
MINISTÉRIO DA DEFESA 
ExtRcrro BRASILEIRO 
COMANDO LOGISTICO 

DEPARTAMENTO MARECHAL FALCONIERI 

PORTARIA N 6- COLOG. DE 1 2  DF  ABRIL DL 2014. 
EB 64447.0037362014-87 

Aprova a Diretriz para Implantação do Centro de 
Operações Logísticas do Exército (E840-D-10-
001). 

O COMANDANTE LOGLSTICO. no uso da atribuição que lhe confere o art.- 44. das 
Instruções Gerais para as Publicações Padronizadas do Exército (E12110-IG-01.002). 1 Edição. 
aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército n 770. de 7 de dezembro de 2011 e de 
acordo com o que propõe o Gabinete de Planejamento e Gestão, resolve: 

Ali. 1 2  Aprovar a Diretriz para Implantação do Centro de Operações Logisticas do 
Exército (COpLog), que com esta baixa. 

Ari. 22 Alterar a denominação de COpLEx, constante da Portaria n 2  15 COLOG de 5 de 
setembro de 2013. para COpLog. 

Ali. 32  Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação. 

Gen 1 



MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 
COMANDO LOGISTICO 

(DEPARTAMENTO MARECHAL FALCONIERI) 

DIRETRIZ DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CENTRO DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS 
DO EXÉRCITO (COpLog) 

1m4(  
1. FINALIDADE 	 vó 

Regular as medidas necessárias à implantação do Projeto Centro de Operações Logísticas do 
Exército, denominado Projeto C0p1.og'. 

2. REFERÊNCIAS 

a. Constituição Federal de 1988. 

b. Lei Complementar U  97 de 9 de junho de 1999, modificada pelas Leis Complementares n° 117 
e 136— Dispõe sobre as normas gerais para organização. o preparo e o emprego das Forças Armadas. 

e. Decreto n° 6.703. de 18 de dezembro de 2008 - Aprova a Estratégia Nacional de Defesa e dá-
outras providências. 

d. Decreto n° 6.928. de 6 de agosto de 2009 - Determina a publicação dos cargos de Oficial-
General. 

e. Decreto n° 5.751. de 12 de abril de 2006 - Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 
Demonstrativo dos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Supervisores-DAS e 
das Funções Gratificadas do Comando do Exército do Ministério da Defesa e dá outras providências. 

E Portaria Normativa no 196-EMD-MD. de 22 de fevereiro de 2007 - Aprova O Glossário das 
Forças Armadas - MD35-G-0I. 

g. Portaria Normativa n° 513-EMD-MD, de 26 de março de 2008 - Aprova o Manual de 
Abreviaturas. Siglas. Símbolos e Convenções Cartogrãticas das Forças Armadas - MI) 33-M-02. 

h. Portaria Normativa no 3.810-MD. de 8 de dezembro de 2011 - Dispõe sobre a Doutrina de 
Operações Conjuntas. 

i. Diretriz Geral do Comandante do Exército para o período 2011-2014. 

j. Portaria n° 719-Cmt Ex. de 21 de novembro de 2011 - Aprova o Regulamento do Comando 
Logístico (R-128) e dá outras providências. 

k. Portaria no 028-Cmt Ex. de 23 de janeiro de 2013 - Aprova o Regimento Interno do Comando 
do Exército e dá outras providèncias (EB 1O-R1-09.001). 

1. Portaria d 350-Cmt Ex. de 20 de maio de 2013 - Aprova o Plano Estratégico do Exército 2014. 
integrante do Sistema de Planejamento do Exército (SIPLEx) e da outras providências. 

m. Portaria n° 998.Cmt Ex. de 7 de outubro de 2013— Nomeia as Autoridades Patrocinadoras dos 
Projetos Estratégicos Estruturantes previstos no Plano Estratégico do Exército (PEEx 2014). 
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n. Portaria n 1 .265-Cnn Ex. de 11 de dezembro de 2013 - Aprova o Plano Estratégico do 

Exército 2015-2018 (PEEX), integrante do Sistema de Planejamento do Exército (SIPLEX) e dá 
outras providências. 

o. Portaria n° 018-EME-Res. de 9 de fevereiro de 2004 - Diretriz para Previsão de Cargos e 
Preenchimento de Claros no EB, 

p. Portaria n° 020-EME. de 27 de março de 2007 - Aprova a Diretriz para a Constituição de um 
Grupo de Trabalho encarregado de Estudar e Propor Atualizações e Melhorias no Sistema Logistico 
do Exército. 

q. Portaria n° 101 -EME. de 1° de agosto de 2007 - Aprova as Normas para a Referenciação dos 
Cargos Militares do Exército Brasileiro. 

r. Portaria n° 092-EME, de 15 de julho de 2010 - Cria o Vetor de Translbrmaçãn Logística e 
estabelece condições de funcionamento do Grupo de Trabalho do Vetor de Transformação Logística. 

s. Portaria n° 176-EME. de 29 de agosto de 2013 - Aprova as Normas para Elaboração. 
Gerenciamento e Acompanhamento de Projetos no Exército Brasileiro - NEGAPEB (EB20-N-
08.001). 2 Edição. 2013 e dá outras providèncias. 

t. Portaria n° 197-EME. de 26 de setembro de 2013 - Aprova as Bases para a Transformação da 
Doutrina Militar Terrestre, 

u. Portaria n' 204-EME de 18 de outubro de 2013 - Nomeia OS gerentes dos Projetos Estratégicos 
Estruiurantes previstos no PEEx 2014. 

v. Portaria n° 002-EME, de 2 de janeiro de 2014 - Aprova o Manual de Campanha EiB20-MC-
10.204 Logística. 2-"  edição. 2014. 

w. Portaria n° 15-COLOG. de 5 de setembro de 2013 - Aprova a Diretriz de Iniciação do Projeto 
Centro de Operações Logísticas do Exército (Prolcto COpLEx) e dá outras providências. 

x. Estudo de Viabilidade (EV) do Projeto COpLEx. de 30 de outubro de 2013. 
y. Decisão da Autoridade Patrocinadora em relação ao LV do Projeto COpLEx. de 8 de novembro 

de 2013. 

3. OBJETIVOS 

a. Orientar os trabalhos relativos ã implantação do Projeto COpLog. 

b. Ratificar o alinhamento estratégico do Projeto COpLog, estabelecendo os marcos cronológicos 
de seu ciclo de vida. 

c. Definir a prioridade do Projeto COpLog. 
d. Organizar o Projeto COpLog, definindo a constituição de sua equipe de gerenciamento, seu 

taseamento. seu regime de trabalho e as atribuições dos órgãos envolvidos em seu planejamento e 
execução. 

e. Delinear os recursos disponíveis para implantação do Projeto COpI.og. 
ti Orientar o Gerente do Projeto (G?), o Supervisor do Projeto (SP) e a Equipe do Projeto (EP) 

quanto às exclusões e restrições, estabelecendo premissas para elaboração da Declaração de Escopo 
do Projeto COpLog. 
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4. CONCEPÇÃO GERAL 	 iro  
a. Justificativa do projeto 

1) O Projeto COpLog esta balizado pelo Objetivo Estratégico do Exército (OEE) no 8 - 
implantar um novo e efetivo Sistema Logístico Militar Terrestre" e relacionado à Estratégia n° 8.1 - 
implantação da nova estrutura logistica do Exército" e à Ação Estratégica n°8.1.2- "Aperfeiçoar a 
execução das funções logísticas, suas atividades e tarefas correspondentes. com  base nos novos 
conceitos e estruturas adiadas", como previsto no Plano Estratégico do Exército (PEEx) 2015-2018. 

2) Constitui-se em um projeto da "Nova Logística Militar Terrestre" e, como tal, deverá ler seu 
processo de planejamento e execução permanentemente supervisionado pela gerència do portflMio. O 
Cmt Ex atribuiu ao Cmt Log a responsabilidade para atuar como Autoridade Patrocinadora (A?) do 
Projeto Nova Logística Militar Terrestre (PNLMT). O Comandante Logístico (AP). por sua vez. 
atribuiu ao S Cmi Log a responsabilidade de atuar como Gerente do PNLMT. 

3) A figura abaixo ilustra o alinhamento estratégico do Projeto COpLog ao SIPLEx. tanto em 
relação aos objetivos, estratégias e ações estratégicas quanto ao PNLMT: 

PROJETO ESTRATÉGICO ESTRLJTURANTE (Portolio) 

NOVA LOGÍSTICA MILITAR TERRESTRE IPNLMT) 

ESTRATEGIA 81 7 AAO ESTRATEGIÇA 

	r- 
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Figura  - Alinhamento EstraiégicodtProjctuCøpLug(Fonte: PEEx 2015-2019) 

4) Comentários 
O COLOG vem participando, desde 2010. das discussões referentes ao processo de 

transformação do Exército, Nesse período, especialmente nos anos de 2010 e 2011, protagonizou um 
Grupo de Trabalho (GT). integrado por diversos órgãos da instituição, encarregado de estudar a 
logistica militar terrestre e apresentar propostas de ações a serem efetivadas com a finalidade de 
transformá-la. adequando-a aos desafios do Exército Brasileiro da era do conhecimento. 

Ao tempo em que se desenvolviam aquelas discussões. o EME iniciou a concepção do 
Projeto de Força (PROFORÇA), balizando o processo de transformação do Exército Brasileiro em 
diversos vetores, tendo sido atribuído á Logística a titularidade de um deles. Assim, ao apresentar a 
conclusão de suas atividades, o GT produziu um Programa de Trabalho relacionando 16 dezesseis 
Ações Transformadoras referentes ao vetor de transformação logística. 

Uma das ações transtiirmadoras propostas se constituiu na criação de um centro de 
operações logísticas, a ser implantado no COLOG. que viesse a conferir ao Exército Brasileiro uma 
melhor capacidade de coordenar, controlar e dirigir a logística no âmbito da instituição. Este centro 
de operações contribuiria para o desenvolvimento de estruturas modernas e atuais que permitissem o 
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pleno exercido dos princípios doutrinários da flexibilidade. da modularidade. da objetiviLidc e da 
logística na medida certa. 

Como órgão coordenador, controlador. centralizador de informações, gestor de dados e 
conhecimentos de natureza logistica e de apoio à decisão, seria adequado que o centro de operações 
contasse com relevante suporte de novas Tecnologias da Informação e Comunica 4— (TIC) de forma 
a conferir celeridade. precisão e confiabilidade aos seus produtos. 

A Portaria o° 15-COLOG. de 2 de setembro de 2013. expediu a Diretriz de iniciação do 
Projeto COpLog, designando equipe para realização do Estudo de Viabilidade (EV) correspondente. 

Ao final do mês de outubro, a equipe encarregada do EV apresentou ao Comando Logistico 
as conclusões de seu trabalho resultando na decisão positiva da Autoridade Patrocinadora no sentido 
da implantação do Projeto COpl.og de acordo com um cronograma de metas e do parecer 
apresentado pelo EV, Foi selecionado o organograma da proposição C, por apresentar melhores 
condições de coordenação e controle. Os aspectos que mais se destacam são os que se seguem: 

- constituição do COpLog com uma divisão de operações logísticas. uma divisão de 
transporte e uma divisão de catalogação; 

- implementação de uma seção de ri no COpLog: 
- inicio do projeto por intermédio de um Núcleo" de COpLog (Nu COpLog): e 
- conveniência de que o Chefe do COpLog seja oficial-general. 

b. Objetivos do projeto 

1) O objetivo-síntese do Projeto é conceber, implantar. ativar, mobiliar e normatizar um Centro 
de Operações Logísticas no Comando Logístico. deixando-o em condições de funcionar para cumprir 
os seguintes propósitos: 

a) colaborar com o processo de transformação do Exército, no campo da logística;  
b) assessorar o Cmt Log na coordenação, no controle e na integração do Sistema Logístico 

do Exército (SISLOG): 
c) dotar a estrutura decisória do COLOG de capacidades pautadas nos conceitos de 

flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, elasticidade e sustentabilidade. voltadas para a prestação 
de apoio logístico efetivo, na "medida certa" e no tempo oportuno": 

d) gerir informações de interesse, em nível adequado. de forma a assessorar o Cnn Log nos 
processos de tomada de decisão relacionados à logística militar terrestre: 

e) estabelecer eficiente ligação funcional com centros de coordenação e controle de outros 
órgãos eíou comandos do Exército, do Ministério da Defesa. de Segurança Pública e Fiscalização 
(OSPF). das agências governamentais, dentre outros, nos limites estabelecidos pelas normas, coro a 
finalidade de prover efetivo apoio logístico às operações terrestres: 

f) possibilitar o emprego mais eficiente dos recursos disponíveis na prestação do apoio 
logístico, 

g) contribuir com o planejamento, o desenvolvimento, a normalização e a coordenação das 
atividades do SISLOG. conferindo ao COLOQ efetivas condições de atuar como órgão central desse 
Sistema; 

h) estabelecer uma Rede do Sistema Logistico do Exército (RESISLOG). com a finalidade 
de garantir o fluxo de dados de interesse do SISLOG, com oporwnidade, confiabilidade e segurança; 

i) agregar valor às informações que transitam pelos canais logisficos. de modo a torna-Ias 
úteis ao processo decisório no COLOG; 

J) dotar o COLOG de estrutura similar a de um "centro de operações" de C Mil A. e 
k) contribuir com a reorganização do COLOG. 
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2) Os produtos do Projeto COpLog serão: 

a) o COpLog - estrutura de Coordenação e Controle no COU)G, que se constitua no órgão 
central do sistema de apoio logístico do Exército: 

b) os Recursos humanos (dotação e capacitação) e toda a infra-estrutura (instalações, 
material. recnologas de Informação e Comunicação - flC - etc.) necessários ao funcionamento do 
COpLog: 

c) definir a missão e todas as normas reguladoras correspondentes ao funcionamento do 
COpLog. Especialmente no que concerne á inserção da nova estrutura no ordenamento normativo 
do Exército, do COLO(]. cargos e habilitações (QCP) e à dotação de material (QDoO; e 

d) a inserção do COpLog no sistema orçamentário e financeiro do Exército Brasileiro. 
como estrutura integrante do COLOG. 

c. Prioridade do projeto 

O Projeto será desenvolvido ao mesmo tempo que outros de mesmo nível, integrantes do 
PNLMT. Em maior ou menor grau, tais projetos terão influência uns sobre os outros. tanto na fase de 
planejamento quanto na de execução. até porque seus produtos estarão de alguma forma 
relacionados. 

Em termos práticos, haverá simultaneidade entre o Projeto COpLog e os que tratam da gestão 
logística integrada. de transportes e de utilização de TIC no âmbito do PNLMT. Em principio, o 
Projeto COpLog terá prioridade em relação aos citados, cabendo ao Gerente do PNLMT a 
administração de possíveis conluios decorrentes de tal simultaneidade. 

d. Orientacies para a condução do projeto 

1) O GP COpLog, durante todo o ciclo de vida do Projeto, deverá buscar e manter ligação 
frequente e efetiva com as partes interessadas, especialmente com as que se seguem: 

a) Cmi Log; 
b) Gerente do PNLMI e sua equipe: 
e) Estado-Maior do Exército. por intermédio de suas Subchefias e do Escritório de Projetos 

do Exército (EPEx); 
d) GPG do COLOU. 
e) Diretorias subordinadas ao COLOU; 
f) Base de Apoio Logistico do Exército (Ba Ap Log Ex); 
g) Assessoria de Tecnologia da Informação (ti) do COLOU; 
h) Divisão Administrativa (DA) do COLOG: e 
i) Equipes dos demais Pjt do PNLMT. especialmente os de gestão integrada. transporte, de 

uso de TIC e de implantação dos projetos piloto dos 9 e 30  (ipi Log. 
2) Os principais marcos regulalórios do planejamento, da execução e do encerramento do 

Projeto deverão ser intensivamente divulgados às partes interessadas e seus documentos publicados 
cm boletim, de acordo com a etapa correspondente e a natureza do assunto. 

3) O CiP deverá considerar a proposição C" (contida no Anexo ã Diretriz de Iniciação do 
Projeto COpLog). como o ponto de partida para a definição da estrutura organizacional do COpLog e 
de seu posicionamento nu estrutura do COLOG. As modificações propostas pelo EV na proposição 
comida em sua folha 12. letra h". deverão ser consideradas pela EP na definição da estrutura 
organizacional do COpLog. O anexo "B" apresenta o organograma do COpLog. que ainda poderá 
sofrer alterações conforme proposta do gerente do projeto. 

4) A fase de execução do Projeto COpLog sem desenvolvida em 2 (duas) etapas, sendo a 
primeira sob a forma de um projeto piloto por intermédio do qual será implantado o Nu COpLog, a 
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funcionar no GPG. Nesta etapa. a nova estrutura deverá ser experimentada, de modo a embasar o 
início da etapa seguinte a implantação do COpLog propriamente dito. 

5) A primeira etapa será focada na estrutura interna do COLOG. com  baixo envolvimento de 
órgãos externos ao ODS. Os marcas regulazórios serão difundidos por documentos internos do 
COLOG. A segunda etapa contará com a participação mais efetiva de outros órgãos externos ao 
COLOG. particularmente do EMIE e demais ODS. Por isso, será desencadeada a partir da publicação. 
em Boletim do Exército, da "Ativação do COpl.og'. feita pelo EME a partir de proposta do GP 
homologada pela AP (Cmi Log). A Portaria de Ativação especificará atribuições e prazos para os 
órgãos externos ao COLOG. 

6) O COpLog funcionará empregando intensivamente as TIC. Dessa forma, os cronogramas 
estabelecidos para implantação do Centro de em considerar o andamento de outros projetos 
relacionados ao tema. E desejável que tais projetos possam ser iniciados e. até mesmo. desenvoixidos 
por ocasião da execução do Projeto COpLog. 

7) O EME, por intermédio da 1' S Ch, será solicitado, de acordo com as normas vigentes, a 
realizar as alterações que viabilizem os reajustes dos cargos para implantação do COpLog, 
apreciando e aprovando. oportunamente. as propostas de alterações de QCP. 

8)0 cargo de Chefe do COpLog será previsto. em QCP. para ser ocupado por oficial general. 
9) O COLOG receberá os recursos orçamentários previstos para a execução do Projeto 

COpLog durante os anos de 2014 e 2015. sendo a maior parte dos recursos aplicada no ano de 2015. 
As propostas de recursos financeiros lerão origem no planejamento da EP COpI .og e serão lançadas 
oportunamente nos sistemas de controle em vigor, particularmente no SIGA e no Contraio de 
Objetivos Estratégicos celebrado entre o EME e o COLOG. 

lO) Na medida do possível, a EP lera seus integrantes mantidos ao longo do ciclo de vida do 
projeto de modo a não prejudicar a continuidade das ações planejadas para execução. No caso da 
ocorrência de alterações de pessoal na equipe, a gerência do Projeto tomará as medidas necessárias 
para preservar a capacidade executiva da EP, propondo à AP as providências que extrapolarem sua 
competência- 

11) Os produtos dos demais projetos, subprojetos, ações executivas e/ou atividades vinculados 
ao PNLMT que puderem ser utilizados pelo COpLog ou com ele tenham alguma relação, como no 
caso dos novos sistemas integrados de gestão logistica.. serão entregues oportunamente. Entretanto, a 
implantação do COpLog não deverá ser retardada em tmçâo da não entrega tempestiva de algum 
produto a cargo de outros projetos. 

12) A EP COpLog buscará ligação com os demais subprojetos. ações executivas e atividades 
vinculados ao PNLMT como também com outros projetos externos ao COLOG. especialmente com 
os Projetos Estratégicos do Exército (PEF) PROTEGER e SISFRON, com a finalidade de reunir 
conhecimentos, compartilhar experiências e. até mesmo, obter recursos para a implantação do 
COpLog. No mesmo sentido, o Projeto COpLog buscará ligação com centros logísticos daMarinha 
do Brasil. da Força Aérea Brasileira e do Ministério da Defesa. 

13 A EP COpLog poderá aproveitar a experiência de outros exércitos e forças armadas de 
nações amigas, que possuam centros de operações similares, por intermédio de coleta de informações 
junto a oficiais de ligação, adidos e missões militares como também, desde que devidamente 
planejado. de viagens e visitas, em outros paises. 

14) O Projeto COpLog fundamentará a estrutura organizacional e as atribuições do Centro na 
doutrina atualizada, considerando especialmente o novo Manual de Campanha Logística Militar 
Terrestre (EB2O'MC-lO. 104). 

15)A ligação de coordenação e (ou) técnica entre a EP e outros órgãos. internos ou externos ao 
COLOG, apesar de poder ser facilitada e agilizada por canais informais e pessoais, não prescindirá 
da necessária ligação pelos canais de comando llmcionais regulares, ainda que se realizem 
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meramente para firmar entendimentos já coordenados por aquela modalidade de contatoS ïaI 
procedimento resguardará a formalidade necessária e contribuirá para a publicidade, transparneia e 
legalidade das ações desenvolvidas no contexto do Projeto. 

16) Partir da premissa de que a sistemática de planejamento estratégico do Exército não sofrerá 
alterações que comprometam a implantação do Projeto COpLog. 

e. lmplantaç 

1) O GP COpLog será o ('h GPG/COLOG até que o Centro esteja ativado. A partir da ativação 
do COpLog. o GP será o Chefe deste Centro. 

2) O Supervisor do Projeto (SP) COpLog será o S Ch do GPG/COLOG. A partir da ativação 
do COpLog o SP será o Subchefe deste Centro. 

3) O Auxiliar do Supervisor do Projeto Aux SP) será oficial superior da reserva remunerada, 
designado como Prestador de Tarefa por Tempo Certo PTTC), por proposta do GP. 

4) O Projeto COpLog deverá observar o seguinte cronograma. apresentado de forma mais 
detalhada no Anexo A à presente Diretriz: 

a) Fase de Planejamento 
( 1 ) até 7 de abril de 2014 - proposta de relação nominal dos integrantes permanentes da 

EP (GP pi AI'). 
(2) até 10 de abril de 2014 - publicação, em Boletim Interno do COLOG. da relação 

nominal dos integrantes permanentes da EP. 
(3) até 30 de abril de 2014 - proposta de Declaração de Escopo do Projeto (GP p! iW): 
(4) até 9 de maio de 2014 - apreciação e homologação, com ou sem alterações. da 

Declaração de Escopo do Projeto; 
(5) até o prazo limite, em 2014. para lançamento de necessidades financeiras no Sistema 

de Informações (icrenciais e Acompanhamento Orçamentário (SIGA) para o ano de 2015 - 
lançamento, no SIGA. da necessidade. ainda que estimada, de recursos financeiros para execução do 
Projeto em 2015; 

(6) até 23 de maio de 2014 —apresentação da proposta de Plano do Projeto; e 
(7) até 30 de maio de 2014 - apreciação e homologação, com ou sem alterações. do 

Plano do Projeto. 
b) Fase de Execução 

( 1 ) IA  etapa 

- em 2 de junho de 2014 - inicio da execução do Projeto: 
- de 2 de junho a 31 de outubro de 2014 implantação do Nu COpLog: 
- de 1° de noembro de 2014 a 31 de março de 2015 - funcionamento. 

experimentação e avaliação do Nu COpLog: 
- até 28 de fevereiro de 2015 - proposta da Portaria de Ativação do COpLog. 
- até 27 de março de 2015 - publicação da Portaria de Ativação do COpLog em 

Boletim do Exército: e 
• até o prazo limite, em 2015, para lançamento de necessidades financeiras no SIGA 

para o ano de 2016 - lançamento, no SIGA. das necessidades de recursos financeiros para a 
execução do Projeto em 2016, se for o caso. 

(2) 2* etapa 
- de 1° de abril (ou a partir da publicação cm III da Portaria de Ativação do 

COpLog) até 31 de dezembro de 2015 - implantação do C(1)pLog: e 
- da implantação do COpLog até 30 de junho de 2016 - avaliação do COpLog. 
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e) Fase de Encerramento 	 (J 
ate dezembro de 2016 - avaliação final e encerramento do Projeto de Implantação. 

É Oranizacào do projeto 

1) Alem do GP. do SP e do Aux SP. lara parte da equipe do projeto: 

a) em caráter permanente (fixo) 
( 1 ) Chefe da Divisão de Operações Correntes do GPG/COLOG (GPG 2). 
(2) Chefe da Divisão de Transporte do GPG/COLOG (GPG 4). 
(3) Chefe da Divisão de Sistemas do GPG/COLOG (GPCi 5). 
(4)1 (um) OfSp do Gabinete Interno do COLOG. 
(5) 1 (um) OfSp da Divisão Administrativa do COLOG. 
(6) 1 (um) OfSp da Diretoria de Abastecimento. 
(7) 1 (um) OfSp da Diretoria de Material 

(8) 1 (um) OfSp da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados. 

b) em caráter temporário e (ou) ad hoc 
- militar ou civil que. a critério do GP e devidamente convidado, convocado ou 

designado pelo próprio Gerente ou pela AP. possa vir a ser útil às atividades do Projeto COpLog, 
2) O regime de trabalho da EP será definido pelo (2. devendo ser, em princípio, cumulativo 

com as funções exercidas em decorrência do cargo que ocuparem seus integrantes e ter a dosagem 
mínima de 4 (quatro) horas semanais. exceto no caso do Aux SP, que terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos do Projeto COpLog. 

3) O regime de trabalho cumulativo não impedirá que a EP. por proposta do GP à AP e em 
períodos específicos. determinados e temporários, venha a adotar um regime de trabalho 
exclusivamente dedicado ao Projeto COpLog. 

4) Os membros permanentes da EP devem possuir mínima capacitação em Elaboração e 
Gerenciamento de Projetos (EGP) etou Análise e Melhoria de Processos (AMP). sendo desejável que 
possuam, ao menos. os cursos à distância sobre o tema, oferecidos pela Fundação Trompowsky na 
modalidade Ensino a Distância (EAD). 

5) A proposta de Quadro de Cargos Previstos (QCP) do COpLog deverá considerar o 
aproveitamento, ao máximo possível, dos atuais cargos existentes no GPG do COLOG. No caso de 
insuficiência dos cargos remanejados do (WG para a composição da proposta de QCP do COpLog. 
poderão ser aproveitados cargos do COLOG e das Diretorias subordinadas, nessa prioridade. 

6) O funcionamento do Nu COpLog. cm 2014. deverá aproveitar os recursos humanos do 
GPG. podendo ser complementados por pessoal do COLOG. Para o funcionamento do COpLog, 
ainda durante a fase de sua implantação, em 2015, deverá ser realizada a movimentação do pessoal 
específico (em quantidade e habilitação) de acordo com a proposta de QCP, de modo que, em 2016. 
já estejam ocupados aos menos 70° dos cargos previstos para o COpLog. 

7) O GP deverá manter ligação cerrada e ettiva com os responsáveis pela elaboração da 
proposta orçamentária dos recursos previstos para o projeto, particularmente os operadores do SIGA 
e elaboradores do Contrato de Objetivos Estratégicos EME-COLOG. de modo a garantir o correto 
lançamento das estimativas dos recursos financeiros necessários ao Projeto COpLog. 

8) A partir da aprovação da Declaração de Escopo. deverá ser realizada uma ampla divulgação 
do Pjt, por intermédio de plano específico. de modo que todas as partes interessadas tomem 
conhecimento dos principais assuntos envolvidos no tema. Palestras, folders. inserção em 
informativos setoriais. dentre outras modalidades de comunicação. podem ser empregados para a 
realização da divulgação, 
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9) A partir da primeira etapa da fase de execução do Projeto. o Ch GPG também atuará como 
Ch do Nu COpLog. De thrma análoga. o S Ch GPG atuará como S Ch do Nu COpLog. Dessa forma. 
até a implantação do COpLog. as estruturas do atual GPG que forem excluídas da organização do 
Centro deverão permanecer sob chefia do Ch GPCI. 

lO) A partir do início do funcionamento do COpLog (Centro ativado), com a reorganização do 
COLOG os cargos de Ch do COpLog e Ch GPG. como também dos S Ch respectivos, deixarão de 
ser exercidos cumulativamente, passando as estruturas de 'plancjamento e gestão" e de operaçôes 
logísticas" a Lerem chefias e organizações próprias dcfmidas to longo do desenvolvimento do 
projeto. 

g. Recursos disponíveis para a implantação do projeto 

1) Fase de planejamento 
Nesta fase do projeto. a EP utilizará os recursos materiais e as instalações disponíveis no 

GPGJCOLOG para a elaboração do plano detalhado do projeto. 
Os recursos financeiros necessários para a fase estão estimados inicialmente em R$ 

50.000.00 (cinquenta mil reais), oriundos da ação orçamentária 4450 e previstos no SIGA e no 
Contrato de Objetivos Estratégicos 2014. Podem ser aplicados na aquisição de material de 
expediente e de informática hardi'are e software), pagamento de passagens e diárias aos integrantes 
da EP, contratação de pareceres. dentre outras necessidades, tudo vinculado ao trabalho de 
planejamento da execução do Projeto COpLog. 

2) Fase de execução 
a) Em 2014 

A EP implantará o Núcleo do COpLog aproveitando-se de instalações e recursos 
materiais e humanos já existentes no GPG. complementados por aquisições necessárias ao 
funcionamento inicial do Nu COpLog. 

Os recursos financeiros necessários para a fase estão estimados inicialmente em R$ 
50.000.00 (cinquenta mil reais). oriundos da ação orçamentaria 4450 e previstos no SIGA e no 
Contrato de Objetivos Estratégicos 2014. Podem ser aplicados na aquisição de material para o 
funcionamento do Nu COpLog e pequenas adaptações às instalações bem como no prosseguimento 
das atividades de planejamento da EP. visando a preparação de implantação do COpLog. 

Além do estimado no parágrafo anterior, com a atiaçâo do Nu COpLog. os recursos 
financeiros originalmente destinados às divisões do GPG que vierem a ser absorvidas pelo Nu 
poderão ser direcionados para o Projeto COpLog. 

b)Em 2015 

A EP experimentará o funcionamento do Nu COpLog e. após avaliá-lo, implantará o 
('OpLog rio decorrer do ano. ocasião em que deverá aplicar a maior parte dos recursos financeiros 
planejados para a execução do Projeto. 

Os recursos financeiros necessários para a fase estão estimados inicialmente em RS 
3.000.000.00 (três milhões de reais), devendo ser objeto de um maior detalhamento por ocasião da 
fase de planejamento do projeto. de modo que, ainda em 2014, possa ser lançado no SIGA com 
maior exatidão em termos de valores, destinação e classificação orçamentária (ND, ação 
orçamentária, ele.). 

Tais recursos serão aplicados nas despesas decorrentes da implantação do COpLog. 
podendo contemplar a realização de obras de engenharia civil (adaptação de instalações), 
implantação de fIC (redes, hardware, software  etc.), aquisição de mobiliário, contratação de 
serviços diversos, diárias e passagens. dentre outras necessidades. 
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c)Eni2016 

A EP avaliará o funcionamento do COpLog, realizando os ajustes necessários de modo 
que possa concluir a entrega dos produtos do projeto. 

Os recursos financeiros para a fase ainda não foram estimados e poderão. alô mesmo, não 
ser necessários para a execução das atividades previstas, uma vez que o COpLog. até o final do ano 
anterior, já deverá estar inserido na estrutura orçamentária e financeira do Exército Brasileiro. 
de-, crido receber os recursos para seu funcionamento. 

h. Exçlusões 

1) O Projeto COpLog não reorganizará as diretorias subordinadas ao COLOG nem a Ba Ap 
Log Ex, embora possa propor alterações na estrutura organiiaeional do ODS. 

2) O Projeto COpLog não desenvolverá TIC (software) para o sistema de gestão logisüca 
inte~ sendo isso de responsabilidade de projeto especifico. Apesar disso, deverá ser usuário dos 
sofrwares que vierem a ser adotados para tal sistema. Tal exclusão não implica em vedação à 
aquisição de software comerciais (já existentes) para o gerenciamemo do projeto bem como para o 
funcionamento do COpLog. nem a apresentação de necessidades e/ou proposições a serem atendidas 
pelos software a serem adotados. 

i. Restrições 

1) A proposta de QCP para o COpLog deverá ser remetida para consideração do EME até o 
tinal de 2014, de modo que sua aprovação e vigência se deem alô 30 de junho de 2015. viabilizando 
a movimentação de pessoal. pela UCEM, no 20  semestre de 2015. 

2) O GP não deverá avançar da primeira para a segunda etapa da fase de execução do Projeto 
passagem de "Núcleo" para "Centro") sem que o Gerente PNLMT, a AP e o EME (por intermédio 

da 7 S Ch) avaliem a proposta de prosseguimento do Projeto. consubstanciada na Portaria de 
Ativação do Centro de Operações Logísticas do Exercito, a ser expedida pelo MG. 

5. ATRIBLTIÇÓES 

a. S Cmi Log 
lI Como Gerente do PNLMT. supervisionar e orientar a atuação do GP COpLog durante todo 

o ciclo de vida do Projeto. 

2) Apresentar proposta de reorganização do COLOG em decorrénciu da reorganização do 
GPG, particularmente em relação às estruturas e do pessoal que não comporão o COpLog. 

3) Providenciar a disponibilização do pessoal necessário ao funcionamento da EP. no que 
extrapolar a capacidade do GP. determinando a publicação do pessoal designado em boletim interno 
do COLOG. 

4) Apreciar as proposta de Declaração de Escopo. de Plano do Projeto e da Portaria de 
Ativação do COpLog. apresentadas pelo (iP, emitindo parecer ao Cmi Log (AP) sobre a pertinência, 
a correção e o encaminhamento de tais documentos. 

b. Gerente do Projeto (também Ch GPG até a implantacAo do C()pLog) 
Gerenciar o Projeto COpLog. de acordo com as normas que regulam o assunto. 

especialmente o previsto nos artigos 22 e 197 das NEGAPEB. e com as orientações comidas na 
presente Diretriz. 

2 Observar o cumprimento oportuno das atribuições previstas no Anexo A, especialmente 
quanto às metas e os cronogramas estabelecidos. 
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3 Apresentar oportunamente ao Cmi Log (AP) e ao SCrni Log (Gerente PNLMT) a proposta 
de designação/alteração. dos membros permanentes da E?. 

4 Designar membros temporários ou ad hot para compor a EP. No caso de militares e (ou) 
civis externos ao GPG. propor tal designação ao Cmt Log (AP) e ao SCmt Log (Gerente PNLMT) 
para as providências cabíveis, realizando contatos preliminares para efetivar os devidos convites, 
convocações e (ou) designações. 

5) Planejar. solicitar e aplicar judiciosamente os recursos necessários ao Projeto COpLog, 
particularmente no que concerne aos humanos e financeiros. 

6 Apresentar à AP (Cmt Log), diretamente ou por intermédio do Gerente do PNLMT (SCmt 
Log. um relatório do andamento do Projeto ao término de cada uma das fases de seu ciclo de vida, 
de acordo com as NEGAPEB. 

7) Buscar e manter ligação frequente com as partes interessadas, ficando em condições de 
apresentar-lhes, a qualquer tempo durante o ciclo de vida, relatório sucinto sobre o desenvo1x imento 
do Projeto COpLog. 

8) Assessorar o Cmt Log no processo de tomada de decisão referente ao período de transição 
do atual GPG para Centro de Operações. especialmente quanto ao posicionamento organizacional 
das estruturas que vierem a ser modificadas e ás relações de comando e subordinação decorrentes. 

c. Supervisor do Projeto (também S Ch GPG ate a implantado do COpLog 
1 Representar o O?. substituindo-o em seus impedimentos e afastamentos. 
2) Secundar o GP. assegurando a execução de todas as atividades previstas no item "b.' 

anterior e no artigo 23 das NEGAPEB. 

3 Exercer controle e prestar contas ao GP quanto ao desenvolvimento das diversas fases e 
etapas do Projeto. 

4) Cumprir e fazer cumprir todas as ações previstas no Plano do Projeto. 

d. Diretona de Abastecimento 
1) Participar da EP por intermédio de um representante permanente e. se For o caso, de outros 

militares oportunamente designados. 
2) Contribuir com a EP. apresentando propostas e sugestões para a implantação e 

funcionamento do COpLog. 

e. Diretoria de Material 
1) Participar da F.P por intermédio de um representante permanente e. se for o caso. de outros 

militares oportunamente designados. 
2) Contribuir com a E?. apresentando propostas e sugestões para a implantação e 

funcionamento do COpLog. 

11 Diretoria de Fiscalizado de Produtos Controlados 

1) Participar da FP por intermédio de um representante permanente e. se for o caso. de outros 
militares oportunamente designados. 

2) Contribuir com a EP. apresentando propostas e sugestões para a implantação e 
funcionamento do COpLog. 

g. Gabinete Interno 

1 Participar da EP por intermédio de um representante permanente e, se for o caso. de outros 
militares oportunamente designados. 
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2) Contribuir com a EP, apresentando propostas e sugestões para a implantação e 
funcionamento do COpLog. 

3 Providenciar a publicação. em boletim interno, dos atos e fatos administrativos decorrentes 
do Projeto COpLog em todas as suas fases e etapas. 

h. Divisão Administrativa 

1) Participar da EP por intermédio de um representante permanente e. se for o caso. de outros 
militares oportunamente designados. 

2) Contribuir com a EP, apresentando propostas e sugestões para a implantação e 
funcionamento do COpLog. 

3) Realizar os atos administraxi'os referentes à execução do projeto em todas as suas fases e 
etapas, particularmente no que concerne a aplicação de recursos financeiros para implantação do 
COpLog. 

6. PRESCRIÇÓES DIVERSAS 

a. As ações decorrentes da presente Diretriz poderão ter seus prazos alterados pelo Cmt Log (AP). 
b. A presente diretriz de implantação deve ser publicada em Boletim do Exército por intermédio 

de portaria especifica. 

c. Estão autorizadas todas as ligações necessárias ao desencadeamento das ações referentes â 
condução deste projeto. 

ANEXO A - CRONOGRAMA GERAL DO CICLO DE VIDA DO PROJETO COpLog, 
ANEXO 8- ORGANOGRAMA DO PROJETO COpLog. 

Gen E 



ANEXO A (CRONOGRAMA GERAL DO PROJETO COpLog) À DIRETRIZ DE 
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO COpLog 

1. FINALIDADE 

Apresentar o ('ronograma Geral do Projeto COpLog. 	 ((tAÂ 

2. OBJETIVO 

Orientar a Equipe do Projeto CC)pLog (EPi'COpLog) quanto aos marcos cronológicos do Projeto 
COpLog. definindo responsabilidades e atribuições correspondente às ações envolvidas. 

3. CRONOGRAMA GERAL DO CICLO DE VIDA DO PROJETO (:OpLog 

AÇÃO 	 RESPONSÁVEL 	DATAS 
PEMODO 

— 	Proposta de Declaração de Escopo do Projeto (à 	 Até 30 Abr 2014 AP 

Apreciação e homologação, com ou sem 	
AI' 	Até 9 Maio 2014 alterações. da Declaração de Escopo do Projeto 

Lançamento. no SIGA. da necessidade - ainda 	
Até o prazo fimite que estimada de recursos financeiros para 	 GP 	

(E) execução do Projeto em 2015 

Apresentação da proposta de Plano do Projeto 1 	GP 	1 Até 23 Maio 2014 

Apreciação e homologação. com  ou sem 	
AP 	Até 30 Maio 2014 alterações do Plano do Projeto 

Inicio da execução do Projeto 	 GP 	 2 Jun 2014 

• 	 2Juna3lOut 
Implantação do Nu COpLog 	 GP 	

2014 
Funcionamento. experimentação e avaliação do 	 1 Nov 2014 a 0. 	-

GP 
NuCOpLog 	31 Mar 2015 
Publicação de Portaria de Ativação do COpLog 

EME 	Até 27 Mar 2015 X 	-. em Boletim do Exército   

Lançamento.  no SIGA, das necessidades de 	
Até 	prazo limite 

recursos financeiros para a execução do Projeto 	 GP 	
(EME) 

- - em 2016. se for o caso  
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AÇÃO RESPONSÁVEL PER1(YX) 

Implantação do COpLog  (iP 1 0 Abr (1)a 
' 1 015 1 Dez 

- 	- 

Functonamcnto. expenmentaço e aaliaçã do 
Da implantação 

COpLog até COpLog 
30Jun2016 

o 

- Avaliação final e encerramento do Projeto AP Até Dez 2016 
rz 

z 

Obervaçâo: 
(1) ou a partir da publicação da Portaria de Ativação do COpLog em Boletim do Exército. 
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ANEXO B (ORGANOGRAMA DO PROJETO COpLog) À DIRETRIZ DE IMPLANTAÇÃO 
DO PROJETO COpLog 

1. FINALIDADE 	 4-, 
Apresentar o organograma do Projeto COpLog. 

2. OBJETIVO 

Orientar a Equipe do Projeto COpLog (EP/COpLog) quanto a organização do COpJ.og. 

3. ORGANOGRAMA DO PROJETO COpLog 

a. Organização do COLOj 

COLOG 

LERE leu 

t»,d*&dm 1-
Assessorta Jur 1- 1  

-I 	)iaIr.fl: 

) e,,i'utài i' c 

1 lIb.IUt rir,, 

r D Absi 	 D Mal 	 DMMEi 	 DFPC 1 Í Ba Ap Log Ei 

Legenda: 	CANAL TÉCNICO 
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h. Organização interna do COpLog 

1 	ChCOpLog  

EMPesaI 

1 SCh COpLog 1 
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c. Organização interna da Divisão de Operações Logísticas (uma visualização) 
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