o BC; e

3) Propor, com o máximo de urgência, linhas de ação para a realização da
Festa Nacional do Dia da Infantaria, a ser realizada na Gu de Fortaleza.

d. 1  o   Gpt E  

1) Conduzir com prioridade o Plano Diretor da Gu de João Pessoa.
2) Manter o Cmt Mil NE informado sobre:

a)  As obras  em execução pelos  Batalhões  de  Engenharia,  bem como
projetos futuros de obras a realizar; e

b)  Condição  e  possibilidades  de  emprego  de  perfuratrizes  de  poços
artesianos, de estações de tratamento de água e de equipamentos de análise de solo/concreto.
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3) Providenciar uma memória sobre a mudança de subordinação da Seção
de  Patrimônio  da  7a RM  e  CRO/7,  da  7a RM  para  o  1o Gpt  E,  a  ser  utilizado  no
prosseguimento da reestruturação do CMNE.

Quartel em Recife-PE, 13 de fevereiro de 2015.

Gen Ex MANOEL LUIZ NARVAZ PAFIADACHE
Comandante Militar do Nordeste

Este documento é transcrição fiel do original, que se encontra assinado e arquivado no 
Quartel General do Comando Militar do Nordeste.  


	As capelanias subordinadas deverão organizar e desenvolver atividades ligadas às suas Páscoas, Primeiras Comunhões e Crismas.

