
2ª Edição

2003

C 101-5

MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

Manual  de  Campanha

ESTADO-MAIOR E ORDENS

1º VOLUME





MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

Manual  de  Campanha

ESTADO-MAIOR E ORDENS

1º VOLUME

2ª Edição
2003

C 101-5

CARGA

EM.................

Preço: R$





PORTARIA Nº 076-EME, DE 08 DE SETEMBRO DE 2003

Aprova o Manual de Campanha C 101-5 - Estado-
Maior e Ordens - 1º e 2º Volumes, 2ª Edição, 2003.

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que
lhe confere o artigo 113 das IG 10-42 - INSTRUÇÕES GERAIS PARA A
CORRESPONDÊNCIA, AS PUBLICAÇÕES E OS ATOS ADMINISTRATIVOS NO
ÂMBITO DO EXÉRCITO, aprovadas pela  Portaria  do  Comandante do Exército
nº 041, de 18 de fevereiro de 2002, resolve:

Art. 1º Aprovar o Manual de Campanha C 101-5 - ESTADO-MAIOR E
ORDENS - 1º e 2º Volumes, 2ª Edição, 2003, que com esta baixa.

Art. 2º Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º Revogar as Instruções Provisórias IP 101-5 - ESTADO-MAIOR E
ORDENS - 1ª e 2ª Partes (2 Volumes), 1ª Edição, 1971, aprovadas pela Portaria
Nº 071-EME, de 01 de julho de 1971.





NOTA

Solicita-se aos usuários deste manual a apresentação de
sugestões que tenham por objetivo aperfeiçoá-lo ou que se destinem
à supressão de eventuais incorreções.

As observações apresentadas, mencionando a página, o
parágrafo e a linha do texto a que se referem, devem conter comentários
apropriados para seu entendimento ou sua justificação.

A correspondência deve ser enviada diretamente ao EME, de
acordo com o artigo 108 Parágrafo Único das IG 10-42 - INSTRUÇÕES
GERAIS PARA  A CORRESPONDÊNCIA, AS PUBLICAÇÕES E OS ATOS
ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO EXÉRCITO, aprovadas pela Portaria do
Comandante do Exército nº 041, de 18 de fevereiro de 2002.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

ARTIGO I

GENERALIDADES

1-1. FINALIDADE

a. Este manual prescreve a doutrina para a organização e o funcionamento
de um estado-maior (EM). Sua finalidade é orientar comandantes (Cmt) e oficiais
de estado-maior quanto a organização e funcionamento de postos de comando
(PC) e outras organizações semelhantes. Não é um guia para o emprego de forças
ou uma descrição de deveres específicos de um comando.

b. As informações sobre organização e funcionamento cobrem os principais
campos de atividades de EM.

c. Este manual se aplica, principalmente, à Força Terrestre (F Ter) em
campanha. Com modificações apropriadas, será também aplicável a outros
elementos do Exército Brasileiro em quartéis-generais combinados e aliados.

d. A organização específica de um EM e as responsabilidades e os deveres
de seus oficiais, aqui estabelecidos, são aqueles normalmente mais utilizados
pelo Exército Brasileiro. Entretanto, um Cmt poderá adaptar a organização, em
face da missão e dos recursos disponíveis.
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ARTIGO II

PRINCÍPIOS DE ESTADO-MAIOR

1-2. ASSESSORAMENTO DO COMANDANTE

a. O Cmt deve utilizar os recursos disponíveis de modo que venha a
contribuir para o cumprimento de sua missão. Ele planeja, organiza, dirige,
coordena e controla suas forças militares. Emprega seu EM e Cmt subordinados
para o cumprimento daqueles encargos no prazo e na forma exigidos.

b. O Cmt poupa tempo e energia descentralizando atividades, delegando
competência e responsabilizando os Cmt subordinados pelo cumprimento das
missões que lhes atribuir. Esta cadeia de comando o habilita a dirigir e
supervisionar a execução de seu plano, sem se deixar envolver nos detalhes do
planejamento, da direção e do controle das ações de cada um dos elementos
subordinados.

c. A descentralização do planejamento e da execução exige que o Cmt seja
assessorado na produção e na difusão de conhecimentos de inteligência, na
realização de estudos de situação e planejamentos, na coordenação da ação de
comando e na supervisão da execução de suas decisões. O Cmt conta com um
EM para assessorá-lo e, normalmente, dispõe de um chefe de estado-maior (Ch
EM) ou subcomandante (SCmt).

1-3. ATRIBUIÇÕES DOS OFICIAIS DO ESTADO-MAIOR

a. O Cmt estabelece normas de ação a serem observadas pelos oficiais de
estado-maior. Prescreve suas atribuições e deveres, bem como as relações com
o Ch EM e com os Cmt das unidades subordinadas. A fim de que possam, se
necessário, dar continuidade às atividades de comando e controle, os oficiais do
EM devem manter-se informados das operações, tendo em vista dar-lhes
prosseguimento, sem quebra da seqüência lógica de sua orientação, do planeja-
mento, decisão e execução. O Cmt os informa de seus planos, intenções,
objetivos e problemas, cabendo ao Ch EM a distribuição de dados e conhecimen-
tos de inteligência a respeito das atividades do EM.

b. Tarefas - Os oficiais do EM podem executar algumas tarefas típicas, tais
como:

(1) assessorar o Cmt em assunto específico;
(2) representar o Cmt, quando designados;
(3) solucionar problemas decorrentes de situações incomuns;
(4) supervisionar as operações táticas, de apoio ao combate, de apoio

logístico e suas respectivas atividades de instrução;
(5) responder pelo Cmt quando este se ausentar do PC;
(6) atuar como árbitro-chefe ou diretor das inspeções de instrução,

manobra e exercícios;
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(7) chefiar um EM de planejamento para operações futuras ou especiais;
(8) comandar uma força-tarefa (FT);
(9) comandar um posto de comando (PC) alternativo estabelecido para

as operações.

1-4. COMPOSIÇÃO DO ESTADO-MAIOR

a. O EM é constituído por oficiais especificamente escolhidos ou habilita-
dos, a fim de assessorar o Cmt. Podem ser designados para uma única função
ou acumular duas delas, quando previsto em quadro de organização. A designa-
ção de funções acumulativas deverá ser limitada para preservar a integridade das
atividades e do EM).

b. O Cmt comanda o EM, cabendo sua coordenação, controle e supervisão
ao Ch EM. Nos escalões abaixo de brigada (Bda), o SCmt é também o Ch EM.
Nos escalões brigada e superiores, quando previsto nos quadros de organização,
o SCmt ocupa uma posição definida e distinta do Ch EM.

1-5. FUNÇÕES DE ESTADO-MAIOR

Cinco são as funções comuns a todos oficiais de EM: produzir conhecimen-
tos de inteligência; realizar estudos de situação; apresentar propostas; elaborar
planos e ordens; supervisionar a execução destes.

a. Inteligência
(1) O EM coleta, consolida e interpreta os diversos dados que chegam

continuamente ao comando. Cabe-lhe processar, rapidamente, um grande e
variado número desses dados e fornecer ao Cmt os conhecimentos de inteligência
decorrentes, já prontos para utilização. Os oficiais exercem tal atividade da
seguinte maneira:

(a) pelo acionamento de todas as fontes disponíveis e pela manuten-
ção de um contato permanente com estas fontes; normas precisas são
estabelecidas para produzir um fluxo automático de conhecimentos de inteligên-
cia para o comando;

(b) pela correta aplicação da metodologia para a produção do
conhecimento nas suas respectivas áreas de responsabilidade sobre dados que
tenham sido recebidos.

(2) Reunindo os dados disponíveis, após a aplicação da metodologia para
a produção do conhecimento, os oficiais do EM selecionam os conhecimentos de
inteligência pertinentes às suas atribuições e os transmitem ao Cmt e a outros
elementos do comando, que delas necessitem. Cabe-lhes:

(a) determinar o significado, o grau de confiança e a precisão dos
dados recebidos, mediante a judiciosa aplicação da técnica de avaliação de dados
(TAD), e transmitir o conhecimento decorrente, mesmo que não tenha sido
solicitado e desde que repercuta sobre as operações;

(b) assegurar a troca de conhecimentos no âmbito do EM e com os
escalões superior (Esc Sp), vizinhos e subordinados, a fim de que todos os
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estados-maiores e outros comandos possam explorá-los integralmente; para
isso, cada oficial do EM deve ter um conhecimento básico dos tipos de
conhecimentos de inteligência que os demais oficiais do estado-maior e coman-
dantes necessitam, bem como de suas necessidades de inteligência (NI).

b. Estudos de situação
(1) O EM elabora estudos de situação para assessorar o Cmt na

apreciação de todos os fatores que influenciam as linhas de ação (L Aç). Com base
nesses estudos de situação, o EM fornece ao Cmt:

(a) conclusão sobre como os fatores mais significativos afetam a
situação;

(b) propostas sobre como os meios disponíveis podem melhor apoiar
a linha de ação escolhida.

(2) A adequação dos planos depende de estudos de situação prévios e
continuados, feitos pelos oficiais do EM. Falhas na elaboração destes estudos
podem gerar erros e omissões de conseqüências desastrosas, caso não sejam
levadas em consideração as possíveis contingências ou os obstáculos, que se
anteponham à L Aç adotada.

(3) A técnica de realização de um estudo de situação é tratada nos artigos
II a VII no ANEXO B deste manual.

c. Propostas - Os oficiais do EM apresentam propostas ao Cmt, assesso-
rando-o nas decisões e no estabelecimento de diretrizes. Apresentam, também,
sugestões aos outros oficiais do EM e aos Cmt subordinados, sem que isso
envolva responsabilidade do comando (Prf 1-8. b). Os detalhes estão expostos no
parágrafo 2-11.

d. Planos e ordens
(1) O EM transforma as decisões e diretrizes do Cmt em planos e ordens.

O Cmt pode delegar competência aos oficiais do EM para expedir esses planos
e ordens, independente de sua aprovação (Prf 1-7).

(2) O EM analisa as diretrizes e decisões do Cmt para se assegurar do
seu perfeito entendimento antes das formulações dos planos e da distribuição das
ordens, que visam dar-lhes cumprimento. Coordena os planos e as ordens com
outros elementos do EM no âmbito do comando e fora dele.

(3) O EM também elabora planos com base em hipóteses da evolução
da situação. Esses planos auxiliarão o Cmt a tomar decisões e a reduzir o tempo
de reação.

e. Supervisão da execução dos planos e ordens - O EM desempenha
suas funções de assessoramento, assegurando que os elementos subordinados
executem, de forma apropriada, os planos e ordens do Cmt. Esta supervisão libera
o Cmt do trato de detalhes e proporciona ao EM os dados e conhecimentos de
inteligência necessários para os relatórios de situação. Tais dados e conhecimen-
tos de inteligência são necessários quando outros oficiais do EM e Cmt
subordinados e respectivos EM solicitam normas de interpretação e colaboração
na solução de seus problemas.
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1-6. RESPONSABILIDADE DE ESTADO-MAIOR

a. Aos oficiais de EM são atribuídas áreas específicas, de interesse e
responsabilidade para o cumprimento de suas atividades. A atribuição de
responsabilidade de EM para uma atividade particular aumenta a eficiência do
próprio Cmt e, também, do EM:

(1) dando ao Cmt um elemento de EM específico para assisti-lo e
assessorá-lo em uma determinada área funcional de interesse;

(2) dando ao EM e aos elementos subordinados um representante do
Cmt, com quem poderão coordenar ou consultar sobre determinada área de
interesse funcional;

(3) assegurando que a todos os interesses do comando seja dispensada
atenção de EM;

(4) habilitando os oficiais do EM a concentrarem total atenção no trato de
um problema numa área de interesse do comando.

b. O capítulo 4 trata em detalhes das responsabilidades e dos deveres dos
oficiais de EM.

1-7. AUTORIDADE DE ESTADO-MAIOR

a. O Cmt pode delegar autoridade específica ao EM ou a um determinado
oficial deste.

(1) O Cmt, normalmente, delega competência ao EM para tomar
decisões sobre diversos assuntos, dentro das diretrizes do comando.

(2) A competência que ele delega, individualmente, a oficiais do EM, varia
com o escalão e a missão, com a iminência das operações e com o relacionamen-
to que tem o oficial do EM encarregado de uma determinada área com a missão
principal.

b. Quando o Cmt autoriza os oficiais do EM a expedir ordens em seu nome,
ele assume a responsabilidade por tais ordens.

1-8. RELAÇÕES ENTRE O ESTADO-MAIOR E OS COMANDANTES E ESTA-
DOS-MAIORES DE COMANDOS SUBORDINADOS

a. Os oficiais do EM, executando suas funções de EM, devem evitar a
usurpação das responsabilidades ou das prerrogativas dos comandantes e EM
subordinados com os quais trabalham.

b. Relações do oficial de EM com o Cmt subordinado - O oficial de EM
liga-se com o Cmt subordinado para transmitir-lhe ordens, instruções e
assessoramento, apresentar sugestões ou trocar informações.

(1) Normalmente, todas as ordens expedidas por um Esc Sp, determi-
nando ou prescrevendo ações a um elemento subordinado, são expedidas pelo
Cmt ou em seu nome. Os seguintes casos constituem exceções a este princípio
básico, desde que não haja conflito hierárquico entre o oficial de EM e o Cmt
subordinado:
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(a) quando o Cmt autoriza especificamente os elementos do EM a
expedir ordens e instruções em seu nome (Prf 1-7); esta delegação de competên-
cia é formalmente divulgada pelo Cmt para assegurar validade inquestionável e
distribuição apropriada;

(b) quando o Cmt delega o controle operacional de uma unidade a um
oficial do EM; tal delegação é comunicada formalmente pelo Cmt para assegurar
completo entendimento; isto autoriza o oficial do EM a expedir ordens, em seu
próprio nome, sobre assuntos que envolvem a composição das forças subordina-
das, designação de objetivos, atribuição de tarefas e lhe dá a autoridade
necessária para assegurar o cumprimento da missão da unidade; não inclui a
administração, a disciplina, a organização interna e o adestramento da unidade,
a menos que seu Cmt solicite orientação nesses assuntos;

(c) quando a natureza técnico-profissional de certas atividades requer
relacionamento especial; este controle técnico representa um grau da autoridade
de comando que o Cmt delega e divulga formalmente; constitui um exemplo o
relacionamento entre o chefe do serviço de saúde de um determinado escalão e
as unidades de saúde subordinadas; em face dos vários aspectos do serviço de
saúde exigirem direção profissional, pode ser delegada competência ao chefe do
referido serviço para expedir diretamente instruções sobre técnicas de tratamento
médico aos comandantes das unidades de saúde, em vez de o fazer pelos canais
de comando.

(2) Orientações e recomendações feitas aos Cmt subordinados pelos
oficiais do EM do Esc Sp não têm força de ordem. Um Cmt subordinado poderá
considerá-las ou não, como o faz com relação àquelas oriundas de seu próprio
EM.

c. Ligações entre estados-maiores
(1) Tanto no planejamento como durante a conduta das operações e

outras atividades, os oficiais do EM de um comando necessitam, freqüentemente,
estabelecer ligações com seus correspondentes dos comandos superiores,
vizinhos e subordinados. Nessas ligações, os oficiais do EM podem expor suas
NI, prestar orientação ou expedir ordens ou instruções que interessam tanto às
operações quanto a um elemento do EM.

(2) Essas ligações entre EM destinam-se apenas à coordenação e
cooperação. O oficial do EM do Esc Sp não possui autoridade sobre o EM do
escalão subordinado. As ligações entre EM não isenta seus membros de informar
os assuntos tratados aos respectivos Cmt.

(a) Os oficiais do EM acatam, normalmente, os pedidos de informa-
ções. Entretanto, quando um oficial do EM do comando subordinado considerar
um pedido de informações despropositado (não pertinente) ou que contrarie as
prerrogativas do comando, ele cientificará seu Ch EM (SCmt) e este poderá
solicitar que o pedido seja feito através dos canais de comando.

(b) As ligações entre EM podem dar origem a ordens ou instruções
que exerçam influência sobre as operações de um comando subordinado. Tais
ordens ou instruções são consideradas como ligações entre Cmt, expedidas,
entretanto, em nome do Cmt superior. Se o oficial de EM que as receber considerá-
las despropositadas ou contrárias às prerrogativas do comando, deverá proceder
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de acordo com a letra (a).
(c) Os dados e conhecimentos de inteligência de interesse das

atividades de uma determinada seção de EM são transmitidos, com freqüência,
de EM para EM. Tais dados e conhecimentos de inteligência, usualmente, visam
intensificar as relações entre EM ou a atender a uma necessidade específica de
um EM do Esc Sp. São exemplos típicos: mudanças dos prazos de remessa de
relatórios ou de seus anexos e a necessidade do estabelecimento de uma ligação
temporária.

1-9. REQUISITOS DOS OFICIAIS DO ESTADO-MAIOR

A eficiência de um EM depende da qualidade profissional de seus membros.
Os oficiais do EM devem possuir os atributos indispensáveis para liderança.
Devem possuir profundo conhecimento da estrutura, possibilidades, limitações e
técnicas operacionais das unidades componentes de sua organização e saber
também a função dessas unidades. Geralmente, a experiência de comando e/ou
o desempenho de funções em EM de escalões inferiores são critérios para a
designação de oficiais para funções em EM de escalões elevados.
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CAPÍTULO 2

ATUAÇÃO DO ESTADO-MAIOR

ARTIGO I

INTRODUÇÃO

2-1. GENERALIDADES

a. O EM proporciona informações ao Cmt, bem como propostas e estudos
de situação, quando e como se fizerem necessários. Realiza estudos de situação
e transforma as decisões do Cmt em planos e ordens que serão expedidos a todos
os elementos subordinados para planejamento ou execução e ao Esc Sp para
conhecimento ou aprovação. Dentro dos limites estabelecidos pelo Cmt, o EM
supervisiona a execução desses planos e ordens, a fim de que sejam cumpridos
de acordo com a intenção do Cmt. Os oficiais do EM devem ter sempre em mente
que a missão e as responsabilidades do Cmt são as bases para todas as suas
atividades. Na execução dos detalhes, em suas respectivas áreas de interesse,
não devem esquecer que, para o cumprimento da missão, eles são os meios e não
os próprios fins.

b. Normas e técnicas padronizadas devem ser observadas, sempre que
possível.

c. Os meios informatizados devem ser utilizados ao máximo, como forma
de simplificar o trabalho de EM e assegurar rápida, eficiente e segura assessoria
ao Cmt.

2-2. ATUAÇÃO DO ESTADO-MAIOR

a. A atuação dos EM está ligada aos métodos utilizados para o cumprimen-
to das funções de EM. Eles são o "como" das atividades. Uma visita de EM, por
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exemplo, é um método de trabalho utilizado para obter informações ou supervisi-
onar a execução de tarefas (Prf 1-5).

b. Normas eficientes de atuação aceleram o cumprimento das ações do EM
e melhoram a qualidade do assessoramento prestado ao Cmt.

c. Os oficiais do EM devem estar familiarizados com os meios e normas
comumente utilizados para um trabalho eficiente de EM. Devem conhecer, em
detalhe, as normas e técnicas de suas respectivas seções e suas atribuições.

ARTIGO II

MÉTODOS

2-3. TRABALHO COMPLETO DE ESTADO-MAIOR

Este parágrafo trata das relações entre o oficial do EM e o Cmt; os princípios
aqui estabelecidos são aplicáveis, também, às relações entre os membros das
seções de EM e seus chefes e destes com o chefe do EM.

a. Um trabalho completo de EM é a análise de um problema por um oficial
do EM, incluindo considerações sobre todas as L Aç possíveis e a apresentação
de sua solução ao Cmt, de forma que ele poderá aprová-la ou não. Deve ser dada
ênfase à forma de trabalho completo, evitando a sua apresentação de forma
parcelada. À proporção em que é desenvolvido o estudo de EM, é normal o oficial
consultar o Cmt visando obter orientação ou diretrizes ou para se assegurar do
correto encaminhamento do trabalho.

b. Um documento completo de EM, que sugere ações a serem realizadas,
deve ser acompanhado de um memorando, diretriz, instrução ou outros documen-
tos de orientação para o Cmt assinar ou aprovar. Dessa forma, os pontos de vista
do oficial do EM são apresentados ao Cmt de maneira completa e definitiva, para
que, uma vez aprovada, a execução seja fácil e rápida.

c. O método de trabalho completo de EM acarreta maior soma de encargos
para o oficial do EM: em compensação, permite maior liberdade de ação ao Cmt,
resguardando-o, também, de idéias parcialmente desenvolvidas, de documentos
volumosos e das apresentações verbais incompletas.

d. As conclusões de um trabalho completo de EM devem ser claras e
concisas e apresentar os fatos essenciais. A ação proposta deve ter levado em
consideração todas as linhas de ação possíveis, conter as opiniões de todos os
órgãos interessados e apresentar todas as vantagens e desvantagens.

e. O conceito de trabalho completo de EM tem um corolário de igual
importância - a diretriz de planejamento para o EM. A adequada orientação do Cmt
facilita o estudo completo de EM e elimina os desperdícios de esforços. Após
familiarizar-se com o problema, o Cmt limita seu campo de estudo e fornece dados
advindos de experiência ou conhecimento anterior, se for o caso. Ele fixa a
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responsabilidade pela apresentação da solução e solicita, à seção ou ao elemento
do EM responsável, uma data estimada de sua conclusão. O Cmt também se
coloca em condições de discutir pontos que necessitem esclarecimentos.

f. O método de trabalho completo se aplica em qualquer trabalho de EM,
escrito ou não, que deva ser apresentado ao chefe de seção, ao Ch EM ou ao Cmt;
inclui ainda as ações posteriores do EM para assegurar a sua adequabilidade com
as instruções e ordens existentes.

2-4. COORDENAÇÃO DE ESTADO-MAIOR

a. A coordenação no âmbito de um EM é essencial para assegurar harmonia
nas ações do EM no cumprimento dos planos do Cmt e evitar conflitos e
duplicidade de trabalhos, pela realização dos ajustamentos necessários, antes de
sua execução.

b. A maior parte das atividades de EM exige coordenação. O oficial
encarregado da atividade e todos os demais oficiais do EM interessados
examinam e correlacionam as ações secundárias, dirimindo qualquer conflito.
Cada oficial do EM examina a atividade sob o ponto de vista do Cmt e determina
a ação apropriada de acordo com a sua área de interesse.

c. O Ch EM estabelece as normas para a coordenação das operações de
EM.

d. Em ações específicas de uma seção ou elemento do EM, o oficial
encarregado de determinada tarefa é responsável pela coordenação necessária de
EM.

e. Os conceitos atuais de organização e operação baseiam-se na ação e
reação rápida e coordenada das forças militares. Por este motivo, são essenciais
normas para coordenação do EM. Os oficiais do EM devem estar familiarizados
com as atribuições de todas as seções do EM da organização. Devem conhecer,
também, os tipos de informação que cada seção necessita e pode fornecer. Com
isso, podem determinar se um problema exige consulta a outras seções e quais
os aspectos particulares que necessitam ser discutidos.

f. Os métodos específicos de coordenação incluem:
(1) reuniões formais e informais de vários elementos do EM;
(2) rápida disseminação dos dados e conhecimentos de inteligência

essenciais, decisões e ordens, dentro e entre as seções;
(3) controle adequado do fluxo das mensagens no âmbito do EM;
(4) circulação formal dos documentos de EM para as seções interessa-

das para apreciação e apresentação de sugestões; e
(5) estreita ligação e troca de informações (incluídos aí os conhecimentos

de inteligência) entre a seção de EM e as correspondentes dos escalões superior,
subordinados, vizinhos e em apoio.
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g. É fundamental que o EM se valha, sempre que possível, de um banco de
dados informatizado, mantido permanentemente atualizado, a fim de agilizar a
troca de informações e as consultas, facilitando a coordenação.

h. A coordenação de EM consome tempo. Nem sempre é possível obter
uma coordenação completa ou a participação de todas as partes interessadas
quando a rapidez de ação é essencial. Em tais casos, o oficial encarregado
apresenta o plano ou a proposta à autoridade competente, explicando que uma
ação imediata é necessária e quais divergências devem ser conciliadas. Tal
autoridade poderá convocar as partes interessadas para solucionar as divergên-
cias ou poderá aprovar o plano ou a proposta sem tal providência. Quando não for
possível uma coordenação completa antes de realizar uma ação prioritária, os
elementos do EM interessados são informados da ação realizada.

2-5. SUPERVISÃO DE ESTADO-MAIOR

a. Generalidades
(1) O EM deve supervisionar continuamente a execução dos planos e das

ordens, a fim de assegurar-se que eles estão sendo cumpridos de acordo com a
intenção do Cmt.

(2) Os oficiais do EM devem estar perfeitamente familiarizados com o
plano do Cmt e como ele deseja que seja executado. Além disso, devem manter-
se informados das contingências que afetam o plano e sugerir as modificações
necessárias.

(3) A supervisão de EM pode ser executada, seja pela análise de
relatórios, seja pela realização de visitas e inspeções.

b. Análise de relatórios - Os relatórios e sumários, quando devidamente
analisados, ajudam os oficiais do EM a concluir como as operações estão se
desenvolvendo. Os relatórios proporcionam um meio mais rápido de obtenção de
informações, nas diferentes áreas de interesse, do que as visitas de EM.
Entretanto, deverá ser levado em consideração que os relatórios, muitas vezes,
não apresentam todas as circunstâncias atinentes ao assunto relatado.

c. Visitas e inspeções de EM
(1) Visitas de EM - Os oficiais do EM visitam as organizações subordi-

nadas para obter informações sobre a situação das mesmas, observar como as
ordens do Cmt estão sendo cumpridas ou para proporcionar orientação e
assessoramento dentro de suas respectivas atribuições. Estas visitas são feitas
pelos oficiais do EM devidamente designados, em nome do Cmt. Ao realizar uma
visita, o oficial de EM conduz-se de modo a promover relações cordiais e
cooperação entre o EM e o elemento visitado. Ele procura o Cmt da organização
para informar-lhe da finalidade da visita e solicitar o apoio necessário. Em princípio,
antes de seu regresso, relata ao Cmt visitado as observações colhidas. Deve ter
o cuidado para evitar críticas e interferências nas atribuições do Cmt. Quando
verificar que as ordens de seu Cmt foram mal compreendidas, ele proporciona a
necessária orientação e todas as informações adicionais ao Cmt da organização
visitada ou ao seu EM. Ao regressar ele faz um breve relatório oral ou escrito de
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suas observações, que, levado ao conhecimento das seções interessadas,
permite informações sobre os assuntos suscetíveis de providências.

(2) Inspeções de EM - As inspeções de EM são realizadas por oficiais,
individualmente ou em equipes, ou sob a direção do Cmt. Antes da inspeção, o
Cmt da organização inspecionada é informado da natureza e da finalidade da
mesma. Receberá um relatório informal, oral ou escrito, do resultado da inspeção,
antes do oficial ou da equipe encarregada deixar a organização. Os relatórios da
inspeção, formais ou informais, devem ser objetivos, claros e concisos.

2-6. LIGAÇÃO

a. A ligação é o contato mantido entre os elementos de organizações
militares para assegurar o entendimento mútuo e a unidade de propósito e de
ação. Os oficiais do EM, no desempenho de suas atribuições, utilizam-se de
vários meios de ligação, que podem incluir: contatos pessoais, utilização dos
meios de comunicações e de informática, de documentos escritos e de agentes
de ligação.

(1) Contato pessoal - Os oficiais do EM utilizam o contato pessoal nas
visitas e inspeções de EM, quando se trata de assuntos que exijam uniformidade
e nas trocas de impressões pessoais e comentários informais.

(2) Meios de comunicações e de informática - Uma vez que os oficiais do
EM se utilizam destes meios, eles devem saber como utilizá-los adequadamente.
Devem estar familiarizados com as regras de exploração e com o trabalho de
elaboração, classificação sigilosa e atribuição de precedência às mensagens,
bem como os princípios de segurança. Devem estar familiarizados, também, com
a troca de informações (incluídos os conhecimentos de inteligência), através do
emprego de meios informatizados.

(3) Documentos escritos - Os documentos escritos mais utilizados pelos
oficiais do EM são instruções, formulários, memorandos, ofícios, encaminhamen-
tos, mensagens, relatórios e sumários, os planos e as ordens de operações são
também importantes documentos escritos. Os detalhes da responsabilidade na
preparação dos planos e ordens de operações são encontrados, respectivamente,
nos capítulos 7 e 8.

(4) Oficiais de ligação - A ligação pode ser realizada pela troca de oficiais,
cuja missão é manter a continuidade na permuta de informações (incluídos dados
de interesse para a inteligência) e promover a cooperação e a coordenação de
esforços. Contudo, a responsabilidade pela realização de contato não é restrita
aos oficiais de ligação especificamente designados; qualquer oficial do EM pode
executar tal encargo. A ligação entre elementos correspondentes de EM superior,
subordinados e vizinhos é um procedimento normal.

b. As ligações com os órgãos subordinados podem ser feitas através dos
canais de comando, de EM e técnico.

(1) Os canais de comando são utilizados para todas as ordens e
instruções aos elementos subordinados, exceto as mencionadas no número (3)
abaixo. Os canais de comando ligam Cmt a Cmt e todas as ordens são dadas em
seu nome.
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(2) Os canais de EM são utilizados para coordenação e transmissão de
informações (incluídos os conhecimentos de inteligência) entre os elementos
correspondentes dos EM.

(3) Os canais técnicos destinam-se ao trâmite de entendimento funcional
mantido entre autoridades técnicas e a contribuir para a eficiência e eficácia dos
trabalhos, agilizando procedimentos. Deve funcionar paralelamente e sem preju-
ízo dos canais de comando.

2-7. ANÁLISES

a. Os oficiais do EM analisam cada novo dado recebido para determinar sua
importância para a missão da organização e para sua área de interesse. Se numa
análise preliminar, a informação é considerada importante, ela passa a ser
analisada em detalhes para determinar o tipo de ação, que, se for o caso, seja
aconselhável.

b. Uma análise das linhas de ação prováveis é parte integrante dos estudos
de situação dos oficiais do EM. O capítulo 6 e os ANEXO B e C deste manual
contêm detalhes sobre as normas de análise aplicáveis aos estudos de situação
e de EM.

c. Os oficiais do EM preparam análises informativas de assuntos específi-
cos relacionados com suas áreas de interesse. Este trabalho pode ser realizado
de forma rotineira, em relação a um determinado período ou acontecimento ou a
pedido.

2-8. REUNIÕES

Reuniões breves e freqüentes são excelentes meios para manter o Cmt e
o EM informados sobre a situação e os problemas enfrentados pela sua
organização.

2-9. RELATÓRIOS E SUMÁRIOS

a. Os relatórios e sumários são utilizados com bastante freqüência para a
difusão de informações (inclusive os conhecimentos de inteligência) aos escalões
superior, subordinados e vizinhos. Praticamente, todas as seções do EM
preparam e distribuem relatórios ou sumários, sendo que algumas elaboram
ambos. Geralmente, sua forma e a época de distribuição são padronizadas dentro
de determinado escalão, podendo variar com este ou com a situação.

b. É exigido, das organizações subordinadas, apenas um mínimo de
relatórios e sumários condizentes com as necessidades do Esc Sp.

c. A remessa de relatórios e sumários é feita periodicamente ou em datas
fixadas. O exame continuado dos relatórios e sumários periódicos permite
eliminar itens desnecessários ou a duplicação de assuntos. Os relatórios e
sumários são periódicos, especiais ou a pedido.
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(1) Periódicos - Contêm, essencialmente, os mesmos tipos de dados e
são apresentados regularmente a intervalos prescritos (diário, semanal, mensal
ou anual).

(2) Especiais - São preparados sempre que ocorra um acontecimento ou
surja uma situação que apresente características pré-definidas (Ex: relatório de
bombardeio).

(3) A pedido - São os elaborados especialmente, uma única vez e quando
determinado (Ex: relatório de situação de equipamento).

d. O ANEXO A deste manual contém um estudo sobre a aplicação de
relatórios e sumários nas atividades do EM em todas as áreas de interesse. O
ANEXO G apresenta exemplos de relatórios e sumários aplicáveis em campanha.

2-10. ESTUDOS DE SITUAÇÃO DE ESTADO-MAIOR

a. O oficial do EM realiza estudos de situação para atender a necessidades
especiais. Um estudo de situação rápido e mental é feito quando um dado novo
for considerado importante. Geralmente, este tipo de estudo de situação é limitado
e é feito apenas para uso do próprio oficial. Quando solicitado ou em reuniões, o
oficial do EM apresenta estudos de situação verbais ao Cmt e a outros oficiais do
EM, que, geralmente, atualizam estudos de situação realizados anteriormente.
Os estudos de situação por escrito são usados, em princípio, durante o
planejamento; eles devem ser formais e completos e, normalmente, são prepara-
dos para uso do Cmt. Os oficiais dos EM dos escalões Div e inferiores raramente
preparam estudos de situação por escrito após o início das operações.

b. Para possibilitar a formação de planos para futuras operações, o oficial
do EM pode realizar estudos de situação antes que disponha de dados ou
conhecimentos de inteligência completos. Estes estudos baseiam-se nos dados
e conhecimentos existentes, suplementados por hipóteses acerca daqueles fatos
que não possam ser definitivamente esclarecidos. As hipóteses, normalmente,
dizem respeito ao dispositivo e às possibilidades das forças amigas e inimigas e
à disponibilidade de meios e tempo para completar determinada L Aç. O Cmt deve
ser informado quando os estudos de situação se baseiam em hipóteses e não em
fatos. Freqüentemente, o oficial do EM realiza estudos preliminares para averiguar
a exeqüibilidade de uma determinada operação. Em qualquer caso, estes estudos
devem incluir as possibilidades do inimigo, as L Aç a serem apresentadas ao Cmt
e considerações sobre os efeitos das possibilidades do inimigo sobre cada linha
de ação. A utilização do estudo de situação como técnica para solução de
problemas consta do capítulo 6 deste manual. Um memento para a elaboração de
estudos de situação é encontrado no ANEXO B.

c. O estudo de situação é um processo contínuo. O aparecimento de novas
informações e considerações exige uma revisão do estudo, a fim de que as
propostas e decisões nele baseadas sejam mais adequadas. Dessa forma, é
importante a constante atualização dos EEI e o acionamento do sistema de
busca, visando à obtenção dos dados que possibilitem o aprimoramento das
propostas e decisões decorrentes do estudo de situação.
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2-11. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

a. As propostas dos oficiais do EM referem-se, particularmente, a assuntos
de suas áreas de interesse ou que afetam suas atividades funcionais. As
observações relativas a áreas funcionais que não são de sua principal responsa-
bilidade são, normalmente, feitas ao oficial do EM interessado.

b. As propostas podem ser apresentadas de maneira formal ou informal.
Muitas delas são apresentadas verbalmente quando resultado de observações ou
contatos pessoais durante uma visita de EM. Os oficiais do EM apresentam
propostas por escrito quando baseadas em estudos de situação ou estudos de
EM escritos.

c. Independentemente de sua formalidade, as propostas devem ser:
objetivas e resultantes de análise e comparação cuidadosa; sinceras e livres da
influência daquilo que o seu destinatário gostaria de ouvir; apresentadas com
todas as vantagens e desvantagens e incluídas todas as divergências, a fim de que
todos os dados sobre a situação sejam conhecidos.

d. A forma mais apropriada para a apresentação de propostas é a da
exposição de todas as prováveis alternativas com suas vantagens e desvantagens
e ainda expressar, positivamente, qual a que deverá ser adotada.

e. Os oficiais do EM coordenam entre si as propostas que afetam as suas
atividades antes de serem apresentadas.

2-12. ESTUDO DE ESTADO-MAIOR

O estudo de EM é o processo mais comumente empregado no exame de
problemas, normalmente de natureza administrativa, para se chegar a uma
decisão ou proposta. O capítulo 6 deste manual trata da utilização dos estudos
de EM na resolução de problemas e o ANEXO C apresenta o memento respectivo.

2-13. ELABORAÇÃO DE PLANOS E ORDENS

a. A responsabilidade pela elaboração e expedição de um plano ou ordem
deve ser atribuída a um único oficial do EM. Os demais oficiais fornecem
elementos para o plano ou ordem, relacionados com suas áreas de interesse.

b. Os oficiais do EM que fornecem elementos para o plano ou para a ordem
interpretam a idéia do Cmt relativa à sua área, preparam o esboço inicial, efetuam
toda a coordenação necessária e, quando prontos, apresentam os referidos
elementos ao oficial responsável pela elaboração final.

c. O oficial do EM responsável pela elaboração revê os elementos compo-
nentes para assegurar-se de sua consonância com a decisão do Cmt e, se
necessário, fazer sugestões aos oficiais que os elaboram. Em seguida, atribui um
número de identificação ao plano ou à ordem, aos anexos e aos apêndices e
submete o documento completo ao chefe do EM para aprovação e assinatura do
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Cmt. Após a assinatura do plano ou da ordem, ele autentica as cópias, caso
necessário, e providencia sua distribuição.

d. Os oficiais do EM preparam muitas ordens fragmentárias, seja verbal-
mente ou por escrito. Normalmente, estas ordens são relacionadas com as
necessidades operacionais imediatas. Sempre que o tempo permitir, é feita a
coordenação com os demais integrantes do EM antes da aprovação; havendo
premência de tempo e desde que autorizado, o oficial investido da delegação de
competência elabora e expede as ordens fragmentárias em nome do Cmt
observados os aspectos constantes no Prf 1-8 letra b. item (1). Logo após, informa
ao chefe do EM e a outros oficiais interessados a natureza da ordem expedida.

e. As considerações sobre planos e normas de planejamentos estão
contidas no capítulo 7 deste manual. As considerações referentes a ordens estão
no capítulo 8 e as técnicas de elaboração de planos e ordens estão contidas no
ANEXO D.

2-14. REDAÇÃO DE DOCUMENTOS

a. Nos escalões Div e superiores, a complexidade das operações requer,
normalmente, diretrizes, relatórios, ordens e estudos escritos. O oficial do EM,
nesses escalões, deve estar habilitado a redigir de forma precisa, clara e concisa.

b. A redação de documentos do EM visa transmitir idéias ao Cmt,
elementos subordinados e outros oficiais do EM através de propostas, estudos,
relatórios, ordens e outros tipos de documentos, formais ou informais.

2-15. PESQUISA DE ESTADO-MAIOR

a. A pesquisa de EM é a coleta e avaliação dos dados necessários aos
oficiais do EM para a solução de problemas e redação de documentos. Os dados
podem estar disponíveis nos relatórios oficiais ou ser obtidos através de buscas
em muitas fontes.

b. Extensão da pesquisa - A natureza do problema determina a neces-
sidade de pesquisa. Somente após analisá-lo e relacionar os assuntos principais
a serem observados, pode o oficial do EM definir a quantidade e o tipo de suas
necessidades de inteligência (NI).

c. Coleta e avaliação de dados
(1) Fontes de dados - Uma relação de todas as possíveis fontes de dados

sobre um assunto em estudo é um dos principais requisitos da coleta. O oficial
que realiza a pesquisa pode encontrar referências:

(a) consultando índices das publicações do Exército;
(b) pelo exame da correspondência, relatórios e estudos anteriores

sobre o assunto ou assuntos correlatos, existentes no arquivo da organização;
(c) consultando outros índices de documentos;
(d) pela utilização de uma biblioteca, se disponível;
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(e) consultando outras pessoas ligadas a problemas semelhantes; e
(f) através de pedidos de colaboração a outras organizações.

(2) Coleta de dados
(a) Há necessidade de um método para a pesquisa quando os

estudos forem prolongados e a documentação volumosa com grande número de
referências. Seja qual for o método, deverá existir um processo para avaliar o
material, identificar referências e registrar dados.

(b) Diferentes processos para identificação e registros de dados
podem ser utilizados, com prioridade para os bancos de dados informatizados.
Entretanto, o critério para avaliação deve ser invariável, permitindo ao oficial de EM
responder às indagações: a informação é importante? É fidedigna? É precisa?

2-16. DOCUMENTOS DE ESTADO-MAIOR

a. Generalidades - Os seguintes documentos devem ser organizados e
mantidos num EM típico em campanha: arquivos de ordens e decisões, registros,
diários, cadernos de trabalho e cartas de situação. É de capital importância que
os modernos recursos técnicos de informática, particularmente, sejam utilizados
na organização desses documentos. O ANEXO G deste manual contém exem-
plos de documentos de EM.

b. Arquivo de ordens e decisões
(1) O arquivo de ordens e decisões consiste num sumário das normas em

vigor do Cmt e do Esc Sp e dos princípios básicos de manutenção deste arquivo
pela seção de EM. Reúne uma variedade de assuntos relativos à área de interesse
da seção de EM e baseia-se nas ordens existentes, experiências e decisões
anteriores do Cmt. Estas normas podem ser encontradas sob a forma de
pequenas notas, planos, estudos, diretrizes ou ordens. O arquivo deve ser mantido
atualizado e com índice.

(2) Um arquivo de ordens e decisões facilita as operações do EM e a
ambientação de seus novos membros. O Ch EM mantém o arquivo de ordens e
decisões da organização e cada seção mantém o seu próprio arquivo.

c. Registros - Os registros das seções do EM são essenciais para
proporcionar informações ao Cmt e ao EM, para os escalões superior e subordi-
nados e para o elemento responsável pelo registro histórico. Nos níveis brigada e
superiores, cabe à ajudância geral manter o registro do quartel general (QG).

d. Diários
(1) O diário é o registro cronológico dos acontecimentos relacionados

com a seção de EM. Os detalhes registrados variam com a disponibilidade de
pessoal na seção e com a natureza e o tipo de operação. O registro deve limitar-
se aos detalhes necessários para fixar a época e os fatos essenciais dos
acontecimentos importantes. Estes acontecimentos são registrados à medida
que ocorram, mencionando-se, para cada um, a hora de recepção ou transmissão
das mensagens importantes; as visitas do Cmt e dos oficiais do EM superiores;
a finalidade, os assuntos e as conclusões das reuniões e entrevistas; o
afastamento do Cmt e do chefe de seção do PC. Um resumo das mensagens e
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ordens escritas, incluindo referências a cartas e dados semelhantes, é lançado
no diário. Os originais das mensagens são arquivados; as mensagens ou ordens
verbais serão, quando possível, escrituradas na íntegra.

(2) Os diários são mantidos pelo chefe do EM (SCmt) e por todas as
seções nos escalões Bda e superiores. Também são mantidos nas principais
seções de EM das organizações militares valor unidade.

(3) A reunião dos diários das seções forma um quadro completo das
operações da organização durante determinado período. Ao final do período, um
sumário dos acontecimentos importantes e dos planos para o próximo período
será elaborado. Este sumário inclui as razões das decisões e as causas dos
acontecimentos.

e. Cadernos de trabalho
(1) Os cadernos de trabalho são referências de pronta utilização na

conduta das operações em curso e na preparação de relatórios. Um caderno de
trabalho de seção de EM é uma coletânea de informações extraídas de ordens
escritas ou verbais, mensagens, registros de diário, reuniões e entrevistas. Pode
incluir também anotações, conclusões, opiniões, idéias e inspeções dos oficiais
do EM. É um caderno de folhas soltas com índice organizado por assuntos, de
tal forma que os dados possam ser facilmente encontrados. Esta organização por
assunto tem em vista adequá-lo às necessidades específicas de uma seção de
EM. Os cadernos de trabalho são assim organizados para facilitar a elaboração
dos relatórios periódicos; desta forma, o índice corresponde aos parágrafos e
subparágrafos desses relatórios. As subseções de EM, nos escalões mais
elevados, podem utilizar cadernos de trabalho especializados.

(2) Uma mensagem contendo dados ou conhecimentos de inteligência
sobre assuntos diferentes é registrada em várias subdivisões do caderno de
trabalho. Os registros raramente fazem a transcrição de toda a mensagem. Um
registro deve ser eliminado quando a atividade a ele referente completar-se. As
páginas do caderno de trabalho deverão ser removidas e destruídas quando
deixarem de ser úteis.

f. Carta de situação - A carta de situação é a representação gráfica da
situação em curso. Cada seção do EM mantém sua carta de situação atualizada,
onde são anotados os dispositivos e as atividades de seu interesse. As
instalações do centro de operações táticas e as salas de operações também
dispõem de cartas de situação. Os dados e conhecimentos de inteligência
recebidos são imediatamente colocados na carta de situação e registradas no
diário da seção. Quando o efetivo da seção do EM for insuficiente ou a atividade
for de pequena monta, duas ou mais seções do EM podem utilizar a mesma carta
de situação. Nos escalões abaixo de Bda é suficiente apenas uma carta de
situação, conservada sob a supervisão do S2 e do S3.

2-17. CONTROLE DE MENSAGENS DO ESTADO-MAIOR

a. O controle de mensagens do EM é o sistema de processamento de
mensagens e correspondência adotado no âmbito de uma organização. Normal-
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mente, é da responsabilidade do ajudante geral. Em certas ocasiões, pode ser
centralizado em uma instalação independente, sob a direção do chefe do EM.

b. As principais finalidades do controle de mensagens são:
(1) receber, registrar e despachar as mensagens e a correspondência

que entram e saem da organização;
(2) reproduzir e remeter cópias das mensagens aos elementos do EM

indicados para execução e informação;
(3) manter o controle, tal como o das datas previstas, para assegurar a

ação imediata dos elementos responsáveis;
(4) estabelecer a prioridade de ação, quando necessário; e
(5) controlar a utilização da classificação sigilosa e da precedência na

expedição de mensagens.
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CAPÍTULO 3

ORGANIZAÇÃO DO ESTADO-MAIOR

ARTIGO I

GENERALIDADES

3-1. FINALIDADE

a. O EM é um conjunto simples e coeso, que deve trabalhar como uma
equipe bem adestrada e cuja finalidade é assessorar o Cmt no cumprimento de
sua missão. Princípios como unidade de comando e direção, amplitude de
controle, delegação de competência e agrupamento de atitudes correlatas lhe são
aplicáveis.

b. O EM é organizado e opera tendo em vista:
(1) atender imediatamente às necessidades do Cmt e das organizações

subordinadas;
(2) manter-se informado da evolução da situação e considerar todos os

fatores pertinentes;
(3) reduzir o tempo necessário para controlar, integrar e coordenar as

operações;
(4) diminuir as possibilidades de erro; e
(5) aliviar o Cmt da supervisão de detalhes em assuntos de rotina.

3-2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESTADO-MAIOR

As considerações abaixo afetam a organização de um EM:

a. Missão - A missão do comando é a consideração fundamental na
organização de um EM e determina as atividades necessárias ao seu cumprimen-
to. Estas atividades, por sua vez, definem as ações da unidade e, portanto, do EM,
podendo influenciar na delegação de competência pelo Cmt.
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b. Campos de atividades - Independente da missão da unidade, as ações
do comando podem ser divididas em cinco grandes campos: pessoal, inteligência,
operações, logística e assuntos civis. A importância relativa das áreas funcionais,
exigidas neste cinco campos, varia com a missão, o escalão e o ambiente
operacional.

c. Controle direto - O Cmt pode desejar exercer o controle pessoal sobre
certas áreas funcionais que considere particularmente importantes. Nesse caso,
o oficial do EM, por elas responsável, entende-se diretamente com o Cmt. Isso,
entretanto, não o isenta da responsabilidade de manter o chefe do EM informado.

3-3. CARACTERÍSTICAS DO ESTADO-MAIOR

Na organização e nos trabalhos de EM são desejáveis as seguintes
características:

a. definição clara das responsabilidades;

b. delegação de competência aos oficiais do EM para que tomem decisões
compatíveis com as responsabilidades que lhes forem atribuídas e nos níveis
apropriados de atividade;

c. reunião das atividades correlatas para poupar tempo e trabalho;

d. estabelecimento de unidade de esforço e de um eficiente grau de
controle.

ARTIGO II

ESTRUTURA DO ESTADO-MAIOR

3-4. ORGANIZAÇÃO BÁSICA

Os estados-maiores podem incluir um ou mais de um dos seguintes grupos
em sua organização: geral, especial e pessoal, contando com um chefe para
controle, coordenação e supervisão.

a. Estado-maior geral - Assessora o Cmt coordenando planos, funções
e operações dos elementos integrantes da organização. Também coordena as
atividades visando assegurar o mais eficiente emprego da força como um todo. É
organizado em seções que, geralmente, correspondem aos campos gerais de
atividades (Prf 3-2.b.). Compõe-se dos chefes de seções e de seus oficiais
adjuntos, que são chamados oficiais do EM geral.

b. Estado-maior especial - Assessora o Cmt nos setores profissional e
técnico e em outras áreas funcionais mais restritas do que as do EM geral. É
organizado em seções geralmente dos setores profissionais e técnicos e de
outras áreas funcionais especiais da organização. Compõe-se dos chefes de
seção e dos seus oficiais adjuntos, que são chamados oficiais do EM especial.
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c. Estado-maior pessoal - Assessora o Cmt em assuntos de natureza
pessoal ou em áreas funcionais específicas. São oficiais escolhidos pelo Cmt para
servirem como auxiliares ou exercerem aquelas atividades que ele deseja
coordenar e administrar diretamente, sem interferência do Ch EM. Eles assesso-
ram diretamente o Cmt e podem acumular funções no EM geral ou especial.

3-5. ESTRUTURA GERAL DE UM ESTADO-MAIOR

A figura 3-1 mostra a estrutura típica de um EM. Ela inclui todos os grupos
de EM. O número de chefes de seção e adjuntos, em cada um deles, varia de
acordo com os diferentes escalões.

Fig 3-1. Estrutura típica de um EM

ARTIGO III

ESTADOS-MAIORES DOS GRANDES COMANDOS OPERACIONAIS E DAS
GRANDES UNIDADES DA FORÇA TERRESTRE

3-6. INTRODUÇÃO

Os grandes comandos operacionais da F Ter tratados neste artigo são: as
forças terrestres do teatro de operações terrestre (FTTOT); o exército de
campanha (Ex Cmp); e a divisão de exército (DE). As grandes unidades são as
brigadas.

3-7. ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO

a. A estrutura básica da organização dos estados-maiores dos escalões
acima é a representada na figura 3-1.
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b. Os componentes básicos são o Ch EM, o EMG, o EM especial e o EM
pessoal. A organização e a composição específicas dos EM das F Ter do TOT,
do Ex Cmp, da DE e da Bda obedecem ao constante de seus quadros de
organização, podendo sofrer  alterações  conforme as necessidades. As figuras
3-2 a 3-4 exemplificam EM típicos dos diferentes escalões.

c. O comando da FTTOT, na maioria das vezes, poderá ser acumulado pelo
Comandante do TOT. Neste caso, o comando do TOT deverá ter dois EM, um para
o TOT e outro para a FTTOT.

3-8. CHEFE DO ESTADO-MAIOR

a. O Ch EM é o principal assessor e auxiliar do Cmt.

b. É o elemento de maior posto ou antigüidade dentro os que integram o EM
(exceto quando houver um SCmt). É responsável pela execução das atividades do
EM (exceto as do EM pessoal) e pela eficiência do exercício das funções de seus
elementos componentes. Ele coordena os estados-maiores geral e especial. O
Cmt pode delegar competência sobre determinados aspectos ao chefe do EM.

c. Em determinados escalões, o Ch EM pode dispor de um ou mais adjuntos
ou subchefes do EM.

3-9. ESTADO-MAIOR GERAL

a. Os chefes de seção e seus adjuntos compõem o EM geral (Prf 3-5).

b. Os oficiais do EM geral são os principais assistentes do Cmt nos seus
campos de atividades (Prf 3-2. b.) ou em suas áreas funcionais, dependendo do
escalão de comando. Têm responsabilidade conjunta pelos encargos atribuídos
ao Cmt, exceto nas áreas funcionais por ele reservadas para controlar pessoal-
mente ou naquelas que, por força de regulamentos, são atribuídas a determinados
oficiais do EM.

c. Os chefes de seção são denominados:
(1) chefe da 1ª seção, E1, oficial de pessoal;
(2) chefe da 2ª seção, E2, oficial de inteligência;
(3) chefe da 3ª seção, E3, oficial de operações;
(4) chefe da 4ª seção, E4, oficial de logística;
(5) chefe da  5ª seção, E5, oficial de comunicação social e assuntos civis.

d. As responsabilidades e atribuições funcionais de cada chefe de seção
são uniformes e doutrinariamente estabelecidas, embora a amplitude das ativida-
des varie com o escalão de comando.

e. Os chefes de seção são assessores, planejadores, coordenadores e
supervisores, não devendo envolver-se nos detalhes das organizações em
operações, nos serviços e nas atividades que forem da responsabilidade dos
oficiais do EM especial e dos Cmt subordinados.
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Fig 3-2. Estado-maior da força terrestre do teatro de operações terrestre

Fig 3-3. Estado-maior de exército de campanha

Fig 3-4. Estado-maior de divisão de exército e brigada

3-9



C 101-5

3-6

OBSERVAÇÕES:
(1) poderá ser acrescido com outros Elm especializados, se necessário;
(2) quando previsto;
(3) somente na DE.

f. Os chefes de seção são responsáveis pela coordenação geral das
atividades do EM. Asseguram, também, que as atividades relativas ao EM
especial sejam coordenadas e integradas com as operações. Embora um deles
trabalhe em uma atividade específica, há considerável superposição de interesse.
Quando esta superposição é ampla, o Ch EM atribui responsabilidades definidas
para cada um dos chefes de seção, inclusive a responsabilidade principal pela
coordenação.

(1) Quando for o caso, o Ch EM pode atribuir responsabilidades de
coordenação do EM geral, com relação a uma área funcional específica, a um
chefe de seção. Este oficial passa a ser o assistente principal do Ch EM para
assegurar que os planos do Cmt, correspondentes àquelas áreas, sejam execu-
tados.

(2) É normal que outros oficiais do EM tenham interesse direto sobre
determinado assunto, que seja essencialmente da responsabilidade de um oficial.
Por exemplo: a instrução é responsabilidade principal do oficial de operações;
entretanto, o oficial de inteligência é diretamente interessado na instrução de
inteligência e o oficial de logística na instrução de manutenção. Em tais casos,
a definição precisa de responsabilidades no EM assegura a coordenação das
atividades.

(3) Quando um oficial do EM geral necessita supervisionar uma área
funcional que não é de sua responsabilidade principal, deve fazê-lo em coordena-
ção com aquele que tenha, especificamente, aquela responsabilidade. Tal
supervisão não afeta a responsabilidade fundamental do oficial a quem cabe tal
atividade.

g. Os chefes de seção são diretamente responsáveis perante o Ch EM,
todavia o Cmt, com muita freqüência, os consulta diretamente. Nesses casos,
participarão ao Ch EM todos os assuntos tratados com o Cmt.

3-10. ESTADO-MAIOR ESPECIAL

a. Os quadros de organização fixam o número e as qualificações dos oficiais
do EM especial, podendo o Cmt, em determinadas situações, conforme as
necessidades, ajustar a sua distribuição.

b. O Ch EM, assessorado pelos oficias do EM geral, coordena, controla e
supervisiona as atividades dos oficiais do EM especial.

c. Os oficiais do EM especial assessoram o Cmt e o EM na execução das
funções comuns a todos os oficiais (Prf 1-6). Cabe-lhes também:

(1) apresentar ao Cmt e ao EM produtos acabados sobre conhecimentos
de inteligência, estudos de situação, propostas e outros dados a respeito de suas
atividades específicas;
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(2) auxiliar os oficiais do EM geral na elaboração de planos, ordens e
relatórios;

(3) supervisionar as atividades da organização nos seus campos técni-
cos especializados; e

(4) planejar e supervisionar a instrução em suas próprias seções e, dentro
de suas atividades funcionais, auxiliar na supervisão de toda instrução da
organização.

d. Um oficial do EM especial pode desempenhar funções de Cmt de
determinadas unidades. Pode ser Cmt de unidade e exercer, cumulativamente, as
funções de EM. Tais funções têm responsabilidades e deveres diferentes e devem
ser exercidas sem prejuízo uma da outra.

e. As áreas e responsabilidades funcionais no EM muitas vezes se
superpõem. Isso torna a coordenação muito importante. Os chefes de seção do
EM geral são os principais responsáveis pela coordenação das atividades do EM
especial, que são do interesse específico de suas seções. Os oficiais do EM
especial também se consultam e coordenam suas atividades com os demais
oficiais do EM interessados.

f. Os deveres e as responsabilidades de determinados oficiais do EM
especial são tratados no capítulo 4. Alguns desses deveres e responsabilidades
não são aplicáveis a certos níveis de comando. O EM da FTTOT, por exemplo,
planeja e coordena, mas, normalmente, não conduz as operações; assim, os
deveres e as responsabilidades associados à conduta das operações não são
aplicáveis, comumente, àquele escalão. As informações sobre as operações no
nível FTTOT, Ex Cmp e Div são encontradas em manuais específicos.

3-11. ESTADO-MAIOR PESSOAL

O parágrafo 3-4 faz referências ao EM pessoal e o capítulo 4 trata dos
deveres e responsabilidades dos seus oficiais.

3-12. OUTROS OFICIAIS DO ESTADO-MAIOR

a. Oficial de ligação - Os oficiais de ligação trabalham, normalmente, sob
a direção do Ch EM ou de seu representante. Eles representam seus comandan-
tes em outros comandos. Mediante contato pessoal, promovem cooperação e
coordenação de esforços e trocam dados e conhecimentos de inteligência
essenciais. Os comandos táticos em campanha necessitam de ligação contínua,
sendo que o número de oficiais de ligação varia de acordo com os diferentes
escalões e situações.

b. Subchefes e adjuntos - O Ch EM e os chefes de seção dos EM geral
e especial dispõem, conforme o caso, de subchefes e adjuntos, e os oficiais do
EM pessoal, somente de adjuntos.

(1) O subchefe tem autorização para agir em nome de seu chefe dentro
dos limites prescritos e sua autoridade é normalmente limitada a um campo
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particular.
(2) O adjunto é um planejador, assessor e coordenador. Não tem a

autoridade de seu chefe, a menos que esta lhe tenha sido especificamente
delegada.

ARTIGO IV

ESTADOS-MAIORES DOS COMANDOS DE ARMA DE APOIO AO COMBATE

3-13. INTRODUÇÃO

a. Os principais grupamentos de arma de apoio ao combate existentes nas
forças terrestres, em campanha, são os abaixo relacionados:

(1) artilharia: artilharia de exército, artilharia divisionária, brigada de
artilharia antiaérea e agrupamento de artilharia;

(2) engenharia: engenharia do comando logístico de teatro de operações
terrestre, engenharia de exército, grupamento de engenharia e engenharia
divisionária;

(3) comunicações e guerra eletrônica: grupamento de comunicações e
guerra eletrônica de exército.

b. A estrutura básica destes estados-maiores obedece à estabelecida no
parágrafo 3-5.

3-14. ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO

a. O quadro de organização para cada tipo de comando especifica a
organização e a composição de seu EM, as quais, de acordo com as necessida-
des e observadas as limitações do efetivo previsto, poderão sofrer alterações. A
figura 3-5 exemplifica um EM de artilharia divisionária.

Fig 3-5. Estado-maior de artilharia divisionária
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OBSERVAÇÕES:
(1) quando previsto;
(2) poderão ser acrescidos outros oficiais conforme as necessidades;
(3) atua no COT/DE.

b. Chefe do EM - O parágrafo 3-8 trata da situação do Ch EM e o capítulo
4 contém seus deveres e responsabilidades.

c. Estado-maior geral
(1) Os chefes de seção do EM geral dos comandos de arma de apoio ao

combate têm as seguintes designações:
(a) chefe da 1ª seção, E1, oficial de pessoal;
(b) chefe da 2ª seção, E2, oficial de inteligência;
(c) chefe da 3ª seção, E3, oficial de operações;
(d) chefe da 4ª seção, E4, oficial de logística;
(e) chefe da 5ª seção, E5, oficial de comunicação social e assuntos

civis.
(2) O estudo das atribuições dos oficiais do EM geral contido no parágrafo

3-9, se aplica ao EM geral dos comandos de arma de apoio ao combate.
(3) As responsabilidades e atribuições dos chefes de seção do EM geral

constantes do capítulo 4 se aplicam aos respectivos chefes de seção do EM geral
dos comandos de arma de apoio ao combate, nos aspectos pertinentes a cada
tipo de comando, tendo em vista os assuntos específicos abordados em cada tipo
de comando.

d. Estado-maior especial
(1) A constituição do EM especial dos comandos varia, não só em face

do escalão considerado, como, principalmente, devido às características de cada
comando, que determinarão as necessidades diversas em oficiais especializados.

(2) O capítulo 4 contém os deveres e responsabilidades de alguns dos
oficiais do EM especial dos comandos de arma. Os deveres e responsabilidades
de outros oficiais, específicos de cada comando de arma, serão tratados nos
respectivos manuais.

e. Estado-maior Pessoal - O parágrafo 3-4. c. faz referências ao EM
pessoal e o capítulo 4 contém as responsabilidades e deveres desses oficiais.

f. Outros oficiais do EM
(1) Oficiais de ligação - Existe ligação normal entre os comandos de arma

com os comandos superiores, elementos apoiados e outros comandos, conforme
necessário. O constante do parágrafo 3-12 é aplicável aos oficiais de ligação dos
comandos de arma.

(2) Subchefes e adjuntos - O contido no parágrafo 3-12. b. se aplica aos
subchefes e adjuntos dos comandos de arma.

g. O EM de um comando de engenharia poderá compreender, além dos
elementos previstos na estrutura típica, uma seção técnica, uma seção de estudo
do terreno e uma seção de finanças.
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h. O EM de um comando de comunicações e GE poderá compreender, além
dos elementos previstos na estrutura típica, uma seção de serviço técnico.

ARTIGO V

ESTADOS-MAIORES DE GRANDES COMANDOS DE APOIO LOGÍSTICO

3-15. INTRODUÇÃO

Os principais grandes comandos operacionais de Ap Log em campanha são
o comando logístico do teatro de operações terrestre (CLTOT), o comando
logístico de exército de campanha (CLEX) e o comando logístico de divisão de
exército (CLDE). Os demais grandes comandos logísticos existentes na estrutura
do CLTOT, do CLEX e do CLDE dispõem de estrutura típica de EM semelhante
à utilizada pelos seus comandos superiores.

3-16. ESTADO-MAIOR DO COMANDO LOGÍSTICO DO TEATRO DE OPERA-
ÇÕES TERRESTRE

a. O CLTOT é um grande comando logístico e territorial subordinado ao
comando do TOT. Seu EM elabora e distribui planos, normas, diretrizes e
prioridades para os comandos subordinados e coordena suas atividades. O EM
do CLTOT não se envolve em rotinas ou detalhes de operações, planejamento,
execução e administração, exceto os necessários ao cumprimento de sua
missão.

b. Organização e composição
(1) O comando logístico do TOT tem uma estrutura de organização de EM

peculiar.
(2) A organização e a composição do EM do CLTOT não são fixas e

obedecem aos constantes de seus quadros de organização, que poderão sofrer
alterações conforme as necessidades. A figura 3-6 mostra um EM típico de
CLTOT.

c. Chefe do EM - O parágrafo 3-8 trata de aspectos inerentes ao Ch EM e
o capítulo 4 contém seus deveres e responsabilidades.

d. Chefe da Sec de Coor e Intg - Tem responsabilidades de EM peculiares
à coordenação e integração e é também o oficial de inteligência do CLTOT.

e. Chefes dos Centros de Operações - Têm responsabilidades de EM
relativas às atividades dos respectivos centros. O Cap 4 deste manual apresenta
mais detalhes sobre as atribuições dos chefes de centros de operações.
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Fig 3-6. Estado-maior do CLTOT

OBSERVAÇÕES:
(1) As demais funções do EM são exercidas pelo Cmdo da RM que se

transformar em CLTOT.
(2) Estrutura variável de acordo com a organização do CLTOT.
(3) Os Cmt de RM e outros órgãos subordinados poderão integrar o EM

especial.
(4) Exerce também as funções de Oficial de Inteligência nos aspectos

peculiares à Log e Mob quando não houver E2.
(5) De acordo com as necessidades: assessoria civil, jurídica e de

comunicação social.

f. A execução do Ap Log sob responsabilidade do CLTOT é encargo das RM
a ele subordinadas. Uma RM subordinada ao CLTOT recebe o nome de Região
Militar de Teatro de Operações Terrestre (RM/TOT). A RM/TOT é um grande
comando logístico e territorial, organizado por evolução da estrutura da RM de
tempo de paz, situado no TOT e subordinado ao CLTOT. A figura 3-7 mostra um
EM típico de RM/TOT. Quando houver apenas uma RM no TOT, esta deverá
constituir o CLTOT. Neste caso, seu EM deverá sofrer as alterações necessárias
para atender a esta situação. As atribuições dos oficiais do EM da RM/TOT são
semelhantes às correspondentes no CLTOT.
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Fig 3-7. Estado-Maior de RM/TOT

OBSERVAÇÕES:
(1) As demais funções do EM são exercidas pelo Cmdo da RM que se

transforma em RM/TOT
(2) Estrutura variável de acordo com a organização da RM/TOT.
(3) Eventualmente, os Ch dos C Op Log/Mob, C Op Trnp, Sec Coor Intlg

(CLTOT) e Cmt F SEGAR poderão integrar o EM da RM/TOT.
(4) Exerce também as funções de Oficial de Inteligência nos aspectos

peculiares à Log e Mob quando não houver E2.
(5) De acordo com as necessidades: assessoria civil, jurídica e de

comunicação social.

3-17. ESTADO-MAIOR DE COMANDO LOGÍSTICO DE EXÉRCITO DE CAMPA-
NHA (CLEX)

a. O comando logístico de Ex Cmp é um grande comando logístico,
organizado de acordo com os planejamentos operacionais. Se ativado, será
responsável pela coordenação do Ap Log a todas as forças integrantes do Ex Cmp
e, quando determinado, pela execução do apoio, caso em que enquadrará um ou
mais grupamentos logísticos (Gpt Log).

b. Organização e composição
(1) O comando logístico de Ex Cmp tem uma estrutura de organização

de EM típica (Prf 3-5).
(2) A organização e a composição específica do EM de comando

logístico de Ex Cmp obedecem ao constante de seus quadros de organização,
que poderão sofrer alterações conforme as necessidades. Os detalhes referentes
ao EM neste escalão deverão ser estabelecidos no manual C 29-2. A figura 3-8
mostra um EM típico de comando logístico de Ex Cmp.
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Fig 3-8. Estado-Maior do CLEx

OBSERVAÇÕES:
(1) Seção de Inteligência
(2) Seção de Operações Logísticas

c. Chefe do EM - O parágrafo 3-8 trata da situação do Ch EM e o capítulo
4 dos seus deveres e responsabilidades.

d. Estado-maior
(1) Tem por missão planejar, controlar, coordenar e supervisionar a

execução de todas atividades logísticas no âmbito do Ex Cmp.
(2) Os chefes de seção do EM geral do comando logístico de Ex Cmp têm

as seguintes designações:
(a) chefe da 1ª seção, E1, oficial de pessoal;
(b) chefe da 2ª seção, E2, oficial de inteligência;
(c) chefe da 3ª seção, E3, oficial de planejamento e operações;
(d) chefe da 4ª seção, E4, oficial de logística;
(e) chefe da 5ª seção, E5, oficial de comunicação social e assuntos

civis.

3-18. ESTADO-MAIOR DE COMANDO LOGÍSTICO DE DIVISÃO DE EXÉRCITO
(CLDE)

a. O comando logístico de DE é um grande comando logístico integrante de
uma DE diretamente subordinada ao comando do TO. Sua organização e
atribuições são dependentes dos planejamentos operacionais, em tudo se
assemelhando ao CLEX.

b. As informações constantes do parágrafo 3-17, também se aplicam ao EM
do CLDE.
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ARTIGO VI

ESTADOS-MAIORES DE UNIDADES

3-19. INTRODUÇÃO

Entre os comandos inferiores ao escalão Bda, que dispõem de EM,
aparecem os elementos valor unidade, tais como: o regimento, o batalhão, o grupo
e outras organizações congêneres.

3-20. ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO

a. O quadro de organização para cada tipo de comando especifica a
organização e a composição de seu EM, as quais, de acordo com as necessida-
des e observadas as limitações do efetivo previsto, poderão sofrer alterações. A
figura 3-9 exemplifica um EM típico de unidade. Os quadros de organização e os
manuais de campanha respectivos tratam, em detalhe, da organização e da
composição desses escalões.

b. O EM de uma força-tarefa (FT) valor Btl, quando organizado, será
constituído por elementos das organizações componentes.

c. O EM das unidades de apoio logístico pode dispor de oficiais do EMG com
áreas de interesse funcional diferentes das apresentadas na figura 3-9, mais
compatíveis com a missão da unidade.

Fig 3-9. Estado-maior típico de unidade

OBSERVAÇÕES:
(1) Quando previsto.
(2) Variável de acordo com o tipo de unidade.
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3-21. FUNÇÕES, DEVERES E RESPONSABILIDADES

a. As funções de EM nas unidades são geralmente as mesmas dos Esc Sp,
já tratadas nos parágrafos precedentes. Entretanto, a natureza operacional das
missões desses escalões exige algumas modificações. Nos EM das unidades,
as atividades de assessoramento, planejamento, coordenação e supervisão são
imediatas, simplificadas e, na maioria das vezes, informais, porém os objetivos
básicos e as relações de EM permanecem semelhantes àqueles dos Esc Sp.

b. Os parágrafos 4-45 e 4-46 especificam os deveres e responsabilidades
dos oficiais do EM nos escalões menores do que Bda.

ARTIGO VII

ESTADOS-MAIORES DE COMANDOS COMBINADOS E INTERALIADOS

3-22. ESTADO-MAIOR DE COMANDOS COMBINADOS

a. Normas apropriadas devem especificar a organização, a composição e
o funcionamento de um EM, que o Cmt de um comando combinado poderá dispor.
Por outro lado, o Cmt de um determinado comando, FT combinada ou outro tipo
de comando combinado, pode ser investido de autoridade para:

(1) organizar um EM combinado;
(2) acrescer seu próprio EM com oficiais de outras forças singulares, na

medida do necessário, de acordo com a missão recebida.

b. Um EM combinado deve manter razoável equilíbrio, relativamente ao
número, experiência, postos e distribuição de funções de maior relevo, entre os
componentes das diversas forças singulares, desde que isto não venha prejudicar
o cumprimento da missão da organização. Isto também deve ocorrer relativamente
à composição e especialidade das forças integrantes e quanto à natureza das
operações, de maneira a assegurar ao Cmt a adequada assistência nos assuntos
táticos e técnicos, nas possibilidades, necessidades e limitações de cada
componente da força. Um EM combinado abaixo do escalão TOT somente será
organizado quando valores significativos de duas ou mais forças singulares
estiverem envolvidas na execução da batalha.

c. Uma ampliação de um EM segue, normalmente, a estrutura original do
EM do respectivo Cmt. Embora um EM ampliado não seja do tipo combinado, os
princípios para funcionamento deste último lhes são aplicáveis.
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3-23. ESTADO-MAIOR DE COMANDOS INTERALIADOS

a. Os princípios de organização de EM de comandos interaliados são os
mesmos dos demais EM. Contudo, há várias considerações quanto à sua
organização. A mais importante é ligada à amplitude da autoridade do Cmt sobre
os componentes aliados, estabelecida em acordos internacionais que criam o
comando interaliado. Diretrizes específicas deverão definir a responsabilidade e
a autoridade do Cmt no exercício de suas funções logísticas, bem como o controle
operacional sobre as forças aliadas. Outros assuntos a considerar compreendem:
as diferenças de idioma e de interesses nacionais; tipos de armamento; normas
de Ap Log e organização e funcionamento de cada EM.

b. O tipo de estrutura de comando influencia a organização do EM.
(1) Um tipo de estrutura de comando interaliado é o grupamento das

forças por nacionalidade. Isto implica que cada nação representada tenha uma
força, combinada ou não, que possa ser designada para uma área geográfica (Fig
3-10). Quando este procedimento for usado, será necessário somente um EM
interaliado para o quartel-general do comando supremo.

(2) Outro tipo é o que reúne as forças sem considerar a nacionalidade (Fig
3-11). Isso exige EM interaliados, com a participação de todas as nações, até o
mais baixo escalão de comando, no qual duas ou mais nações participam.
Quando as forças forem assim reunidas, a orientação para a organização do EM
decorre da missão da força.

(3) Um terceiro tipo é a combinação dos dois citados acima. Tal estrutura
se caracteriza pela Div de parte ou de toda a área de responsabilidade do comando
interaliado em comandos combinados de subáreas. Dentro dessas subáreas os
grupamentos de forças podem ser por nacionalidade ou não.

Fig 3-10. Exemplo de estrutura de comando interaliado, com grupamento das
forças por nacionalidade
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Fig 3-11. Exemplo de estrutura de comando interaliado, sem considerar naciona-
lidades

ARTIGO VIII

ORGANIZAÇÃO DAS SEÇÕES DE ESTADO-MAIOR

3-24. GENERALIDADES

a. Os chefes de seção, em cada comando e baseados no efetivo em pessoal
e no material previstos em quadro de organização, estabelecem a organização
interna de suas seções, submetendo-a à aprovação do Cmt.

b. Entre os fatores básicos que determinam a organização de uma seção
de EM, estão incluídos:

(1) a missão básica da organização;
(2) a finalidade e a importância das atividades da seção;
(3) a disponibilidade de pessoal; e
(4) as necessidades de escalonamento do posto de comando.

c. As características de uma seção de EM são:
(1) capacidade funcional;
(2) possibilidade de trabalho contínuo;

(1) - Estabelecidos pelo Cmt supremo interaliado quando necessário;
- Constituídos por elementos de duas ou mais nações.
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(3) condições para atender a grande volume de trabalho;
(4) capacidade para deslocar-se com o QG / PC sem interromper suas

atividades.

d. O Ch EM delega, freqüentemente, a supervisão das atividades funcionais
específicas de uma seção a oficiais integrantes desta. Tais oficiais podem ter
designações que indicam a natureza de suas responsabilidades.

3-25. ATIVIDADES FUNCIONAIS

Os oficiais de EM, de idênticas funções nos diferentes escalões, são
responsáveis pelas mesmas áreas funcionais de interesse. A peculiaridade, a
importância e a missão de cada escalão implicarão diferenças nas atividades de
uma mesma área funcional. Abaixo, são enumerados alguns exemplos.

a. Pessoal - Existem elementos previstos para a administração de mão-de-
obra nas seções de pessoal dos QG dos escalões Ex Cmp e superiores, o que
não acontece nos escalões menores. Nos escalões Bda e superiores, atividades,
como prisioneiros de guerra e civis internados, sepultamento e recompletamento,
assumem uma maior importância, exigindo considerações especiais na organi-
zação da seção de pessoal.

b. Inteligência
(1) A seção de inteligência de um comando tático geralmente subdivide-

se em subseções de operações, do E2 / ar, de contra-inteligência e logística. Na
FTTOT, no Ex Cmp e na DE, quando diretamente subordinada ao TOT/FTTOT,
onde o planejamento é mais amplo do que nos escalões menores, pode existir
uma subseção específica de planejamento. O volume das atividades de operações
de contra-inteligência, de produção de conhecimentos de inteligência estratégi-
cos e sobre ordem de batalha também influi na organização das seções de
inteligência dos escalões mais elevados.

(2) A principal  preocupação  relativa  a  inteligência, nos comandos de
Ap Log é a produção de informes e a coleta de dados relativos à contra-
espionagem, contra-insurreição e contra-sabotagem. Nos comandos logísticos,
esta atividade será de responsabilidade da seção de planejamento e operações
quando não houver uma seção de inteligência.

c. Operações
(1) Nos comandos táticos, constituem assuntos de particular interesse

da seção de operações a organização, a instrução e o planejamento. As atividades
de EM e a importância de cada uma dessas funções dependem muito da missão,
do escalão e do ambiente operacional. Por exemplo: à medida que as atividades
do comando evoluem da organização voltada para a instrução e adestramento para
a de operações, o oficial de operações faz as modificações correspondentes na
organização da seção e no regime de trabalho. A organização básica e as
possibilidades da seção de operações devem ser a tal ponto flexíveis que a tornem
capaz de atender às várias situações que surgirem.

(2) Normalmente, a organização da seção de operações é semelhante
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nos escalões de comando tático correspondente. A FTTOT e o Ex Cmp têm,
normalmente, uma subseção de planejamento distinta, podendo exigir também
uma subseção para as necessidades de organização e composição das forças.

(3) Os comandos de Ap Log pouco se envolvem em assuntos de
operações táticas e, normalmente, reúnem suas atividades funcionais de opera-
ções e inteligência em uma única seção de EM.

d. Logística
(1) A seção de logística num comando tático fornece informações,

orientação e propostas para o estabelecimento do planejamento, das prioridades
e da distribuição do apoio logístico. Esta seção auxilia o escalão subordinado na
obtenção do apoio e assegura que sua organização receba o apoio logístico de
acordo com as diretrizes do Cmt.

(2) Nos comandos de Ap Log, as atividades de EM na área logística são
mais amplas do que nos comandos táticos. A organização do EM, neste caso,
inclui seções específicas relativas às diferentes atividades.

(3) Dependendo do escalão considerado, o EM pode não contar com
elemento de determinada atividade logística, em face da sua não execução
naquele escalão. Exemplo: a atividade de construção pode não ser desenvolvida
nos escalões DE e Bda, não sendo necessária a existência de elementos
especializados naquela atividade em seu EM especial.

e. Comunicação social e assuntos civis
(1) As principais atribuições da 5ª seção na área de assuntos civis são

o planejamento, a coordenação e a supervisão das operações de assuntos civis.
Esta seção faz parte do EMG até o escalão brigada inclusive e equivalentes. Nos
escalões menores, na ausência de uma 5ª seção, o chefe da seção de operações
planeja e executa essas funções.

(2) A seção do EM para a comunicação social e os assuntos civis deve
ser suficientemente flexível para atender às necessidades peculiares de cada
escalão de comando e respectiva área de operações.

(3) A área de comunicação social compreende as atividades de relações
públicas e informações públicas.

(4) A área de assuntos civis compreende quatro atividades: governo,
economia e atividades especiais.

f. Nos grandes comandos de Ap Log, algumas das atividades funcionais
normais são desenvolvidas pelos diversos chefes de Centro de Operações
Logísticas.
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CAPÍTULO 4

RESPONSABILIDADES E DEVERES DOS OFICIAIS DO ESTADO-MAIOR

ARTIGO I

INTRODUÇÃO

4-1. OBJETIVO

Este capítulo descreve as principais responsabilidades e deveres dos
oficiais do EM pertencentes aos escalões Bda e superiores, estabelecendo ainda
as suas correlações com os demais escalões.

ARTIGO II

CHEFE DO ESTADO-MAIOR

4-2. GENERALIDADES

As relações entre o Cmt e seu Ch EM devem permitir a este exprimir,
precisamente, as intenções do Cmt, quando ausente ou envolvido em tarefas mais
importantes.

4-3. RESPONSABILIDADES

a. É o coordenador e supervisor dos EMG e especial. Dirige as atividades
do EM de forma a coordenar as ações e liberar o Cmt dos detalhes de rotina, a
fim de que esse possa devotar seus esforços para outros problemas.
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b. Responsabilidades
(1) Dirigir, supervisionar e coordenar o trabalho do EM no que diz res-

peito a:
(a) atividades de todos os elementos do EM, exceto em áreas

específicas reservadas pelo Cmt;
(b) relações entre os vários elementos do EM;
(c) relações do EM com os comandos e órgãos subordinados.

(2) Elaborar e expedir as normas de funcionamento do EM.
(3) Manter o Cmt e o EM informados a respeito de assuntos que influam

na situação.
(4) Representar o Cmt quando autorizado.
(5) Receber as decisões do Cmt e transformá-las em ordens mediante:

(a) instruções ao EM para preparar e expedir ordens complementa-
res;

(b) atribuição a determinados oficiais do EM de tarefa de elaboração
de planos, ordens e relatórios detalhados e outras atividades de EM;

(c) inspeção das atividades do EM para assegurar-se de que são
adequadas, integradas e destinadas a produzir os resultados pretendidos;

(d) aprovação de atos ou encaminhamento ao Cmt para aprovação;
(e) alerta aos Cmt das organizações subordinadas das ações que

lhes serão atribuídas.
(6) Manter um arquivo de ordens e decisões do Cmt e assegurar-se que

todas as instruções expedidas estejam de acordo com as normas e planos do
Cmt.

(7) Assegurar que as ordens e instruções do Cmt ao EM sejam
cumpridas.

(8) Assegurar que todos os oficiais do EM lhe informem sobre qualquer
proposta ou informação dada ao Cmt ou instrução recebida deste diretamente.
(Exceto os membros do EM pessoal, salvo se o Cmt determinar outro procedimen-
to).

(9) Assegurar o estabelecimento das ligações necessárias.
(10) Supervisionar o funcionamento da sala de operações e/ou COT.
(11) Exercer a direção geral dos representantes das seções do EM no

centro de operações táticas.
(12) Controlar as normas gerais de ação da organização.

ARTIGO III

OFICIAIS DO ESTADO-MAIOR GERAL DOS GRANDES COMANDOS
OPERACIONAIS (EXCETO APOIO LOGÍSTICO) E DAS GRANDES UNIDADES

4-4. CHEFE DA 1ª SEÇÃO, E1, OFICIAL DE PESSOAL

a. É o principal assessor do Cmt na administração e direção individual do
pessoal (militar e civil, amigos e inimigos) sob controle militar. Orienta e auxilia
os outros oficiais do EM no trato dos problemas de pessoal em suas áreas
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funcionais. A seguir, são indicadas as áreas de ação, dentro de cada tarefa, pelas
quais o E1 tem a principal responsabilidade no EMG.

b. Controle de efetivos
(1) Conjunto de ações relacionadas à contabilidade e às estimativas

referentes a efetivos, integrando-as com as demais tarefas da atividade de pessoal
e outras correlatas.

(2) Desenvolve, principalmente, nas áreas abaixo:
(a) contabilidade de efetivos - baseado em um sistema de elaboração

de registros e relatórios mostrando a situação do efetivo da organização ou força
para o planejamento e execução das operações. Uma das ações decorrentes da
contabilidade de efetivos é o pedido de pessoal, através do qual a organização
participa as suas necessidades;

(b) perdas - redução do efetivo existente em uma organização
ocasionada, principalmente, pela ação do inimigo, doença, acidente ou movimen-
tação. É particularmente importante a determinação das influências da estimativa
ou conhecimento de perdas no planejamento das operações;

(c) administração do pessoal - processo de planejamento, organiza-
ção, controle e supervisão das ações relativas a pessoal, tendo em vista a
adequada utilização do potencial humano de uma organização. É realizada
segundo normas e ordens específicas e inclui, entre outras, a qualificação militar,
a movimentação e a promoção.

(3) As tarefas e passos relativos à contabilidade de efetivos e perdas
fazem parte do sistema logística operacional e estão detalhadas no C 100-10
LOGÍSTICA MILITAR TERRESTRE.

c. Recompletamento
(1) É a tarefa da atividade de pessoal que tem a seu cargo planejar,

integrar, controlar e executar os passos de obtenção, recepção, processamento,
instrução e distribuição de indivíduos ou de organizações para recompletamento.

(2) Faz parte do sistema logística operacional e é tratada, em detalhes,
no C 100-10 LOGÍSTICA MILITAR TERRESTRE.

d. Mão-de-obra
(1) Tarefa da atividade pessoal do sistema logística operacional que trata

da utilização de auxiliares civis no TOT, com a finalidade de suplementar o
potencial humano militar disponível.

(2) Os aspectos relacionados ao emprego de mão-de-obra civil são
apresentados no C 100-10 LOGÍSTICA MILITAR TERRESTRE.

e. Sepultamento
(1) Tarefa da atividade de pessoal do sistema logística operacional que

trata do processamento correto e do destino adequado dos restos mortais dos
militares e de outras categorias de pessoas que devam receber tratamento
semelhante.

(2) Os procedimentos  referentes  a  sepultamento  estão  contidos  no
C 100-10 LOGÍSTICA MILITAR TERRESTRE.
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f. Moral e assistência ao pessoal
(1) Moral - supervisão das ações destinadas à preservação do moral, seja

de indivíduos ou de uma organização militar.
(2) Assistência ao pessoal - compreende as seguintes áreas de atuação:

licença; repouso, recuperação e recreação; serviço especial; assistência religio-
sa; suprimento reembolsável; finanças; rodízio; condecorações; serviço postal;
assistência jurídica; banho e lavanderia.

(3) No sistema logística operacional, estão enquadradas as áreas de:
repouso, recreação e recuperação; serviço postal; suprimento reembolsável;
banho e lavanderia. São tratadas no C 100-10.

g. Disciplina e justiça militar
(1) Disciplina - execução de ações visando atingir os seguintes objetivos:

(a) preservação da eficiência de combate, por intermédio de medidas
visando assegurar o respeito à autoridade, o cumprimento dos regulamentos e
outras condições favoráveis à manutenção de um bom estado disciplinar;

(b) desenvolvimento de hábitos e atitudes que conduzem à obediência;
(c) redução ao mínimo de perdas do potencial humano em conseqü-

ência de julgamentos, punições e prisões; e
(d) controle de extraviados.

(2) Justiça militar - tem por fim a prevenção e repressão dos crimes
militares com vistas à manutenção da lei e da ordem entre os militares, no
ambiente da população civil, bem como nas relações desta com os militares e as
organizações militares.

h. Prisioneiros de guerra e civis internados - Supervisão da coleta,
segurança, processamento, evacuação, tratamento, utilização, disciplina, educa-
ção e repatriamento de militares e civis inimigos aprisionados.

i. Saúde
(1) Planejamento, coordenação e supervisão da execução das atividades

de saúde.
(2) Coordenação da evacuação de feridos, principalmente aeromédica.
(3) Proposta para o estabelecimento da(s) norma(s) de evacuação.
(4) Localização e funcionamento das instalações de saúde dos respec-

tivos escalões.

4-5. CHEFE DA 2ª SEÇÃO, E2, OFICIAL DE INTELIGÊNCIA

a. É o principal assessor do Cmt em assuntos de inteligência e contra-
inteligência militares. Orienta e auxilia outros oficiais do EM, inclusive os oficiais
de comunicações (O Com) e de guerra eletrônica (OGE), no trato da produção de
conhecimentos de inteligência em suas áreas funcionais. Além de suas atribui-
ções normais de EM, o E2 tem certas funções operacionais pertinentes aos
órgãos de contra-inteligência e  de  produção de conhecimentos de inteligência
(Art III, ANEXO A). Além de realizar o estudo de situação de inteligência, as
atividades pelas quais o E2 tem a principal responsabilidade de EMG são
indicadas a seguir:
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b. Produção de conhecimento - Direção da coleta, busca, análise e
interpretação de dados, e a produção e difusão de conhecimentos de inteligência
tais como apreciações, informações e informes. Estas atividades incluem:

(1) proposta das necessidades de inteligência (NI) ao Cmt e, dentre
estas, a seleção dos elementos essenciais de inteligência (EEI) e das outras
necessidades de inteligência (ONI);

(2) elaboração de planos e ordens de busca de alvos, de vigilância e
reconhecimento de combate e outras atividades de busca de dados no seu
escalão, inclusive reconhecimento e vigilância aéreos; interrogatórios de prisionei-
ros de guerra refugiados, civis, fugitivos e evadidos;

(3) supervisão e coordenação na elaboração das atividades referidas
acima;

(4) integração dos esforços de busca de dados de outros órgãos do
Exército, de outras forças armadas e de elementos civis e militares de outras
nações com o da organização;

(5) supervisão e coordenação da busca de dados meteorológicos;
(6) supervisão e coordenação da predição de precipitação radioativa

decorrente de emprego de armas nucleares pelo inimigo; coordenação da
detecção química e biológica (QB) e da vigilância do levantamento radiológico;

(7) processamento de dados, abrangendo o registro, a aplicação da
técnica de avaliação de dados (TAD), análise, integração e interpretação;

(8) difusão de conhecimentos de inteligência formalizados em documen-
tos de modo oportuno e mais vantajoso para o usuário; normalmente, essa difusão
é feita através de estudos de situação de inteligência, sumários, anexos, relatórios
periódicos de inteligência, análise das áreas de operações e estudos de EM;

(9) direção da coleta, busca e processamento de dados de fontes
técnicas; e

(10) supervisão de EM dos meios de comunicações e eletrônicos
específicos da inteligência, que estejam em apoio ou sob o controle operacional
do Cmt.

c. Utilização de conhecimentos de inteligência
(1) Estudo das características da área de operações e suas repercus-

sões nas linhas de ação amigas e inimigas;
(2) Estudo das possibilidades e vulnerabilidades do inimigo concluindo

sobre sua L Aç de mais provável adoção;
(3) Elaboração de estudos de situação, anexos, relatórios, sumários e

estudos de EM.

d. Contra-inteligência - Planejamento, coordenação e supervisão das
ações para neutralizar a vigilância, o reconhecimento e outras atividades de
inteligência do inimigo (ou inimigo provável); proteção dos conhecimentos e da
atividade de inteligência contra a espionagem, do pessoal contra a subversão e
das instalações ou material contra a sabotagem. As responsabilidades específi-
cas do E2 incluem:

(1) participação no planejamento e execução de medidas de contra-
inteligência para evitar a observação do inimigo sobre tropas, instalações e áreas
amigas;
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(2) planejamento e emprego (com a cooperação de órgãos de inteligência
civis e militares) de todas as medidas ofensivas e defensivas para conter ou
neutralizar atividades hostis de espionagem, sabotagem e subversão;

(3) solicitação de dados e/ou conhecimentos de inteligência, além de
investigações a respeito da lealdade do pessoal civil e militar, nacional e aliado,
e outras investigações que se tornarem necessárias para o previsto na epígrafe
anterior;

(4) propostas das normas de censura, planejamento e supervisão dos
aspectos de inteligência no contexto da censura, exceção feita quanto à censura
da imprensa em campanha; e

(5) proposta sobre as normas de segurança das Com e da GE.

e. Direção de atividades cartográficas e correlatas
(1) Levantamento das necessidades em cartas e a elaboração de planos,

normas e prioridades nesse setor; direção e coordenação das atividades cartográficas
militares (obtenção, produção, reprodução e distribuição de cartas).

(2) Proposta, em coordenação com o chefe do serviço de engenharia,
sobre o emprego das unidades de engenharia topográfica.

4-6. CHEFE DA 3ª SEÇÃO, E3, OFICIAL DE OPERAÇÕES

a. É o principal assessor do Cmt em assuntos pertinentes à organização,
à instrução e ao adestramento e, principalmente, às operações. Orienta e auxilia
outros oficiais do EM nos aspectos operacionais de suas atividades funcionais.
A seguir são indicadas as atividades pelas quais o E3 tem a principal responsa-
bilidade do EMG.

b. Organização
(1) Elaboração e atualização da relação de unidades, inclusive exame e

revisão continuados para assegurar a distribuição da quantidade e dos tipos de
organização necessária ao apoio e à execução da missão (inclusive a composição
de meios).

(2) Organização e equipamento das unidades; estimativa da quantidade
e dos tipos de organizações a organizar; e, prioridade para o rodízio e
recompletamento de pessoal e equipamento das unidades.

(3) Organização e composição de forças (elementos em reforço, apoio,
integração, destacamento, FT, agrupamento, etc).

(4) Recebimento de organizações, destacamentos ou equipes e orienta-
ção, instrução e reorganização das mesmas, quando necessário.

(5) Mobilização e desmobilização, ativação e desativação de organiza-
ções.

c. Instrução e adestramento
(1) Preparo e execução dos programas de instrução, diretrizes e ordens,

planejamentos e condução de exercícios de campanha.
(2) Determinação das necessidades em meios e instalações para ins-

truções, inclusive munição, bem como sua obtenção e distribuição.
(3) Organização e funcionamento de cursos.
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(4) Planejamento e execução de inspeções e exames de instrução.
(5) Compilação de registros e relatórios de instrução.

d. Operações
(1) Elaboração de estudos de situação de operações.
(2) Apresentação de propostas, tanto na fase de planejamento como no

curso das operações sobre:
(a) composição de meios;
(b) integração de fogo e movimento;
(c) emprego dos meios de apoio ao combate;
(d) distribuição de munição especial e autorização para seu emprego;
(e) dotações orgânicas;
(f) dotação de munição especial;
(g) munição necessária;
(h) prioridades para distribuição de meios críticos que afetam o poder

de combate da organização, incluindo pessoal, suprimento e equipamento; e
(i) operações psicológicas, estratégicas e táticas.

(3) Supervisão da elaboração de planos para:
(a) defesa aérea;
(b) apoio de fogo;
(c) apoio aéreo, exceto para as operações de apoio logístico e na

vigilância e reconhecimento aéreo;
(d) operações de interdição e barreiras;
(e) operações químicas, biológicas e nucleares; preparação da

precipitação radioativa das armas nucleares empregadas pelas forças amigas;
(f) cobertura e dissimulação tática;
(g) operações especiais;
(h) operações psicológicas;
(i) operações de guerra irregular;
(j) patrulha de combate e reconhecimento em força;
(l) operações de GE;
(m) operações de engenharia e de comunicações para o apoio ao

combate;
(n) contra-inteligência (do ponto de vista de segurança da organiza-

ção);
(o) camuflagem; e
(p) operações de garantia da lei e da ordem (GLO).

(4) Elaboração, autenticação e expedição das normas gerais de ação da
organização.

(5) Coordenação da utilização do espaço aéreo.
(6) Supervisão da segurança geral da organização.
(7) Supervisão dos movimentos táticos da tropa e expedição de ordens

de movimento.
(8) Designação de áreas de estabelecimento das organizações (acam-

pamento, acantonamento, bivaque e alojamento).
(9) Proposta da localização geral dos PC.
(10) Proposta para estabelecimento de limites.
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(11) Preparação, autenticação e publicação de planos e ordens de
operações.

(12) Elaboração de registros e relatórios operacionais.
(13) Participação do funcionamento do centro de operações táticas.
(14) Supervisão de EM sobre as atividades de GE.

e. Planejamento
(1) Estudo de situação continuado em coordenação com as demais

seções de EMG e especial.
(2) Elaboração e coordenação dos planos de operações futuras, inclusive

revisão de anexos e apêndices preparados por outras seções do EM; revisão dos
planos dos elementos subordinados.

(3) Fixação da organização para o combate.
(4) Proposta de prioridade para a distribuição de pessoal e do equipamen-

to crítico.

4-7. CHEFE DA 4ª SEÇÃO, E4, OFICIAL DE LOGÍSTICA

a. É o principal assessor do Cmt em assuntos pertinentes à previsão e a
provisão  de  suprimento, manutenção, transporte, saúde  e  outros serviços de
Ap Log para a organização. Deve manter estreita e contínua coordenação com os
Cmt das organizações responsáveis pelas operações de apoio logístico. Orienta
e auxilia outros oficiais do EM sobre assuntos de natureza logística em suas
respectivas áreas de responsabilidade. Assegura que estejam disponíveis ade-
quados canais técnicos para as atividades de Ap Log, dentro dos limites de sua
responsabilidade. A seguir são relacionadas suas principais responsabilidades de
EM.

b. Suprimento
(1) Determinação das necessidades de suprimentos.
(2) Pedido, obtenção, armazenagem e distribuição de suprimentos e

manutenção de registros de material.
(3) Providências para a adequada segurança dos suprimentos em

depósitos ou em outras áreas de armazenamento.
(4) Supervisão da distribuição de armamento, munição e equipamento

críticos, de acordo com as prioridades estabelecidas pelo Cmt.
(5) Propostas de dotações orgânicas.
(6) Busca e destinação de excessos, sobras, salvados e suprimentos

inimigos capturados.

c. Manutenção
(1) Determinação das necessidades de manutenção do material, de

inspeção ou de reparação.
(2) Supervisão das atividades de manutenção.
(3) Determinação da adequação do sistema de manutenção quanto à

organização, pessoal, instrução, ferramentas, equipamentos para testes, insta-
lações e sobressalentes.

(4) Determinação da adequação do material de manutenção para pronto
emprego.
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d. Transporte
(1) Planejamento e coordenação do transporte nas atividades de Ap Log.
(2) Controle do movimento dos meios de transporte, utilização de

estradas e do tráfego de superfície; seleção de itinerários (em coordenação com
o oficial de operações, nos movimentos em que a escolha de itinerários tenha
implicações táticas).

(3) Coordenação do transporte aéreo nas operações de Ap Log.
(4) Elaboração dos anexos à ordem de movimento relativos à sua

regulação e às medidas de controle do Ap Log.

e. Engenharia
(1) Construção de instalações, exceto as de fortificações e as de

comunicações.
(2) Aquisição, distribuição, administração e alienação de imóveis, inclu-

sive alojamentos e abrigos.
(3) Supervisão e controle do patrimônio.

f. Salvamento
(1) Combate a incêndios, com medidas preventivas e corretivas.
(2) Controle de avarias e danos, prevendo o desgaste de meios e

instalações.
(3) Desgaste de meios materiais e pessoais.

g. Segurança de área de retaguarda (SEGAR)
(1) Defesa de área de retaguarda (DEFAR).
(2) Controle de danos (CD).

h. Responsabilidades diversas
(1) As responsabilidades pela organização do Ap Log incluem:

(a) determinação da adequabilidade e proposta de emprego das
organizações de Ap Log;

(b) determinação das necessidades adicionais da organização em
Ap Log;

(c) estabelecimento de prioridades para o emprego das organizações
de Ap Log;

(d) consolidação das necessidades das organizações subordinadas
e do seu próprio escalão e coordenação com o escalão superior, visando o
levantamento das necessidades de mobilização.

(e) levantamento das necessidades de utilização de civis locais,
prisioneiros de guerra e civis internados, nas operações de apoio logístico;

(f) proposta da localização da área de apoio logístico e do movimento
de organizações de apoio logístico.

(2) As responsabilidades administrativas de apoio incluem:
(a) elaboração de estudos de sistema de logística, relatórios e

planos;
(b) elaboração, autenticação e distribuição do plano, ordem ou anexo

de Ap Log e preparação do parágrafo 4 do plano ou ordem de operações.
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4-8. CHEFE DA 5ª SEÇÃO, E5, OFICIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E
ASSUNTOS CIVIS

a. É o principal assessor do Cmt em todos os assuntos relativos às relações
de um comando militar com a população civil na área de operações. Orienta e
auxilia outros oficiais do EM nos problemas de comunicação social e assuntos
civis em suas áreas de responsabilidades. Prepara os planos e ordens de
comunicação social e de assuntos civis e supervisiona sua execução.

b. Para cumprir tais responsabilidades e para as funções indicadas na letra
“e” do Prf 3-25, o E5:

(1) estabelece o contato entre militares, governo civil e população;
(2) coordena o apoio civil para as operações táticas e de Ap Log e as

medidas preventivas contra a interferência civil nessas operações;
(3) participa do apoio militar às atividades do governo civil;
(4) coordena e supervisiona as relações da comunidade com a força

militar;
(5) coordena o apoio militar à população e realiza a programação do

controle de recursos;
(6) coordena o apoio militar à defesa civil;
(7) estabelece os procedimentos e desenvolve as normas para a

implantação e continuidade do programa de ação cívico-social, incluindo todas as
áreas funcionais de assuntos civis;

(8) coordena as atividades referentes às relações públicas e ação
comunitária;

(9) supervisiona as atividades das organizações de assuntos civis;
(10) elabora o estudo de situação de assuntos civis;
(11) coordena, com outras seções do EM e com os funcionários do

governo local, a parte de assuntos civis dos planos do respectivo comando que
envolvam assuntos de natureza política, econômica ou social;

(12) executa a política nacional e as diretrizes baixadas pela força
terrestre do teatro de operações sobre programas e projetos envolvendo opera-
ções de assuntos civis em apoio às operações;

(13) elabora normas, planos e programas e coordena as atividades
funcionais de assuntos civis nas operações em curso ou futuras;

(14) assessora o Cmt, o EM e comandos subordinados sobre a
interferência das atividades civis nas operações militares;

(15) levanta a disponibilidade e localização de mão-de-obra e recursos
materiais para as forças militares, em ligação com o E1 e E4;

(16) estabelece medidas que visem assegurar a interferência mínima da
população nas operações militares; e

(17) estabelece procedimentos para o controle e cuidados com refugia-
dos, evacuados e deslocados, em ligação com o E1.
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ARTIGO IV

OFICIAIS DO ESTADO-MAIOR GERAL DOS GRANDES COMANDOS DE
APOIO LOGÍSTICO

4-9. CHEFE DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE LOGÍSTICA E MOBILIZAÇÃO
(OFICIAL DE LOGÍSTICA/MOBILIZAÇÃO)

a. É o principal assessor do Cmt em assuntos relativos ao planejamento,
integração e controle das atividades de pessoal, saúde, suprimento, manutenção
e construção da logística operacional e às atividades de mobilização pertinentes.

b. Tem responsabilidades vinculadas à formulação do planejamento das
operações quando levanta as restrições e possibilidades do Ap Log que viabilizam
ou não esse planejamento.

c. Diferentemente do E1 e do E4, que são responsáveis, preferencialmente,
pelos aspectos da logística do próprio grande comando, o Ch do C Op Log / Mob
tem responsabilidades de EM ligadas ao Ap Log ao conjunto das forças apoiadas
e sempre em consonância com o planejamento e execução das operações
dessas mesmas forças.

d. As responsabilidades de EM do oficial de logística e mobilização
incluem:

(1) elaborar planos e ordens relativas às atividades da logística operacional
sob encargo do C Op Log / Mob;

(2) acompanhar o planejamento operacional com a finalidade de apresen-
tar as condicionantes do Ap Log às operações;

(3) levantar as necessidades e coordenar a mobilização (quando ocorrer
no território do Cmdo de Ap Log) dos meios de toda a ordem necessários à
execução do Ap Log;

(4) integrar e controlar as tarefas da função recursos humanos da
logística operacional;

(5) realizar a contabilidade e estimativas referentes a efetivos;
(6) planejar e controlar a execução da tarefa de recompletamento da

atividade de pessoal;
(7) estabelecer normas referentes à obtenção, administração e emprego

de mão-de-obra;
(8) estabelecer normas de administração de suprimentos;
(9) levantar necessidades, coordenar e supervisionar a obtenção e

distribuição de suprimentos;
(10) realizar estimativa de necessidades, coordenar a obtenção e a

distribuição de suprimentos para a população civil em coordenação do Of de Ass
Civis;

(11) estabelecer normas relativas à atividade de manutenção que inclu-
em, entre outras:

- administração da manutenção;
- planejamento das inspeções de manutenção;
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- treinamento de pessoal para manutenção;
- coleta de dados para estabelecer e/ou atualizar as Listas de

Estoques Autorizados (LEA);
- planejamento da manutenção.

(12) coordenar o planejamento e controlar a execução das tarefas
relacionadas à atividade de saúde; e

(13) coordenar a execução da atividade de construção da função logística
operacional.

4-10. CHEFE DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

a. É o principal assessor do Cmt em assuntos relativos ao planejamento,
integração e controle da atividade de transporte.

b. Tem responsabilidades vinculadas à formulação do planejamento das
operações quando levanta as restrições e possibilidades de transporte que
viabilizam ou não esse planejamento.

c. Diferentemente do E4, que é responsável, entre outras, pela atividade de
transporte do próprio grande comando, o Ch do C Op de Transporte tem
responsabilidades de EM ligadas ao apoio de transporte ao conjunto das forças
apoiadas e sempre em consonância com o planejamento e execução das
operações dessas mesmas forças.

d. As responsabilidades de EM do oficial de transporte incluem:
(1) elaborar planos, programas e ordens relativas à atividade de transporte

da logística operacional;
(2) acompanhar o planejamento operacional com a finalidade de apresen-

tar as condicionantes do apoio de transportes às operações;
(3) levantar as necessidades e as disponibilidades de qualquer meio de

transporte para fins de realização de deslocamentos do pessoal e material
necessários à F Ter;

(4) coordenar com os diversos Cmt operacionais (áreas de responsabi-
lidade) os aspectos de regulação e controle do trânsito que interferem no
transporte; e

(5) coordenar com as demais forças singulares a utilização de meios
peculiares a cada uma delas.

4-11. CHEFE DO CENTRO DE COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO

a. É o principal assessor do Cmt em assuntos relativos à atividade de
integração da função logística operacional.

b. As responsabilidades de EM do oficial de coordenação e integração
incluem:

(1) realizar a ligação das atividades da logística operacional no âmbito do
Comando de Apoio Logístico;

(2) realizar a ligação das atividades do Sistema Logístico Operacional
entre o Comando de Apoio Logístico a que pertence e os demais comandos;
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(3) atender às medidas de integração do Sistema Logístico;
(4) planejar e executar medidas de integração do Sistema Logístico no

âmbito do Comando de Apoio Logístico;
(5) quando não houver E2, coordenar e executar as medidas relativas à

inteligência nos aspectos que interessem ao sistema logístico.

4-12. CHEFE DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE SEGAR

a. É o principal assessor do Cmt em assuntos relativos à SEGAR.

b. As responsabilidades de EM do oficial de SEGAR incluem:
(1) elaborar planos e ordens relativas à coordenação e execução de

medidas de SEGAR;
(2) acompanhar o planejamento operacional com a finalidade de verificar

os reflexos sobre a DEFAR.

4-13. CHEFE DO CENTRO DE OPERAÇÕES (COMUNICAÇÕES E
INFORMÁTICA)

a. É o principal assessor do Cmt em assuntos relativos a comunicações e
informática.

b. As responsabilidades de EM do chefe do Centro de Operação de
Comunicações e Informática incluem:

(1) elaborar o planejamento relativo ao estabelecimento das ligações
necessárias ao comando;

(2) coordenar o funcionamento dos sistemas de comunicações;
(3) planejar e coordenar o estabelecimento dos enlaces relativos ao

processamento de dados no âmbito do comando;
(4) solicitar aos órgãos especializados material e sistemas informatizados

para atender às necessidades do comando; e
(5) gerenciar o funcionamento e a manutenção dos sistemas informatizados

em uso no âmbito do comando.

ARTIGO V

OUTROS OFICIAIS DO ESTADO-MAIOR

4-14. GENERALIDADES

a. Este artigo discrimina responsabilidades e deveres atribuídos a outros
oficiais do EM que possam pertencer a comandos em campanha. Nem todos os
EM de comando em campanha terão todos os oficiais aqui indicados; em
conseqüência, ao organizar um EM, será necessário levar em conta o escalão,
a finalidade e as atividades do comando considerado. Modificações a introduzir
nos diferentes escalões são também indicadas.
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b. Os oficiais do EM, mencionados a seguir, podem ser do EM especial ou
membros das seções do EMG, a menos que o Cmt os tenha designado para o seu
EM pessoal. Os especialistas integrantes do EMG assessoram e prestam
assistência nas suas respectivas áreas técnicas.

c. Ainda que oficiais de um EM possam desempenhar funções específicas
de comando de determinadas unidades, as responsabilidades e os deveres
mencionados nos parágrafos seguintes dizem respeito, tão somente, às suas
atividades como oficiais de EM.

d. Outros oficiais, além dos citados neste artigo, assessoram e assistem
o Cmt. Neles se incluem os oficiais de ligação, os Cmt dos elementos das
organizações de apoio e os representantes de outras forças armadas, destacados
para o EM. O oficial de ligação aérea e o meteorológico são exemplos de
representantes de outras forças armadas, especificamente designados para a
realização de tarefas de EM.

4-15. OFICIAL DE ARTILHARIA

Responsabilidades do oficial de artilharia

a. Assessorar o Cmt e o EM em assuntos relacionados com o apoio de fogo
de artilharia, busca de alvos e a participação nas operações de dissimulação.

b. Determinar as necessidades em meios de apoio de fogo de artilharia e
propor a sua organização para o combate.

c. Fornecer informações sobre a situação da munição de artilharia existen-
te; propor ao E3 a munição de artilharia necessária e fazer um estudo da munição
disponível de artilharia; propor o crédito de munição disponível aos comandos
subordinados.

d. Propor a repartição ou distribuição para emprego das armas nucleares
em missão de artilharia; propor a quantidade de munição especial de artilharia para
estas unidades e para as unidades subordinadas, pontos de suprimento e
depósitos, como for apropriado.

e. Cooperar na preparação dos planos e ordens de operações, o que inclui
a elaboração do apêndice do apoio de fogo de artilharia ao anexo de apoio de fogo.

f. Fornecer a análise de alvos e estimativa de dados resultantes de armas
nucleares empregadas pelas unidades de artilharia das forças amigas sobre alvos
de superfície.

g. Coordenar o levantamento topográfico para artilharia no âmbito da
organização, com escalões vizinhos e superiores.

h. Estudar e levantar as possibilidades da artilharia inimiga.

i. Preparar a parte de artilharia dos programas de instrução e exercer
supervisão sobre sua execução no âmbito da organização.

4-14/4-15



4-15

C 101-5

j. Orientar as condições de manutenção do equipamento de artilharia e
assessorar o Cmt e elementos do EM responsáveis por estes problemas.

l. Coordenar a busca de alvos com a das unidades vizinhas e com o Esc Sp.

m. Fornecer ao E2 dados e conhecimentos de inteligência provenientes da
busca de alvos para integração com aqueles provenientes de outras fontes.

4-16. COORDENADOR DO APOIO DE FOGO

a. O Cmt da força designa um coordenador de apoio fogo quando a natureza
das operações indicar que a coordenação de apoio de fogo terrestre seja
centralizada num nível abaixo do EMG. Nas Div, o Cmt da artilharia divisionária é
o oficial de artilharia do EM e é, normalmente, designado o coordenador de apoio
de fogo. No Ex Cmp, o oficial de artilharia e coordenador de apoio de fogo é um
oficial do EM especial atuando sob a supervisão do E3. No escalão Bda ou outra
organização desse nível, o coordenador de apoio de fogo é normalmente o oficial
Cmt da artilharia de campanha. Nas operações especiais, a situação pode exigir
do Cmt a designação de um CAF para a coordenação do apoio de fogo disponível.
Os manuais da série 6 (seis) contêm a doutrina referente ao CAF e às normas de
coordenação de apoio de fogo.

b. Responsabilidades do coordenador de apoio de fogo
(1) Assessorar o Cmt e o EM em todos os assuntos de apoio de fogo

referentes à aplicação de fogos sobre alvos de superfície, incluindo:
(a) necessidade dos meios de apoio de fogo e propostas sobre seu

emprego;
(b) propostas sobre o consumo da munição disponível, repartição e

distribuição para o emprego de armas nucleares e dotação de munição especial,
para atender ao apoio de fogo sobre alvos de superfície;

(c) possibilidades de apoio de fogo do inimigo;
(d) operação de dissimulação pelo fogo sobre alvos de superfície.

(2) Preparação da parte referente ao apoio de fogo dos planos e ordens
de operações, inclusive seus anexos. Coordenação e integração dos apêndices
de apoio de fogo aéreo e de artilharia, de agentes químicos e outros meios no plano
de apoio de fogo.

(3) Coordenação de todos os fogos aplicados sobre alvos de superfície.
(4) Realização da análise de alvos e avaliação dos dados dos fogos e

agentes QBN aplicados sobre alvos de superfície por forças amigas.
(5) Assessoramento do Cmt e EM nos assuntos de busca de alvos de

artilharia.

4-17. OFICIAL DE DEFESA ANTIAÉREA

Responsabilidades do oficial de defesa antiaérea

a. Determinar as necessidades em organizações de artilharia para a defesa
antiaérea; propor sua distribuição aos elementos subordinados e as relações de
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comando entre esses elementos e as organizações de artilharia antiaérea.

b. Propor prioridades tendo em vista a defesa antiaérea.

c. Preparar o plano de defesa antiaérea.

d. Preparar as normas gerais de ação da defesa antiaérea.

e. Estabelecer e coordenar o funcionamento de um sistema de defesa
antiaérea do escalão considerado, através da implantação do centro de operações
antiaéreas (COAAe) e do sistema de inteligência de artilharia antiaérea (SIAAAe).

f. Elaborar a parte de defesa antiaérea do programa de instrução e
supervisionar a sua execução.

g. Assegurar a coordenação das operações do sistema de defesa antiaérea
do seu escalão com outras defesas antiaéreas, com o sistema aeroespacial da
área de operações e com órgãos de coordenação de apoio de fogo.

h. Participar do planejamento e da coordenação da utilização do espaço
aéreo com a F Ae e com outros elementos do EM, quando for o caso.

i. Assessorar outros elementos de EM na análise das possibilidades
inimigas de defesa antiaérea e determinar as medidas para contrapor-se a essas
possibilidades ou evitá-las.

j. Orientar a prontidão operacional das organizações de defesa antiaérea.

l. Verificar as condições do equipamento de defesa antiaérea e assessorar
o Cmt e elementos do EM interessados nos problemas de manutenção.

m. Assessorar no planejamento das atividades de GE na defesa antiaérea,
em coordenação com outros elementos do EM, inclusive na preparação do anexo
de guerra eletrônica dos planos e ordens de operações.

n. Supervisionar as atividades de GE na defesa antiaérea.

4-18. OFICIAL DE ENGENHARIA

Responsabilidades do oficial de engenharia

a. Determinar as necessidades em organizações de engenharia e propor
seu emprego.

b. Elaborar a parte de engenharia dos programas de instrução e exercer a
supervisão sobre sua execução na organização.

c. Exercer supervisão técnica sobre as atividades de engenharia de toda
organização.

d. Planejar e supervisionar:
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(1) a construção, o melhoramento, a conservação e a reparação de
estradas, pontes, pistas de aterragem, vias aquáticas interiores e oleodutos;

(2) a construção, a conservação, a recuperação e a reparação de
aquartelamentos, acantonamentos, armazéns, depósitos, hospitais e outros
tipos de estruturas, portos, fortificações permanentes e todos os meios de
travessia de curso de água, inclusive pontes militares, fixas e flutuantes, botes,
portadas e passadeiras;

(3) os aspectos de engenharia relativos às operações de interdição e
barreiras, inclusive assessoramento ao oficial de operações; a supervisão dos
aspectos técnicos de seu emprego; a redação da parte de engenharia dos planos
e ordens; e a orientação na localização e construção dos obstáculos que exijam
habilitação e equipamentos especializados;

(4) os aspectos de engenharia relativos às operações anfíbias, incluindo
o apoio aos destacamentos de praia, apoio ao desembarque e ao movimento
terrestre dos elementos de assalto;

(5) a construção, a conservação, a reparação e a operação de instala-
ções, tais como sistemas de abastecimento de água e de energia elétrica;

(6) a proteção das instalações contra incêndios;
(7) a execução das tarefas mais importantes de camuflagem que exijam

orientação técnica;
(8) o reconhecimento de engenharia, o controle de levantamentos,

projetos cartográficos, os estudos do terreno, dos recursos naturais e do meio
ambiente;

(9) as destruições, incluindo cargas nucleares de demolição;
(10) o assessoramento na execução de planos de circulação do tráfego,

em cooperação com o oficial de transporte e o chefe de polícia;
(11) a classificação de estradas, pontes, pistas de aterragem e difusão

adequada dessas classificações;
(12) a operação de instalações de manutenção de engenharia, como for

determinado;
(13) a orientação técnica e assistência em assuntos relativos a material

de engenharia capturado e sem interesse para o setor de inteligência; e
(14) a determinação de prioridades e distribuição dos artigos do equipa-

mento de engenharia críticos e controlados.

4-19. OFICIAL DE COMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA

Responsabilidades do oficial de comunicações e eletrônica

a. Assessorar o Cmt e o EM com relação ao apoio de comunicações e
localização dos PC e instalações de comunicações.

b. Estabelecer as normas, gerenciar a instalação, supervisionar o funciona-
mento e a exploração do sistema de comunicações e do sistema de Comando e
Controle de seu escalão.

c. Determinar as necessidades em meios (pessoal e material) para
concretizar o apoio de comunicações.
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d. Assessorar o oficial de operações quanto ao programa de instrução
referente às comunicações, quer no planejamento, quer supervisionando a sua
execução.

e. Realizar a administração de freqüências (coordenação da distribuição,
designação, utilização, registro e solução de problemas de interferência) para o
material de Com e Não-Com de seu escalão, em coordenação com o oficial de GE.

f. Assessorar o Cmt e o EM nos assuntos referentes à manutenção e ao
suprimento do material de interesse do apoio de comunicações, coordenando a
execução dessas atividades.

g. Assessorar o oficial de operações na preparação dos documentos que
se referirem ao apoio de comunicações planejado.

h. Assessorar os oficiais de EM nos assuntos pertinentes à segurança das
comunicações, à proteção dos sistemas de comunicações e no emprego dos
meios nas ações de dissimulação.

i. Planejar e supervisionar:
(1) a instalação, a operação e a manutenção do sistema de comunica-

ções pelas organizações de comunicações orgânicas, em reforço ou em apoio;
(2) a construção, a manutenção (conservação) e a reparação de instala-

ções físicas específicas das comunicações, em coordenação com o oficial de
engenharia;

(3) as atividades atinentes ao aproveitamento de recursos locais de
comunicações na R Op, em coordenação com o Centro de Operações (Log/Mob)
do CLTOT e contando, para isto, com o apoio técnico necessário;

(4) as atividades relativas ao interfaceamento do sistema tático de
comunicações, com o sistema estratégico e/ou civil, em coordenação com os E2,
E3 e E5 e contando, para isto, com o apoio técnico necessário.

OBSERVAÇÃO: no escalão DE, o Chefe da Seção de Comunicações e
Guerra Eletrônica reunirá as atribuições dos oficiais de comunicações e eletrônica
e de GE.

4-20. OFICIAL DE GUERRA ELETRÔNICA

a. Existirá nos escalões DE e superiores. Nos escalões abaixo de DE o
oficial de comunicações será responsável pelas tarefas que impliquem segurança
das comunicações e atividades de MPE.

b. Responsabilidades do oficial de GE
(1) Assessorar o Cmt e o EM nos assuntos de GE, na localização de

instalações de GE e na utilização dos meios de GE.
(2) Estabelecer as normas, gerenciar a instalação dos órgãos e postos

de GE, supervisionar o funcionamento e as atividades de GE em apoio ao seu
escalão.
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(3) Administrar o emprego dos meios para o atendimento das necessi-
dades do seu escalão e elementos subordinados, na obtenção de dados sobre o
Ini.

(4) Assessorar o oficial de operações quanto ao programa de instrução
referente à GE, quer no planejamento, quer supervisionando a sua execução.

(5) Coordenar com o O Com a administração de freqüências (coordena-
ção da distribuição, designação e utilização de freqüências, registro e solução de
problemas de interferências), no que se referir ao material de GE Com e Não-Com.

(6) Assessorar o Cmt e o EM nos assuntos referentes à manutenção e
ao suprimento do material de interesse do apoio de GE, coordenando a execução
dessas atividades.

(7) Assessorar o oficial de operações na preparação dos planos e anexos
de GE.

(8) Coordenar com os oficiais de operações e de inteligência a participa-
ção da GE nas operações, bem como a utilização de suas atividades na produção
de conhecimento sobre o inimigo.

(9) Realizar as seguintes atividades sobre assuntos relativos às radia-
ções eletromagnéticas:

(a) assessoramento ao Cmt e ao EM nos assuntos referentes às
radiações eletromagnéticas;

(b) observação dos equipamentos de produção de radiofreqüência e
assessoramento sobre o seu eficiente emprego para reduzir a interferência da
radiofreqüência nos equipamentos de comunicações e nos sistemas eletrônicos
amigos;

(c) assessoramento ao Cmt sobre os efeitos previstos das fontes
produtoras de radiofreqüência;

(d) coordenação das medidas para reduzir a interferência da radiação
eletromagnética com os oficiais de inteligência e de operações, a artilharia de
campanha, a artilharia antiaérea, a aviação, os Esc Sp, subordinados e vizinhos
e as forças em apoio; e

(e) prestar assessoramento, quando for o caso, nos aspectos
técnicos dos sistemas e dispositivos eletrônicos.

(10) Elaborar as orientações gerais para as MPE no seu escalão.

OBSERVAÇÃO: no escalão DE, o chefe da Seção de Comunicações e
Guerra Eletrônica reunirá as atribuições dos oficiais de comunicações e eletrônica
e de GE.

4-21. OFICIAL DE DEFESA QUÍMICA, BIOLÓGICA E NUCLEAR

Responsabilidades do oficial de defesa química, biológica e nuclear (DQBN)

a. Assessorar o planejamento e a coordenação do emprego dos meios de
DQBN.

b. Planejar e propor as necessidades de emprego dos elementos de DQBN.

c. Elaborar a parte de DQBN dos programas de instrução da organização
e exercer supervisão de EM sobre a instrução de DQBN.
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d. Exercer a supervisão técnica das atividades de DQBN.

e. Planejar e supervisionar:
(1) a coordenação das operações de DQBN com as de apoio ao combate

e logístico;
(2) a realização da análise de alvos QBN e estimativa das necessidades

em meios para sua proteção;
(3) o recebimento, a análise, a avaliação e a difusão de relatórios QBN;
(4) a preparação e a distribuição de mensagens sobre as condições dos

ventos;
(5) o recebimento de relatórios de ataque QBN inimigos e levantamento

dos efeitos sobre as tropas e instalações amigas;
(6) o controle e a coordenação da determinação e do levantamento

radiológico com Esc Sp, vizinhos e subordinados, se for o caso;
(7) o planejamento e a coordenação da coleta de dados sobre contami-

nação QBN;
(8) a análise, a avaliação e a difusão de dados de contaminação QBN;
(9) as informações sobre a influência da contaminação QBN nas

operações táticas e logísticas;
(10) a atualização da carta de situação QBN;
(11) a confecção do gráfico de dosagem de radiação das organizações

subordinadas, em reforço e em apoio;
(12) o assessoramento nos assuntos de informações QBN em coorde-

nação com os elementos de inteligência do comando;
(13) a apresentação de propostas quanto ao uso de agentes químicos em

apoio às operações táticas;
(14) as informações sobre operações fumígenas;
(15) o fornecimento de dados referentes à eficiência dos ataques QBN na

produção de baixas e grau de periculosidade; e
(16) as medidas para evitar ou reduzir os efeitos de um ataque QBN

inimigo.

f. Assessorar a defesa QBN.

g. Assessorar no planejamento do emprego dos agentes químicos nas
operações de interdição e barreiras.

h. Fornecer predições de precipitação radioativa.

i. Supervisionar as atividades dos elementos químicos, biológicos e
nucleares, quando participante do centro de operações táticas ou como elemento
específico de um EM.

j. Outras informações sobre responsabilidades e atividades do oficial DQBN
do EM, nos vários escalões, estão contidas em manuais específicos.
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4-22. OFICIAL DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO

a. O oficial de aviação do exército (Av Ex) de um grande comando ou de uma
grande unidade é um oficial do efetivo da Brigada de Aviação do Exército ou da
Unidade Aérea (U Ae) que atua em proveito desta organização militar e que tem
atribuições de EM junto ao comando para o qual foi designado.

b. É o principal assessor do Cmt quanto ao emprego dos meios de Av Ex
à disposição da força.

c. É o oficial de ligação da U Ae junto ao comando para o qual foi designado
como oficial de seu EM especial.

d. Responsabilidades do oficial de Av Ex
(1) A instalação e o funcionamento do elemento de Av Ex no centro de

operações táticas, bem como a supervisão do seu funcionamento.
(2) Assessorar os demais elementos do COT e do EM quanto ao emprego

e as possibilidades da Av Ex.
(3) Assegurar a coordenação das operações da Av Ex com as demais

operações de combate, apoio ao combate e Ap Log.
(4) Manter um mapa da situação mostrando a localização, a disponibi-

lidade atual e prevista e o emprego corrente e planejado das frações de Av Ex.
(5) Elaborar e difundir instruções ou conhecimentos de inteligência aos

elementos da Av Ex, relativas a restrições recebidas do elemento de defesa
antiaérea, quanto às áreas perigosas e restritas e quaisquer outras limitações de
utilização do espaço aéreo.

(6) Fornecer dados ao elemento de defesa antiaérea e ao elemento de
coordenação do apoio de fogo sobre as operações planejadas da Av Ex, incluindo:
dados sobre os vôos, pontos de origem, rotas, destinos, altitudes, número de
aeronaves e horários dos movimentos, tudo para integração no plano de utilização
do espaço aéreo da força.

(7) Receber, confrontar, analisar e difundir os dados colhidos pelos
elementos da Av Ex.

(8) Estabelecer normas para os relatórios dos elementos da Av Ex de
acordo com as NI do Cmt, pelo E3 e pelo E2.

(9) Participar da coordenação do uso do espaço aéreo em proveito do
cumprimento da missão.

4-23. SUBCHEFE DO ESTADO-MAIOR

a. Os EM dos Esc Sp à DE  podem incluir um SCh EM. Nos EM em que
não for incluído esse elemento, um outro oficial pode ser designado para exercer
as referidas funções.

b. Responsabilidades
(1) Atuar como oficial executivo do Ch EM.
(2) Manter uma seção de registros temporários para o Ch EM.
(3) Receber visitas oficiais que venham ao QG conferenciar com o Cmt,

Ch EM e chefes de seção.
(4) Exercer outras funções que o Ch EM determinar.
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4-24. OFICIAL DE LIGAÇÃO

a. A função principal do oficial de ligação é manter a continuidade da troca
de informações e promover a cooperação e a coordenação de esforços pelo
contato pessoal entre dois ou mais QG (ou PC) ou organizações.

b. Deveres do oficial de ligação
(1) Manter-se a par da situação da organização com a qual efetua ligação

e prestar informações ao Cmt e ao EM sobre a referida organização quando
aqueles a visitarem.

(2) Apresentar, continuadamente, relatórios sobre assuntos relaciona-
dos com sua missão; manter registros e participar ao Cmt, a quem se liga, sobre
o conteúdo do relatório que apresentará ao seu próprio QG (ou PC).

4-25. OFICIAL DE LIGAÇÃO AÉREA

Responsabilidades do oficial de ligação aérea (OLA)

a. Fornecer assessoramento, orientação e coordenação de EM sobre
aspectos técnicos e de planejamento concernentes ao emprego e a outras
atividades da F Ae.

b. Estabelecer ligação com o EM de sua unidade de origem.

c. Fornecer ao Cmt e aos oficiais do EM dados (ou mesmo conhecimentos
de inteligência), estudos de situação, estimativas, propostas e planos relativos à
F Ae.

d. Auxiliar os EM na elaboração de estudos de situação, planos, ordens,
pedidos e relatórios no que se refere à F Ae.

4-26. OFICIAL DE OPERAÇÕES PSICOLÓGICAS

a. Responsabilidades do oficial de operações psicológicas
(1) Assessorar o Cmt, o EM e as unidades nas atividades de operações

psicológicas.
(2) Coordenar as operações psicológicas.
(3) Redigir a parte de operações psicológicas dos programas de instrução

e realizar supervisão sobre sua execução na organização.
(4) Planejar e supervisionar as operações psicológicas, incluído:

(a) preparação e distribuição de diretrizes, planos, ordens e pedidos
de operações psicológicas ou de elementos para as mesmas;

(b) distribuição das partes dos estudos, dos relatórios de pesquisas
e de outros assuntos concernentes às operações psicológicas aos órgãos
interessados;

(c) análise das informações e preparação do estudo de situação de
operações psicológicas;

(5) Prover assessoramento e informação sobre os efeitos das operações
psicológicas do inimigo e difundir estes dados e/ou conhecimentos de inteligência
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dentro de sua organização.
(6) Assessorar o Cmt nas medidas de contrapropaganda.
(7) Prover assessoramento técnico e assistência na reorientação de

desertores e prisioneiros de guerra.
(8) Prestar assessoramento na instrução de operações psicológicas

externas, em coordenação com forças aliadas que desenvolvem tais atividades.

4-27. OFICIAL DE TRANSPORTE

a. O oficial de transporte pode ser um dos adjuntos de uma das seções do
EMG.

b. Responsabilidades do oficial de transporte
(1) Apresentar propostas de emprego dos meios de transporte em

pessoal e material, baseado nas necessidades e disponibilidades.
(2) Preparar a parte de transporte do programa de instrução e exercer

supervisão sobre a mesma.
(3) Exercer supervisão em todas as atividades de transporte.
(4) Exceto quanto ao emprego do transporte aéreo, planejar e supervisi-

onar:
(a) o estabelecimento e operação do serviço de transporte da

organização, exceto oleoduto;
(b) a preparação de ordens detalhadas para o movimento de tropa e

suprimento, por todos os meios de transporte;
(c) a preparação de ordens relativas aos meios de transporte e para

a regulação dos movimentos;
(d) as propostas relativas à escolha adequada da(s) estrada(s)

principal(is) de suprimento e a localização das instalações de Ap Log em relação
aos transportes;

(e) a coordenação de todos os órgãos de transporte orgânicos, em
reforço ou em apoio, inclusive civil, quando for o caso;

(f) o estabelecimento, a operação e a supervisão dos postos de
controle de trânsito nas rodovias e responsabilidades pela elaboração do plano de
circulação e controle do trânsito em coordenação com o oficial de engenharia e
com o chefe de polícia; e

(g) o exame e processamento do equipamento de transporte captu-
rado que não seja de interesse para a inteligência.

(5) Planejar e supervisionar:
(a) a utilização do transporte aéreo, após coordenação com o oficial

de ligação aérea;
(b) o emprego do transporte aéreo para as operações de Ap Log e

integração desses meios de transporte com outros;
(c) a preparação de ordens para movimento administrativo de tropas

e de suprimento;
(d) a reparação e atualização de tabelas, registros, estudos e gráficos

de disponibilidade e de dotação.
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4-28. CHEFE DO SERVIÇO DE SAÚDE

a. Responsabilidades do chefe do serviço de saúde
(1) Assessorar sobre os assuntos do serviço de saúde, na área de

responsabilidade de sua organização.
(2) Assessorar, no aspecto médico, sobre os efeitos das armas QBN

sobre pessoal, alimentos e água, em coordenação com oficial DQBN.
(3) Prescrever normas de tratamento e assegurar a disponibilidade das

instalações para tratamento de baixas causadas pelos agentes QBN; providenciar
para que os suprimentos de primeiros socorros estejam disponíveis para emprego;
identificar os agentes biológicos empregados contra tropas amigas; assessorar
sobre as medidas previstas de saúde para proteger tropas amigas dos efeitos dos
agentes biológicos; fazer a avaliação técnica detalhada da influência destes
agentes sobre as tropas amigas.

(4) Mediante ligação com o E4, determinar as necessidades em equipa-
mentos e suprimentos médicos e supervisionar a obtenção, o armazenamento, a
manutenção, a distribuição e os registros e outros documentos dos equipamentos
e suprimentos médicos, odontológicos e veterinários.

(5) Estudar e propor as necessidades para classificação e emprego do
pessoal do serviço de saúde.

(6) Preparar a parte de saúde do programa de instrução e exercer
supervisão de EM sobre a instrução de saúde; quando for o caso, planejar e
supervisionar a instrução de médicos civis sob sua direção.

(7) Exercer supervisão de EM (e controle técnico quando tal competência
lhe for delegada) sobre as atividades de saúde, incluindo higiene pessoal,
condições sanitárias do meio ambiente, primeiros socorros, aspectos sanitários
do serviço de aprovisionamento e outras atividades de medicina preventiva que
afetam o estado de higidez da organização.

(8) Planejar e supervisionar:
(a) o sistema de tratamento e evacuação, incluindo evacuação

aeromédica;
(b) a medicina preventiva nas organizações e, quando necessário, no

setor de saúde pública;
(c) o serviço de saúde nas organizações subordinadas;
(d) a elaboração de relatórios sobre acidentados, doentes e feridos

e manter sob sua custódia tais registros;
(e) o suprimento médico, a manutenção e a reparação das instala-

ções;
(f) o exame e o processamento de equipamento e suprimento de

saúde capturados;
(g) a inspeção técnica do equipamento e suprimento de saúde,

inclusive manutenção orgânica;
(h) os sistemas de relatórios de situação do equipamento dentro de

sua área de responsabilidade;
(i) o serviço de laboratório médico; e
(j) o serviço de transfusão de sangue.

(9) Submeter ao serviço de saúde do Esc Sp as propostas sobre
problemas profissionais que requeiram pesquisas e aperfeiçoamento.
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b. Nos principais comandos de Ap Log, o chefe do serviço de saúde pode
pertencer ao EM e ter acesso direto ao Cmt nos assuntos pertinentes.

c. Na falta de oficial veterinário, as atribuições deste, referentes à inspeção
de alimentos e da água, serão desempenhadas pelo oficial médico.

d. Os manuais da série 8 (oito) contêm os deveres e responsabilidades dos
oficiais chefes do serviço de saúde dos diversos escalões.

4-29. CHEFE DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO

Responsabilidades do chefe do serviço odontológico

a. Coordenar as atividades odontológicas com o chefe do serviço de saúde.

b. Exercer a supervisão sobre o serviço odontológico.

c. Determinar as necessidades e propor o emprego dos elementos do
serviço odontológico.

d. Planejar e supervisionar o programa odontológico preventivo.

e. Propor modificações do equipamento odontológico, mediante estudos e
pesquisas.

f. Determinar as necessidades em equipamento e suprimentos
odontológicos.

g. Elaborar relatórios e estatísticas sobre as atividades odontológicas da
organização.

h. Organizar o arquivo da subseção de odontologia da seção de saúde.

4-30. OFICIAL VETERINÁRIO

Responsabilidades do oficial veterinário

a. Coordenar as atividades de veterinária com o oficial médico chefe do
serviço de saúde, ao qual está diretamente subordinado.

b. Exercer supervisão de veterinária nos assuntos que lhe estão afetos, de
acordo com as diretrizes do chefe do serviço de saúde.

c. Planejar e supervisionar:
(1) a inspeção de alimentos de origem animal e não animal para verificar

os requisitos quanto à higidez, qualidade e categoria;
(2) a inspeção de instalações e viaturas onde os alimentos são adquiri-

dos, transportados, processados, armazenados ou distribuídos, para assegurar
que práticas e métodos sanitários adequados sejam observados;

(3) o estabelecimento de normas e medidas para previsão e controle de
doenças em animais e deterioração de alimentos;
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(4) o cuidado e o tratamento dos animais militares e prevenção e controle
de suas doenças e ferimentos;

(5) a inspeção de alimentos e da água, incluindo as fontes de produção
de alimentos e animais, sujeitos à contaminação QBN, para determinar se estão
adequadas para o consumo;

(6) as medidas de previsão e controle de doença enzoóticas e epizoóticas;
(7) o serviço de inspeção de alimentos e animais capturados.

d. Assessorar sobre:
(1) o padrão mínimo sanitário para viaturas e instalações nas quais os

alimentos são transportados, adquiridos, processados, armazenados ou distribuí-
dos;

(2) aquisição e administração dos animais militares;
(3) a participação das organizações e do pessoal de veterinária nas

atividades de assuntos civis; e
(4) a utilização dos serviços de laboratório médico pelo pessoal de

veterinária.

e. Determinar as necessidades em suprimentos e equipamentos de
veterinária.

f. Preparar relatórios e estatísticas das atividades de veterinária da organi-
zação.

g. Organizar o arquivo da subseção de veterinária da seção de saúde.

4-31. CHEFE DO SERVIÇO DE POLÍCIA

Responsabilidades do chefe do serviço de polícia.

a. Assessorar quanto à manutenção da ordem e da disciplina; à observância
das leis, ordens e regulamentos; ao controle da população e de seus bens; aos
esforços de investigação especial e em outros deveres policiais correlatos.

b. Elaborar planos e propostas referentes às necessidades e ao emprego
das organizações de PE e coordenar o emprego conjunto com a polícia civil, forças
paramilitares e outros órgãos policiais civis.

c. Preparar e supervisionar a parte de PE dos programas de instrução e
realizar supervisão de EM sobre a instrução de polícia do exército.

d. Planejar e supervisionar:
(1) o confinamento, guarda e reabilitação de presos militares em prisões,

centro de recrutamento e enfermarias de presos dos hospitais;
(2) a coleta, evacuação, processamento, internação, guarda, tratamento,

disciplina, salvaguarda, utilização, repatriação e outras providências de natureza
policial referentes a prisioneiros de guerra e civis internados;

(3) o controle da circulação e identificação do pessoal militar e civil sujeito
a controle militar;

(4) a detenção de militares e civis que transgridam em áreas sob controle
militar;
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(5) o controle do trânsito;
(6) a segurança interna do PC e de outras instalações críticas;
(7) a prevenção e a investigação criminal;
(8) a proteção das propriedades governamentais, incluindo instalações

críticas;
(9) a prevenção de furtos de equipamentos e suprimentos em trânsito ou

em depósito;
(10) o auxílio às autoridades civis ou militares nos distúrbios civis e

calamidades e a coordenação dessas medidas; e
(11) as providências para o apoio de PE.

4-32. OFICIAL DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

a. Responsabilidades do oficial do serviço de assistência religiosa
(1) Assessorar quanto: aos efeitos da religião sobre o moral; à classifi-

cação, promoção, transferência, substituição e outros assuntos relativos aos
órgãos e elementos do serviço de assistência religiosa; à influência das religiões
das populações estrangeiras na missão da organização e nos objetivos e
interesses nacionais e à obtenção e emprego de capelães auxiliares.

(2) Coordenar: as atividades religiosas da organização, mesmo fora de
sua área de atuação, assistindo elementos hospitalizados, presos separados ou
não, PG, civis internados e refugiados; o programa de educação religiosa; e, com
o órgão adequado do EM, a obtenção, armazenagem e distribuição de artigos de
suprimento.

(3) Supervisionar e coordenar os assuntos de pessoal e de instrução de
auxiliares leigos, educação moral e a manutenção de arquivos e registros nas
seções de serviço religioso subordinadas.

(4) Proporcionar serviços religiosos.
(5) Estabelecer e manter ligação com os chefes dos serviços religiosos

dos EM dos comandos superiores, subordinados e vizinhos e com os de outras
forças armadas e das forças das nações aliadas, quando for o caso; com outras
religiões ou seitas, entidades civis e religiosas e outros grupos que auxiliam a
promover a moralidade, bons costumes e a religião e coordenar tais atividades.

(6) Auxiliar a integração dos princípios de cidadania e comportamento
moral dentro da organização e assessorar no cumprimento do programa de
educação moral.

b. O capelão pode ser designado como membro do EM e ter autorização
para ligar-se diretamente com o Cmt, quando necessário.

4-33. AJUDANTE GERAL

a. Ao ajudante geral estão afetas responsabilidades operacionais e de
supervisão técnica nas atividades de pessoal e administrativas a seguir mencio-
nadas.
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b. Serviço de controle relativos a:
(1) escalas de serviço, mapa da força, relatórios de classificação, fichário

de localização de pessoal, relatórios de perdas, relatórios de situação de PG e
outros relatórios e estatísticas de pessoal, que se fizerem necessários;

(2) relatórios e dados estatísticos da situação da organização, inclusive
relações de endereços; e

(3) outras missões de pessoal e administrativas, se necessário.

c. Gerenciamento dos serviços administrativos, incluindo:
(1) serviço postal, agência de correio do QG ou PC, centros de

distribuição e serviços de mensageiros para documentos não táticos, ostensivos
ou não;

(2) correspondência, inclusive controle quantitativo e qualitativo;
(3) arquivos (organização, operação e destino final)

d. Administração do serviço de divulgação, incluindo:
(1) autenticação, publicação e distribuição de todas as ordens e instru-

ções, exceto ordens de combate, determinadas instruções técnicas e as
expedidas pelos oficiais do EM especial quando exercerem função cumulativa de
Cmt de unidade;

(2) obtenção, armazenamento e distribuição de publicações e formulários.

e. Serviço de impressão e reprodução, inclusive supervisão das impres-
soras de campanha, controle dos contratos de impressão em campanha e
operação dos serviços de reprodução para o QG ou PC.

f. Estabelecimento de normas de padronização e controle de relatórios.

g. Serviço de administração de pessoal militar, incluindo:
(1) pedido para recrutamento, incorporação e reinclusão;
(2) testes de pessoal;
(3) classificação e reclassificação;
(4) indicações e reconduções;
(5) avaliação de pessoal;
(6) promoções;
(7) manutenção do arquivo de pessoal; e
(8) afastamento, inclusive passagem para a reserva, baixas, transferên-

cias e exclusões.

h. Serviço de moral e assistência do pessoal, incluindo:
(1) relatórios de perdas e atividades correlatas tais como: condições que

especificam as baixas por ferimento em ação, condolências e assistência aos
herdeiros;

(2) condecorações e recompensas;
(3) ausências;
(4) conselhos pessoais, inclusive assuntos relacionados com os depen-

dentes;
(5) serviço postal;
(6) serviço especial, inclusive diversões, trabalhos manuais, bibliotecas,
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clubes, esportes, repouso, licenças e atividades recreativas; e
(7) bandas de música.

i. Instrução do pessoal nos assuntos de administração de pessoal.

j. Pessoal civil:
(1) assessorar o Cmt, o EM e as organizações na administração dos

elementos civis; exercer responsabilidades operacionais e de EM especial na
aplicação das leis e regulamentos que regem os funcionários públicos, de acordo
com as instruções do Comando do Exército. Em coordenação com outros
elementos do EM, desenvolver condições e normas de emprego de civis estran-
geiros e, quando for o caso, participar das negociações sobre acordos de trabalho
com os países onde se desenrolam as operações;

(2) supervisionar as atividades de administração do pessoal civil do
escalão:

(a) recrutamento e admissão:
- dirigir o sistema de recrutamento, promoção e carreira;
- executar as normas do Exército que regem a qualificação,

admissão e outros aspectos referentes ao emprego de civis.
(b) classificação de cargos:

- orientar a designação de tarefas e deveres a fim de obter uma
estrutura econômica e eficiente;

- classificar os cargos civis de acordo com a legislação e
regulamento apropriados.

(c) instrução e aperfeiçoamento:
- conduzir o programa de instrução e aperfeiçoamento em

coordenação com os supervisores do pessoal civil empregado;
- orientar os novos empregados sobre as condições de trabalho

e as instalações da organização.
(d) relações empregado-empregador:

- assessorar, nas relações empregado-empregador, ações disci-
plinares e reivindicações;

- manter contato com sindicatos e apresentar soluções para os
problemas de trabalho;

- verificar a assistência aos empregados e as instalações e
condições de trabalho em coordenação com outros oficiais de EM interessados.

(e) registro do pessoal - manter a documentação exigida pelos
regulamentos referentes ao pessoal civil;

(3) elaborar, em coordenação com outros oficiais do EM, os planos e as
normas de estabilidade do pessoal, prescrevendo procedimentos simplificados
para obtenção, utilização e administração da mão-de-obra civil nacional, do
pessoal local no estrangeiro e de emergência.

l. Registro histórico, incluindo:
(1) assessoramento do Cmt nas atividades de história e auxílio no

planejamento da sua cobertura;
(2) reunião do material necessário para escrever um histórico compreen-

sivo e preciso da organização e apoio ao programa histórico prescrito;
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(3) preparo de estudos especiais tendo por base o material reunido; e
(4) supervisão de coleta, preservação e destinação dos registros e

acervos históricos.

4-34. COMANDANTE DO QUARTEL-GENERAL/POSTO DE COMANDO

a. O Cmt do QG/PC exerce o controle operacional das subunidades de
comando.

b. Responsabilidades do Cmt do QG/PC
(1) Segurança aproximada do órgão ou instalação.
(2) Instalação e deslocamento do QG/PC.
(3) Supervisão das atividades de instrução e moral do pessoal, orgânico

ou não.
(4) Supervisão do rancho e do suprimento.
(5) Alimentação e alojamento do pessoal, orgânico ou não.
(6) Recepção e acomodação dos visitantes.
(7) Supervisão do transporte motorizado, orgânico ou distribuído para uso

do QG/PC.
(8) Previsão de abrigos para o pessoal, orgânico ou não.
(9) Supervisão da manutenção de viaturas e outros equipamentos, tais

como geradores elétricos, orgânicos ou não.

4-35. OFICIAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

Responsabilidades do oficial de finanças e contabilidade

a. Prestar assessoramento para o emprego correto dos recursos financei-
ros, crédito e numerário, segundo sua destinação institucional, econômica e
programática.

b. Planejar e supervisionar as atividades de administração financeira e
contabilidade referentes a:

(1) recebimento, guarda e movimentação de fundos;
(2) liquidação e pagamento de despesas;
(3) registros contábil de atos e fatos administrativos decorrentes da

gestão, sob os aspectos orçamentário, financeiro, patrimonial e de custos;
(4) elaboração, guarda e destinação dos elementos necessários aos

controles interno e externo;
(5) análise dos resultados da gestão econômico-financeira;
(6) elaboração de relatórios contendo conhecimentos de inteligência do

campo econômico-financeiro necessários à tomada de decisões;
(7) destinação de fundos capturados;
(8) organização de instalações cambiais;
(9) obtenção de fundos;
(10) distribuição de títulos públicos; e
(11) estabelecimento e organização das seções de finanças e contabi-

lidade.

c. Dirigir as operações dos elementos de finanças e contabilidade.
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4-36. ASSESSOR JURÍDICO

a. Responsabilidades do assessor jurídico
(1) Prover assessoria jurídica ao Cmt, a seu EM e a Cmt subordinados,

em todos os assuntos relativos à legislação militar, civil (inclusive leis municipais,
estaduais e federais) e estrangeira, aos acordos entre forças e às leis internaci-
onais.

(2) Supervisionar a administração da justiça militar na organização, para
o que:

(a) trata diretamente com o Cmt sobre assuntos de justiça militar;
(b) examina e propõe, à autoridade competente, a ação apropriada

sobre o enquadramento legal ou regular, antes dos processos serem encaminha-
dos para julgamento pelos conselhos de justiça; examina os relatórios de
julgamento dos conselhos de justiça e tribunais militares e propõe, a quem de
direito, as providenciais a tomar;

(c) provê assessoramento, de acordo com os códigos militares, nos
julgamentos pelos conselhos de justiça; provê orientação para a defesa, quando
solicitado, nas investigações feitas de acordo com aqueles códigos, para
acusados ou suspeitos mantidos em custódia; examina relatórios de julgamentos
feitos por conselhos de justiça para determinar sua suficiência legal e tomar as
medidas correlatas, quando necessário; mantém sob sua custódia os autos e os
sumários dos processos de julgamento dos conselhos de justiça;

(d) prepara e processa correspondência relativa à aplicação de
punições disciplinares, quando solicitado; nos casos previstos, revê as apelações
de penas impostas pelo conselho de justiça militar e apresenta propostas ao Cmt;

(e) propõe normas relativas para condições de confinamento do
pessoal militar antes e após o julgamento; assessora e orienta outras seções do
EM e organizações subordinadas na aplicação das normas relativas ao
confinamento; e

(f) propõe normas relativas às ligações com os órgãos de justiça civil
para a aplicação da lei civil.

(3) Revê relatórios de oficiais encarregados de sindicâncias ou inquérito,
de investigações oficiais e dos conselhos de justificação, para determinar seu
aspecto legal e fazer propostas ao Cmt; dar pareceres, quando solicitado e
autorizado.

(4) Supervisionar as atividades da justiça militar e outros assuntos de
natureza jurídica na organização.

(5) Dar assistência, quando solicitado, aos elementos contra os quais é
atribuída responsabilidade pecuniária, com base nos relatórios de inspeção,
inquérito ou sindicância.
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4-37. CHEFE DA SEÇÃO DE COMUNICAÇÕES E GUERRA ELETRÔNICA

a. No escalão DE existirá, desde o tempo de paz, uma seção de comunica-
ções e guerra eletrônica (Sec Com GE) , que será encarregada, principalmente,
da coordenação do emprego do batalhão de comunicações (B Com) e da
companhia de guerra eletrônica (Cia GE), ambos componentes da base divisionária
e subordinados diretamente ao comando da DE.

b. Responsabilidades do chefe da seção de Com e GE
(1) Assessorar o Cmt da DE nos assuntos de Com, C2 e GE.
(2) Cooperar para o planejamento das atividades de Com e GE na DE, por

meio de propostas para a elaboração dos documentos de Com e GE, salientando-
se:

(a) I E Com Elt e I P Com Elt;
(b) Prf 5 da O Op/P Op;
(c) Anexo de Comunicações;
(d) Anexo de Guerra Eletrônica;
(e) Plano de CME;
(f) Diretrizes de MEA.

(3) Cooperar para o planejamento de Com e GE na DE, por meio de:
(a) propostas de locais para os PC da DE, em coordenação com o

Cmt do B Com Div;
(b) assessoramento para a confecção do Plano de Dissimulação da

força e de outros planos de interesse das Com e GE.
(4) Cooperar para a coordenação das atividades de Com e GE na divisão

de exército, por meio da(o):
(a) padronização de procedimentos de Com e GE;
(b) realização de inspeções de instrução e técnicas de Com e GE;
(c) proposição de exercícios de Com em ambiente hostil de GE;
(d) acompanhamento da instrução de Com e GE;
(e) ligação com os órgãos de Com superiores, visando à integração

com o Sistema Estratégico;
(f) ligação com os órgãos de Com civis, visando à integração com a

rede pública; e
 (g) ligação com os órgãos de Com civis vinculados à GE e com o

segmento do sistema estratégico de guerra eletrônica (SEGE) na área, visando
à integração do sistema tático de guerra eletrônica (SITAGE).

(5) Cooperar para o controle do material de Com e GE na divisão de exér-
cito, por meio do acompanhamento das atividades de manutenção e suprimento.

(6) Gerenciar a utilização do espectro de freqüências no campo das
comunicações e Não-comunicações.

(7) Propor intercâmbios, quando for o caso, com as comunicações
militares de países vizinhos , na faixa de fronteira.

(8) Cooperar para o aperfeiçoamento da doutrina de Com e GE.
(9) Acompanhar o funcionamento do C Com do Centro de Comando e

Controle da DE.
(10) Mobiliar o Elemento de Comunicações e Guerra Eletrônica (E Com

GE) do COT da DE, com os meios adequados para acompanhar as operações
correntes.
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ARTIGO VI

RESPONSABILIDADES E DEVERES DO ESTADO-MAIOR NOS ESCALÕES
EM CAMPANHA

4-38. GENERALIDADES

a. As responsabilidades e os deveres do EM enumerados nos artigos
anteriores deste capítulo variam com o escalão de comando. Alguns aplicam-se,
apenas, a determinados escalões.

b. Este artigo trata da finalidade e importância das atividades de EM nos
vários quartéis generais/postos de comando de campanha e indica os deveres e
responsabilidades do EM que, normalmente, não são aplicáveis a estes QG/PC.

4-39. FORÇA TERRESTRE DO TEATRO DE OPERAÇÕES TERRESTRE

a. O manual  C 100-15 OPERAÇÕES DE GRANDES COMANDOS, trata
do conceito, da organização e da missão da F Ter do TOT.

b. O EM da força terrestre do teatro de operações terrestre formula normas
e coordena operações em vez de conduzi-las. Em conseqüência, as responsabi-
lidades e deveres operacionais mencionados para os vários oficiais do EM, seja
de combate, apoio ao combate ou logístico, normalmente, não se aplicam neste
escalão.

4-40. EXÉRCITO DE CAMPANHA

a. O manual C 100-15 OPERAÇÕES DE GRANDES COMANDOS, contém
a doutrina para as operações do Ex Cmp, inclusive organização, missões e outros
aspectos.

b. O EM do Ex Cmp é tanto de planejamento como operacional. As
atividades do EM incluem o planejamento, coordenação e a supervisão das
operações de combate, apoio ao combate e Ap Log.

4-41. DIVISÃO DE EXÉRCITO E BRIGADA

a. Os manuais C 61-100 A DIVISÃO DE EXÉRCITO e C 29-30 - APOIO
LOGÍSTICO NA DIVISÃO DE EXÉRCITO E NA BRIGADA, contém a doutrina para
as operações da DE, inclusive organização, missão e outros aspectos. O EM da
Div é tanto de planejamento como operacional. As diferenças específicas das
responsabilidades de alguns dos oficiais do EM especial encontram-se nos
parágrafos anteriores e em outros manuais de campanha.
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b. Quando a DE estiver diretamente subordinada ao Cmt TO/FTTOT, sua
organização e atribuições são dependentes do planejamento operacional, em
tudo se assemelhando ao Ex Cmp.

c. Os manuais C 2-30 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA, C 7-30
BRIGADAS DE INFANTARIA e C 29-30 APOIO LOGÍSTICO NA DIVISÃO DE
EXÉRCITO E NA BRIGADA, tratam dos aspectos concernentes à missão,
organização e atribuições referentes ao escalão Bda. As considerações acima,
referentes à Div, são válidas para o escalão Bda.

ARTIGO VII

ESTADOS-MAIORES DAS UNIDADES

4-42. GENERALIDADES

a. O EM de escalões menores do que brigada é estruturado para satisfazer
as necessidades da organização. Os oficiais de EM podem receber atribuições,
tanto de EM geral quanto de EM especial.

b. As responsabilidades e deveres de determinados oficiais de EM, para
uma organização específica, constam de manuais de campanha apropriados e
outras publicações de instrução a ela pertinentes.

4-43. ESTADO-MAIOR DE UNIDADE

a. Constituição:
(1) subcomandante, que desempenha funções, em geral, similares às do

Ch EM. Além disso é o substituto do Cmt;
(2) oficial de pessoal, S1, que desempenha as funções de adjunto do Ch

EM, de ajudante-secretário e do E1 dos Esc Sp;
(3)oficial de inteligência, S2, que exerce, em geral, as mesmas atribui-

ções do E2 dos Esc Sp;
(4) oficial de operações e instrução, S3, que desempenha, normalmente,

as mesmas atribuições do E3, além de certas funções operacionais de oficiais de
EM especial, que podem deixar de existir no EM de escalões menores;

(5) oficial de logística, S4, que exerce em geral as mesmas atribuições
do E4 dos escalões superiores e as funções de fiscal administrativo;

(6) oficial de comunicação social e assuntos civis, S5, quando previsto
em quadro da organização, exerce funções equivalentes às do E5 dos Esc Sp.
Quando não existir a 5ª seção, o Cmt pode designar um oficial como o responsável
por tais funções.

b. No EM da unidade podem ser incluídos oficiais especialistas, que atuam,
como assessores técnicos:

(1) oficial de munições, que assessora sobre a situação da munição e a
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realização do remuniciamento, recebimento e distribuição, mantém registros e
elabora relatórios relativos à munição;

(2) oficial de comunicações e eletrônica, que funciona como o principal
assessor de EM quanto às comunicações e eletrônica, auxiliando ainda, quando
da inexistência do oficial de ligação de guerra eletrônica (O Lig GE), nos assuntos
de GE;

(3) oficial de manutenção e transporte, que:
(a) assessora em todos os assuntos de manutenção e transporte e

supervisiona a instrução do seu pessoal correspondente;
(b) supervisiona todas as atividades de manutenção e transporte,

inclusive a adequabilidade da organização em pessoal, ferramental, equipamen-
tos, sobressalentes e instalações de manutenção;

(c) mantém ligação com os Esc Sp, vizinhos e subordinados no que
se refere à manutenção e transporte;

(d) prepara relatórios sobre a situação do equipamento, quando
necessário; mantém registros das condições do equipamento e assessora sobre
as tendências e, em áreas-problemas, sobre as insuficiências da manutenção e
do transporte;

(e) analisa os dados de manutenção e transporte e propõe linhas de
ação correspondentes, baseados em tais análises;

(4) oficial de defesa química, biológica e nuclear, que exerce, geralmente,
as mesmas funções do oficial de defesa química, biológica e nuclear dos Esc Sp
e também atua como adjunto do oficial de operações;

(5) oficial de comunicação social, que exerce as mesmas atribuições do
seu correspondente nos Esc Sp;

(6) médico, que desempenha atividade idêntica a do oficial médico dos
escalões superiores;

(7) o oficial de ligação aérea, que exerce supervisão sobre os aspectos
técnicos e de instrução, segurança e operação das aeronaves e pessoal
correspondente. Assessora o Cmt em relação à capacidade de carga, possibili-
dades e emprego das aeronaves;

(8) o controlador aéreo avançado (CAA), oficial-aviador que assessora o
Cmt da unidade terrestre quanto ao emprego de apoio aéreo além de exercer
controle sobre as missões de ataque;

(9) o oficial de ligação de guerra eletrônica (O Lig GE), que assessora o
Cmt e EM nos assuntos de GE.

c. Os elementos das unidades de apoio dão assessoria de EM nas suas
áreas de interesse, conforme for necessário. Por exemplo:

(1) o oficial de ligação de uma unidade de artilharia, normalmente,
desempenha o papel do coordenador de apoio de fogo;

(2) o Cmt de elemento de aviação em reforço ou em apoio à unidade,
realiza as mesmas funções do oficial de ligação aérea, quando tal oficial não
existir;

(3) o Cmt da fração de engenharia, em apoio ou em reforço, atua como
oficial do EM especial da unidade apoiada ou reforçada.
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CAPÍTULO 5

O PROCESSO DECISÓRIO

5-1. GENERALIDADES

a. O Cmt e seu EM muitas vezes iniciam o planejamento antes mesmo do
recebimento da missão. Após o seu recebimento, ficam continuamente empenha-
dos no planejamento para atender às situações não previstas que, freqüentemente,
exigem uma decisão do comando. Tais considerações exigem, invariavelmente,
identificação e estruturação dos problemas, preparação de planos e ordens e
tomada de decisões. A realização destas ações - o processo decisório - numa
seqüência metódica, permite ao Cmt a certeza de que todas as situações
possíveis foram consideradas, que sua decisão se fundamenta em todos os dados
e conhecimentos de inteligência disponíveis e que foi feito o melhor emprego da
assessoria de EM. Esta seqüência uniforme ajuda os oficiais do EM no
desempenho de suas responsabilidades, pois permite que se antecipem às
exigências de cada fase e, desta forma, realizem as ações preliminares neces-
sárias. Daí resulta uma reação mais rápida do EM e ações melhor planejadas.

b. Este capítulo contém um estudo da seqüência das ações na tomada e
execução de decisões. O capítulo 6 apresenta um estudo da técnica de resolução
de problemas militares; o capítulo 7, trata de planejamentos e planos; e
finalmente, o capítulo 8 trata da redação de ordens.

5-2. SEQÜÊNCIA DAS AÇÕES

a. A seqüência das ações no processo decisório envolve uma série de atos
separados, aqui referidos como fases. Muito embora o presente estudo se aplique,
basicamente, aos comandantes táticos e ao desenvolvimento de seus planos e
ordens para as operações de combate, é válido, também, em determinados
aspectos, para todos os oficiais de EM na apresentação de suas propostas e para
outras operações militares. A figura 5-1 mostra as fases que um Cmt e seu EM
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seguem para chegar a uma decisão e fazê-la executar. Tais fases são tratadas
a seguir.

b. 1ª fase - A missão é prescrita pelo Esc Sp. Pela análise da missão e
intenção do Esc Sp, o Cmt chega à conclusão das tarefas específicas a realizar
para o seu cumprimento e de outras, que julgue importantes para serem
consideradas pelo EM.

c. 2ª fase - O Cmt recebe do EM os dados e conhecimentos de inteligência
disponíveis. Os comandos subordinados são informados da missão e da situação
tão cedo quanto possível, ainda na fase de planejamento do Esc Sp.

d. 3ª fase - Com base nestas informações, o EM completa a análise da
missão, chega ao novo enunciado, apresenta-o ao Cmt que por sua vez expede
ao EM sua diretriz de planejamento.

(1) Tal diretriz orienta seu EM na elaboração e revisão dos estudos de
situação do EM. A amplitude da diretriz de planejamento varia com a missão, com
o volume e valor dos dados e conhecimentos de inteligência disponíveis, com a
situação e com a experiência do Cmt e do seu EM.

(2) A diretriz de planejamento abrange todo o planejamento, não se
limitando a uma das fases na seqüência das ações. Por isso, a diretriz inicial
deverá preceder à elaboração dos estudos de situação do EM.

(3) Normalmente, o Cmt inclui na diretriz inicial o novo enunciado da
missão, como decorrência da análise da missão realizada pelo EM e a sua
intenção para o escalão considerado e uma orientação ao EM para prosseguir no
estudo de situação. Poderá também acrescentar qualquer outro fator que, no
momento, considere importante e qualquer L Aç que julgue deva ser estudada.

(4) A menos que o Esc Sp tenha imposto uma determinada linha de ação,
o Cmt, nessa fase do processo, não deve selecionar nenhuma linha de ação,
porque, assim processando, estará restringindo a objetividade dos estudos do seu
EM e o influenciando.

e. 4ª fase - Com base na diretriz de planejamento recebida, os oficiais do
EMG preparam seus próprios estudos de situação, auxiliados pelos oficiais do EM
especial que também fazem seus estudos de situação, se necessário. Os oficiais
do EMG apresentam seus estudos de situação ao Cmt, nos quais propõem as
linhas de ação que o Cmt poderá adotar para cumprir sua missão.

f. 5ª fase - O Cmt considera as propostas de seu EM, completa seu próprio
estudo de situação e enuncia sua decisão; em prosseguimento, pode dar ao EM
a sua concepção de como a operação deve ser conduzida (conceito da operação),
que é uma ampliação da sua decisão e uma explicação dos aspectos que ele
considera necessários.

g. 6ª fase - Uma análise cuidadosa, baseada na perfeita compreensão da
decisão e no conceito da operação, permite a todos os oficiais do EM levantarem
as ações necessárias para que a organização execute a operação com êxito,
assim como elaborar os planos ou ordens.
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h. 7ª fase - O EM, normalmente, submete ao Cmt relatórios, planos e
ordens para aprovação (tal fase pode ser omitida se a urgência da situação assim
o exigir e se o Cmt delegar tal competência).

i. 8ª fase - Após a aprovação, os planos e ordens são difundidos.

j. 9ª fase - A supervisão do Cmt e do EM na execução das ordens é uma
ação contínua e assegura o cumprimento da missão com êxito, fundamentada na
decisão e no conceito da operação.

l. Todo este processo poderá ser abreviado se o tempo disponível não for
suficiente para que se execute o processo de forma completa, cabendo ao oficial
de EM assessorar seu Cmt de forma competente.

5-2
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Fig 5-1. Seqüência das ações para chegar às decisões e cumpri-las
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CAPÍTULO 6

TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MILITARES

ARTIGO I

INTRODUÇÃO

6-1. GENERALIDADES

a. O Cmt e seu EM se deparam, continuamente, com problemas que
envolvem dados imprecisos e outros aspectos pouco definidos para sua resolu-
ção. Devem tomar decisões ou fazer propostas com base na avaliação e no
julgamento de dados, muitas vezes incertos, tais como possibilidades do inimigo,
influência do moral, grau de instrução, sistemas de armas não testados, etc.

b. As decisões decorrem de um processo de resolução de problemas que
consiste em:

(1) identificação ou definição do problema;
(2) reunião dos dados necessários para sua resolução;
(3) estrutura do problema, isto é, levantamento e enunciação das

alternativas de solução;
(4) análise das soluções possíveis (linhas de ação); e
(5) seleção da melhor solução para o problema (decisão).

c. Para se assegurar que os vários fatores que influenciam as operações
militares recebam consideração lógica e ordenada, são utilizados vários métodos
para a resolução de problemas, dentre os quais destacam-se o estudo de situação
e o estudo de EM. Estes métodos propiciam a tomada de uma decisão
desenvolvendo e analisando L Aç lógicas. Formas padronizadas (mementos),
delineando estes métodos, orientam aqueles que devem analisar sua missão,
coletar os dados e, por um raciocínio ordenado, chegar a uma judiciosa decisão.
Conhecimento, experiência  e  discernimento influenciam na seleção da melhor
L Aç, entre as várias apresentadas.
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6-2. JULGAMENTO

Um bom julgamento é definido pela capacidade de selecionar e pesar fatos
e idéias importantes. Deve reconhecer quais os aspectos mais significativos do
problema e quais os fatos que devem ser afastados ou eliminados como
irrelevantes. Deve, também, identificar qualquer indício que torne inadequada uma
solução proposta. Experiência, instrução e estudo contribuem para um bom
julgamento, mas vivacidade, flexibilidade de raciocínio e curiosidade intelectual
são também essenciais.

6-3. HIPÓTESES

a. Hipóteses pertinentes são indispensáveis a um bom planejamento.
Preenchem as lacunas do conhecimento das condições reais de um fato ou
acontecimento.

b. A validade das hipóteses é crítica para qualquer bom estudo de situação
ou estudo de EM. Cada hipótese deve ser testada com a pergunta: “é esta hipótese
absolutamente necessária à solução deste problema?” Se a resposta for negativa,
a hipótese não é válida.

c. Uma hipótese também deve ser lógica, realística e enunciada com
objetividade.

d. Na preparação de estudos de situação, estudos de EM e planos, as
hipóteses devem abranger a situação inimiga, a amiga ou ambas. As hipóteses
podem também ser importantes para o Cmt, quando suas próprias operações
possam ser afetadas por conseqüências de outras, sobre as quais não possua
controle direto.

e. As hipóteses não devem ser levantadas e usadas indiscriminadamente,
contudo, não devem ser evitadas quando forem essenciais para os estudos de
situação, estudos de EM ou planos.

ARTIGO II

ESTUDO DE SITUAÇÃO

6-4. CONSIDERAÇÕES BÁSICAS

a. O estudo de situação é um processo de resolução de problemas militares
cuja finalidade é determinar a melhor maneira de cumprir uma missão. Consiste
na elaboração de raciocínios lógicos, na seguinte seqüência:

(1) inicialmente, é  interpretada  a  intenção  (se houver) e a missão do
Esc Sp, até que o planejador obtenha o pleno conhecimento do problema e possa
emitir sua diretriz de planejamento;

(2) em seguida, passa às considerações que podem afetar as possíveis
linhas de ação e a formulação de tantas L Aç quantas sejam as soluções
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possíveis;
(3) depois de elaboradas as L Aç, cada uma é analisada separadamente,

com vista a levantar seus possíveis efeitos, vantagens e desvantagens e a
introduzir aperfeiçoamentos que lhes reduzam o grau de risco. Seleciona,
também, as L Aç do inimigo, analisando cada uma, procurando visualisar os
prováveis resultados;

(4) a etapa seguinte abrange a comparação das L Aç aperfeiçoadas,
visando destacar, na conclusão, aquela que apresenta a maior probabilidade de
êxito.

b. As características fundamentais do estudo de situação são as seguintes:
(1) aplica o método cartesiano, o qual preconiza basicamente:

(a) questionar tudo que pode suscitar dúvida;
(b) para a plena compreensão dos problemas:

- decompô-los em suas mínimas partes constitutivas (análise);
- encadear numa seqüência lógica as partes analisadas (unida-

de);
- chegar a uma visão de conjunto do problema, após realizar

tantas revisões parciais quantas necessárias;
(2) é um processo contínuo que começa com o recebimento da missão

e só termina com o seu cumprimento;
(3) observa os seguintes princípios gerais, que regem os planejamentos:

(a) universalidade - todos os aspectos que envolvam o problema
devem ser considerados;

(b) unidade - todas as partes devem ser encadeadas, formando um
conjunto harmônico;

(c) previsão - prever todas as conseqüências das medidas propostas,
a fim de planejar soluções adequadas;

(d) flexibilidade - o planejamento deve apresentar condições de
atender às contingências imprevistas;

(4) pressupõe o trabalho em equipe.

6-5. ABRANGÊNCIA, FORMA E NATUREZA DO ESTUDO DE SITUAÇÃO

a. O estudo de situação aplica-se a qualquer escalão, tipo de organização
ou situação. O Cmt o emprega para chegar à decisão e os oficiais do EM para
chegar a uma proposta a ser apresentada ao Cmt.

b. Normalmente, os estudos de situação no escalão DE e inferiores não são
documentos formais escritos. Entretanto, o Cmt ou oficial de EM deve seguir o
memento apropriado (ANEXO B) como guia e elemento de controle.

c. Nos Esc Sp à DE, os estudos, freqüentemente, são escritos e devem
seguir o memento prescrito.

d. Aquele que realiza um estudo de situação (seja o Cmt ou o oficial de EM)
utiliza dados, conclusões e propostas provenientes de outros estudos de situação
pertinentes à análise do problema encarado. Pode incorporar parte desses
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assuntos em seu estudo, porém somente ele é o responsável pelo conteúdo de
seu estudo de situação.

6-6. MEMENTO DE UM ESTUDO DE SITUAÇÃO

a. A maneira pela qual se chega a uma decisão é assunto de foro pessoal
de quem faz o estudo de situação. No entanto, decisões judiciosas resultam
unicamente de uma análise completa, clara e imparcial de todos os dados
relativos à situação. Em virtude da complexidade atual dos problemas militares,
a organização e a apreciação de dados, feitas numa determinada seqüência,
tornam fáceis uma análise lógica e a obtenção de conclusões adequadas e bem
fundamentadas.

b. Um memento para estudo de situação permite que se faça um trabalho
completo, claro, criterioso e lógico, se aplique conhecimentos profissionais à
situação em estudo e que se chegue a que uma decisão judiciosa. Um exemplo
de memento, com a forma e o conteúdo de cada um dos seus itens, é apresentado
no final deste parágrafo.

c. O memento, apesar de lógico e útil, não é rígido. Não há necessidade de
se esgotar um parágrafo antes de se passar ao seguinte. Dentro do quadro geral
do estudo de situação podem ser realizados diversas análises e estudos parciais
e referenciados assuntos anteriormente considerados, revendo e acrescentando,
a este estudo, aspectos que se tornarem necessários. O memento é valioso para
verificar se todos os aspectos de interesse foram abordados. Assegura que sejam
levados em consideração aspectos significativos do problema e serve como guia
ou ponto de referência para a atualização do estudo de situação.

d. Os parágrafos subseqüentes tratam da aplicação do memento às
necessidades dos comandantes táticos e de Ap Log e oficiais de EM.
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e. Memento de um estudo de situação

_________________________
Classificação sigilosa

OM

Local

Data-hora

ESTUDO DE SITUAÇÃO Nr ____

Referências: cartas ou documentos (se necessário, para compreensão
do estudo)

1. MISSÃO

a. Análise da missão e da intenção do Esc dois níveis acima (pelo Cmt).

b. Novo enunciado da missão (pelo EM) reformulado e determinado pelo Cmt
na 3ª fase da seqüência das ações, no processo decisório (Cap 5. 5-2 d.).

c. Intenção do Cmt (objetividade e clareza).

d. Finalidade (pelo EM).

e. Ações a realizar (pelo EM).

f. Seqüência das ações (pelo EM).

g. Condições de execução (pelo EM).

h. Considerações sobre a A Op e uma conclusão (pelo EM).

i. Diretriz de planejamento (pelo Cmt).

2. SITUAÇÃO E LINHAS DE AÇÃO

a. Determinar a área de operações (área de influência e área de interesse).

b. Características da área de operações (PITCI).

c. Situação do Inimigo (PITCI).

d. Nossa situação.

e. Poder relativo de combate.

f. Possibilidades do Inimigo (PITCI).

g. Nossas linhas de ação.
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3. ANÁLISE DAS LINHAS DE AÇÃO OPOSTAS

a. Determinar, através de uma análise, o resultado provável de cada linha de
ação, relacionada no parágrafo 2, em confronto com cada uma das dificuldades
enumeradas.

b. Isto pode ser feito em duas fases, como se segue:
- determinar e enunciar todas as dificuldades importantes anteriormente

previstas, que influem desigualmente em todas as linhas de ação;
- analisar cada linha de ação em oposição a cada dificuldade importante

enunciada acima, para determinar os pontos fortes e as deficiências inerentes
a cada linha de ação. Aqui devem ser verificadas as condições de sincronização
do campo de batalha, considerando cada um dos sistemas operacionais a
serem empregados.

4. COMPARAÇÃO DAS NOSSAS LINHAS DE AÇÃO

Comparar as linhas de ação assinalando as principais vantagens e desvan-
tagens ou os fatores preponderantes, ambos surgidos durante a análise.
Decidir qual a linha de ação que promete maiores possibilidades de sucesso
no cumprimento da missão.

5. DECISÃO (PROPOSTA)

Transcrever a linha de ação selecionada, de forma completa e detalhada,
indicando quem, que, onde, quando, como e para que, sempre que apropriado.

a) ____________________

Cmt

Anexos: (quando necessário)

Confere: ________________

Distribuição:

_________________________
Classificação sigilosa

6-6
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6-7. ESTUDO DE SITUAÇÃO DO COMANDANTE TÁTICO

a. A finalidade deste estudo de situação é determinar a melhor L Aç para
o cumprimento de uma missão.

b. O Cmt prepara seu estudo de situação baseado no conhecimento que
tem da situação e nos relatórios verbais ou escritos de seu EM. Cada elemento
do EM apresenta um estudo sobre os efeitos que as linhas de ação levantadas
terão sobre sua área de responsabilidade. Quer o Cmt pessoalmente prepare um
estudo de situação escrito, faça um estudo mental ou estude e aprove as
propostas dos estudos de situação do seu EM, ele é o único responsável pela
decisão e deve enunciá-la.

c. Nas ações de GLO, o estudo de situação permite ao Cmt uma
ambientação em relação à área onde deve executar as medidas correspondentes.
Esta ambientação lhe dá conhecimentos básicos sobre as condições climáticas,
a fisiografia da região, sua população, situações política e econômica, bem como
suas características e problemas de ordem psicossocial. Permite, também,
conhecer o oponente e suas possibilidades.

d. O ANEXO B contém os princípios para a realização de um estudo de
situação do Cmt tático e do Cmt nas ações de GLO.

6-8. ESTUDO DE SITUAÇÃO DO COMANDANTE DE APOIO LOGÍSTICO

a. A finalidade deste estudo de situação é determinar a melhor linha de ação
para cumprir uma missão de apoio logístico. Na realização do estudo de situação,
o Cmt segue os mesmos princípios básicos e seqüência indicados para o Cmt
tático nos parágrafos 6-4 e 6-6. Todavia algumas modificações são necessárias
a fim de que todos os fatores relativos à missão de apoio logístico sejam
considerados. O estudo de situação de apoio logístico, por ser necessariamente
detalhado, é, normalmente, escrito. Grande parte se baseia em dados e conclu-
sões contidas nos estudos elaborados pelos respectivos oficiais do EM dos
comandos de apoio logístico.

b. O ANEXO B contém o memento do estudo de situação do Cmt de apoio
logístico.

6-9. ESTUDOS DE SITUAÇÃO DOS OFICIAIS DO ESTADO-MAIOR

a. Generalidades
(1) Ao estudar um problema, o oficial do EM assessora o Cmt fornecendo-

lhe dados e conhecimentos de inteligência, conclusões e propostas. Um dos
principais métodos utilizados pelos oficiais do EM ao prestar assessoramento é
o de estudo de situação, que serve a dois propósitos gerais:

(a) resumir os aspectos significativos da situação, e, desta forma,
auxiliar o Cmt na escolha de uma L Aç (o Cmt utiliza este resumo nos parágrafos
2 e 3 do seu estudo de situação);
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(b) avaliar e determinar como os meios disponíveis podem ser
empregados da melhor forma no cumprimento da missão (o Cmt pode incorporar
estes aspectos, parcialmente, em seu estudo e o oficial de EM pode utilizá-los,
após o Cmt ter enunciado sua decisão, para determinar suas propostas para o
cumprimento das missões decorrentes, pelas quais exerça a supervisão ou o
controle).

(2) Ao fazer um estudo de situação, o oficial de EM consulta os demais
membros do EM e outros órgãos que tenham implicações com o assunto, a fim
de assegurar-se que está levando em conta todos os fatores que afetam a
situação.

(3) Um adequado estudo de situação de oficial de EM leva a conclusões
e propostas definidas.

b. Preparação - Os estudos de situação do oficial do EM seguem o mesmo
processo lógico e ordenado, indicado anteriormente neste capítulo. Podem ser
apresentados por escrito ou verbalmente. Deve-se considerar:

(1) exceto para o estudo de situação de operações, os assuntos a
abordar em um estudo de situação de EM são menos amplos nas suas finalidades
do que os tratados no do Cmt. O estudo de situação de operações segue o mesmo
memento e tem o mesmo conteúdo que o do Cmt, concluindo com uma proposta,
enquanto que o do Cmt chega a uma decisão;

(2) os oficiais do EMG ou especial, podem elaborar estudos de situação
sobre vários assuntos, cobrindo total ou parcialmente suas áreas de atribuições;

(3) os oficiais do EMG de comandos táticos preparam os estudos de
situação abordados nos parágrafos 6-10 a 6-14; nos comandos de Ap Log, os
estudos de situação seguem, na sua área de responsabilidade, os mesmos
mementos adotados para aqueles comandos (Prf 6-8).

6-10. ESTUDO DE SITUAÇÃO DE LOGÍSTICA, PESSOAL E COMUNICAÇÃO
SOCIAL E ASSUNTOS CIVIS

O estudo de situação de logística, pessoal ou comunicação social e
assuntos civis é um estudo da influência de fatores diversos, tais como: terreno;
condições meteorológicas; manobra tática e outros sobre as atividades da
logística, do pessoal e de comunicação social e assuntos civis. Busca identificar
as possíveis restrições ao apoio à determinada operação, bem como a L Aç tática
que pode ser mais bem apoiada. Por outro lado, pode ser uma análise que conclua
por L Aç para o cumprimento de tarefas específicas do pessoal, da logística ou
de comunicação social e assuntos civis. Deve levantar as carências logísticas de
forma a facilitar o planejamento do apoio a ser solicitado.

6-11. ESTUDO DE SITUAÇÃO DE INTELIGÊNCIA

O oficial de inteligência realiza seu estudo de situação para determinar os
efeitos da área de operações sobre as operações amigas e inimigas, as
possibilidades do inimigo (inclusive as prioridades atribuídas às probabilidades de
adoção) e suas vulnerabilidades exploráveis. Suas conclusões serão fundamen-
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tais para o planejamento operacional, considerando-se os dados disponíveis, as
análise realizadas e a orientação do planejamento voltado para o cumprimento da
missão. Por outro lado, pode fazer um estudo de situação que resulte na proposta
de uma L Aç para o cumprimento de uma  tarefa  específica   de  inteligência,  tudo
de  acordo  com  o  que prescreve as IP 30-1 A ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA
MILITAR - 2ª PARTE - A INTELIGÊNCIA NAS OPERAÇÕES MILITARES.

6-12. ESTUDO DE SITUAÇÃO DE OPERAÇÕES

a. O oficial de operações realiza um estudo que constitui uma análise de
todos os fatores que afetam de forma razoável e efetiva as L Aç, que, se bem
sucedidas, permitirão o cumprimento da missão. Tal análise inclui um estudo da
influência  das  operações sobre as forças amigas, quando da proposta de uma
L Aç para o cumprimento da missão. Por outro lado, o estudo de situação resulta
na proposta de uma L Aç para o cumprimento da missão.

b. Aplica-se, neste caso, o desenvolvimento do estudo de situação de Cmt
tático contido no parágrafo 6-7, mudando-se o título para estudo de situação de
operações e dando-se ao parágrafo 5 o título de proposta, nele incluindo a linha
de ação sugerida. Para um comando de Ap Log, aplica-se o constante do
parágrafo 6-8.

ARTIGO III

ESTUDO DE ESTADO-MAIOR

6-13. GENERALIDADES

a. O estudo de EM nas atividades relativas à administração desempenha
o mesmo papel que o de situação nas operações de combate. O estudo de EM
auxilia o Cmt a tomar uma decisão quando envolvido em problemas complexos e
controvertidos. Embora o estudo de EM seja um instrumento valioso no processo
decisório, não deve ser utilizado exageradamente.

b. Um estudo de EM é um documento formal que, contendo uma análise
concisa e acurada, propõe uma solução para um problema específico ou para uma
área-problema específica. É o resultado de uma pesquisa militar meticulosa e
fornece ao Cmt ou a outros escalões um relato da análise, juntamente com
conclusões e propostas feitas pelo autor.
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6-14. PREPARAÇÃO

a. Os estudos de EM observam o seguinte roteiro em sua preparação:

b. O ANEXO C contém um estudo detalhado dos princípios e normas a
serem observados na preparação de um estudo de EM, inclusive um memento,
tudo de acordo com o que prescreve as IG 10-42 - INSTRUÇÕES GERAIS PARA
A CORRESPONDÊNCIA, AS PUBLICAÇÕES E OS ATOS ADMINISTRATIVOS
NO ÂMBITO DO EXÉRCITO.

ofargáraP olutíT

.1 otnussA

.2 amelborP

.3 omuseR

.4 saicnêrefeR

.5 seõçamrofnI

.6 oãssucsiD

.7 oãsulcnoC

.8 atsoporP

.9 oãsiceD
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CAPÍTULO 7

PLANEJAMENTOS E PLANOS

ARTIGO I

INTRODUÇÃO

7-1. GENERALIDADES

a. O planejamento e a conseqüente elaboração dos planos são partes
integrantes do processo decisório e sua execução (Cap 5). O tempo necessário
para tomar uma decisão e completar a seqüência das ações será menor quando
estiverem disponíveis planos baseados em acontecimentos previsíveis. Esta
redução de tempo depende da precisão na estimativa das prováveis operações e
da exatidão das hipóteses consideradas no planejamento. Se os planos elabora-
dos forem acurados, poderá o Cmt, simplesmente, determinar a execução de um
deles; desta forma, as fases 3 a 7 do processo decisório (Prf 5-2) são executadas
com um mínimo de perda de tempo.

b. Este capítulo contém o estudo das fases e da seqüência do planejamento
como atividades distintas e separadas. Uma vez recebida ou assinada uma
missão de planejamento, as fases finais da seqüência de planejamento
correspondem às da seqüência das ações do processo decisório.

7-2. NECESSIDADE DO PLANEJAMENTO

O planejamento adequado e objetivo é essencial à solução de qualquer
problema militar. O planejamento apropriado permite o exame detalhado e
sistemático de todos os fatores envolvidos em uma operação. Quanto maior o
escalão, maior a necessidade de prever e planejar operações futuras com maior
amplitude no tempo.
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7-3. PLANEJAMENTO DE ESTADO-MAIOR

a. O EM está sempre planejando operações futuras.

b. A amplitude deste planejamento varia com o escalão de comando. Nos
escalões mais elevados, os EM, normalmente, preparam planos para operações
a executar, com antecedência de um a vários meses. Nos escalões menores, os
EM preocupam-se, primordialmente, com o planejamento alternativo para a
conduta, tendo em vista o prosseguimento de uma operação em curso.

c. No planejamento, cada elemento do EM considera os aspectos da
operação prevista, peculiares às suas áreas funcionais de interesse. Examina os
efeitos desses aspectos nos planos de outras seções do EM e sobre as
operações da organização. Normalmente, prepara os planos pertinentes àquelas
áreas funcionais de interesse que são de sua responsabilidade de EM.

ARTIGO II

PLANEJAMENTO

7-4. SEQÜÊNCIA DO PLANEJAMENTO

a. A seqüência do planejamento se constitui numa série de fases represen-
tando uma progressão lógica de atividades do Cmt e do EM, necessária à
elaboração dos planos. Corresponde às primeiras fases do processo decisório (Prf
5-2). Entretanto, são necessárias algumas modificações, uma vez que as duas
seqüências têm propósitos diferentes. Enquanto o processo decisório atende
uma simples eventualidade, a seqüência de planejamento visa a atender a todos
os acontecimentos que, racionalmente, possam ser previstos. A seqüência de
planejamento é descrita nos subparágrafos seguintes.

b. A primeira fase na seqüência do planejamento é a previsão. O Cmt e seu
EM analisam e avaliam fatos e tendências, para determinar prováveis empregos
e prever a evolução dos acontecimentos.

(1) Os escalões mais elevados podem utilizar as previsões de emprego
de suas organizações para iniciar a seqüência do planejamento. Os Cmt
subordinados também podem utilizar tais previsões para, simultaneamente,
iniciarem suas preparações, o que lhes possibilita completar a realização de seus
próprios estudos de EM e de situação. Quando o planejamento e a preparação têm
seu início antecipado, há uma redução do tempo de reação (emprego imediato dos
meios) em toda organização. Uma vez que as ações são planejadas para um futuro
mais afastado, a probabilidade de que os fatos venham a ocorrer exatamente como
previsto diminui rapidamente. Isto porque, existindo pouca disponibilidade de fatos
específicos, as previsões dependem mais de hipóteses levantadas de um modo
muito geral.

(2) As hipóteses, como partes essenciais das previsões, são utilizadas
em todas as fases do planejamento. Na ausência de fatos, as hipóteses
estabelecem situações que devem existir para que determinado plano seja posto
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em execução. Diferentes hipóteses são utilizadas na elaboração de planos
alternativos para os diversos empregos prováveis da organização. Um Cmt
subordinado considera as hipóteses adotadas pelo Esc Sp como base para o seu
planejamento. Quando novos dados ou conhecimentos de inteligência se torna-
rem disponíveis, as previsões sofrerão modificações para ajustarem-se aos fatos.
Essas modificações implicam alterações correspondentes nos planos já elabo-
rados. Todas as seções do EM devem ser prontamente informadas de quaisquer
modificações, a fim de que o planejamento e a preparação sejam coordenados no
âmbito da organização.

c. A segunda fase da seqüência do planejamento é o exame dos prováveis
empregos e o estabelecimento de prioridades para sua conseqüente preparação.
Isso envolve uma análise das previsões de emprego e das hipóteses previstas a
fim de determinar a melhor prioridade das ações prováveis. Nesta etapa, um
programa de planejamento começa a surgir (Prf 7-6).

d. A terceira fase do planejamento é o estudo das implicações de emprego
para determinar a missão que poderá vir a ser imposta e do inter-relacionamento
dos prováveis empregos a fim de determinar uma ou mais missões admissíveis.
Neste ponto, as seqüências de planejamento e do processo decisório tornam-se
intimamente ligadas, isto é, a finalidade da última é o cumprimento de uma única
missão, enquanto que o propósito da primeira é a preparação da organização para
todas as eventualidades razoáveis.

e. A quarta fase é a análise da missão para determinar as ações a serem
distribuídas, sua complexidade e sua importância relativa. Neste ponto, têm início
os planejamentos das tarefas e seu desdobramento em fases (Prf 7-6).

f. A quinta fase da seqüência do planejamento constitui a determinação de
uma orientação para cada uma das ações da missão específica. Ela mantém
todos os planejadores dentro de uma mesma direção ao mesmo tempo. Isto
facilita o planejamento simultâneo, dando-lhe as bases para os estudos de EM e
de situação, necessários à elaboração dos esboços dos planos. As principais
fontes para esta orientação incluem:

(1) orientação verbal de planejamento sobre táticas específicas, fatores
importantes da análise das missões recebidas ou que poderão vir a ser impostas,
linhas de ação, previsões ou normas estabelecidas pelo Cmt;

(2) diretrizes e ordens do Esc Sp, incluindo a missão, meios disponíveis,
restrições e instruções especiais;

(3) normas gerais de ação.

g. A sexta fase na seqüência do planejamento é a elaboração dos estudos
de planejamento. Os estudos de planejamento (ou estudos operacionais) deter-
minam os fatores preponderantes em uma ação e os exploram detalhadamente.
Os tipos de estudos de planejamento mais freqüentemente utilizados nessa fase
são os estudos de situação e os de EM (Cap 6). Tais estudos, iniciados como um
resultado do planejamento geral e levados avante continuamente, podem ser
adaptados com rapidez a situações específicas. Esses estudos de planejamento
são essenciais na determinação da exeqüibilidade inicial das diversas L Aç.
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h. A sétima fase da seqüência do planejamento é a seleção das linhas de
ação. Isto é feito com a elaboração de um esboço de plano (Prf 7-15) para cada
L Aç que seja considerada. Tais esboços de planos se baseiam em estudos de
planejamento previamente realizados. Em virtude de ser uma preparação para
todas as situações possíveis e ser o objetivo do planejamento, o estudo das L Aç
representa muito mais do que a seleção de uma delas. As linhas de ação devem
ser escolhidas para darem razoável segurança de que a organização está
preparada para todas as possíveis situações. Outras linhas de ação também
podem ser escolhidas para utilização em planos alternativos. Estes se constitu-
em, normalmente, em anexos ao plano básico.

i. A oitava fase da seqüência do planejamento é a elaboração completa dos
planos. Um plano completo é elaborado para cada L Aç escolhida. O esboço do
plano fornece um esquema dentro do qual todos os detalhes necessários à
elaboração de um plano completo podem ser introduzidos. Tais detalhes emanam
dos estudos de situação e de EM originais e da análise do problema ou de novos
estudos executados no decurso do planejamento.

j. A nona e última fase da seqüência do planejamento são os ensaios de
execução. Podem existir ou não, dependendo do escalão, do tempo, dos meios,
dos locais e das instalações disponíveis.

7-5. ORGANIZAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO

Há quatro processos fundamentais de organização do EM para o planeja-
mento, a saber:

a. Emprego sem modificação da organização existente - Este proces-
so aplica-se às operações normais da organização. Cada elemento do EM
contribui para o plano geral, permanecendo, porém, em suas atividades e locais
de trabalho normais. Os encarregados do planejamento fazem a coordenação
com os oficiais de EM em outras seções ou escalões, por meio de correspondên-
cia e visitas.

b. Criação de uma seção ou subseção permanente de planejamento
- Neste processo, o órgão especialmente criado faz todo o planejamento a longo
prazo. Isso contribui para que os demais órgãos tenham a liberdade de concentrar
seus esforços nos planos a curto prazo e nas operações em curso. É útil quando
as operações em curso são intensas, dando pouco tempo para o planejamento
ao pessoal encarregado das operações. É também útil quando as operações em
curso e as futuras não estão intimamente relacionadas. Normalmente, é neces-
sário pessoal adicional nos comandos para as seções e subseções de planeja-
mento. Outras instalações podem também ser necessárias para permitir a
completa separação do EM de planejamento do operacional.

c. Organização de um grupo temporário de planejamento (grupo de
trabalho) - Este processo é muitas vezes utilizado para solucionar um problema
específico ou para projetar um determinado plano de ação.
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d. Emprego da combinação dos processos anteriores - Um exemplo é
a criação de uma seção de planejamento para realizar tarefas de planejamento de
interesse comum. Quando da conclusão do trabalho, os participantes do plane-
jamento retornarão às suas seções para elaboração dos itens do plano geral
peculiares às suas respectivas seções, dentro da organização existente.

7-6. PROGRAMA DE PLANEJAMENTO

a. Generalidades - O programa de planejamento é uma ordenação
cronológica de uma série de tarefas. Constitui-se num meio valioso para a
coordenação do estudo detalhado de todos os assuntos essenciais ao processo
de planejamento.

b. Tarefas de planejamento - Uma análise do trabalho a ser empreendido
durante o planejamento estabelece as tarefas específicas que devem ser execu-
tadas e a seqüência para sua execução. Uma lista de verificação, baseada nesta
análise, deve ser elaborada na fase inicial do planejamento para facilitar a solução
dos problemas, em uma sucessão lógica. O referido documento facilita a revisão
e a coordenação periódica e, quando termina o trabalho, poderá ser remetido ao
escalão subordinado para utilização em seu planejamento.

c. Faseamento das tarefas de planejamento - Facilita a utilização de
tarefas específicas em uma seqüência lógica e, também, a coordenação do
planejamento simultâneo pelos diferentes escalões. As tarefas deverão ser
analisadas antes de seu faseamento. Quando as fases forem estabelecidas,
devem permitir tempo suficiente para que cada escalão complete as suas
respectivas tarefas e a difusão oportuna de dados e conhecimentos de inteligência
aos elementos subordinados. Entretanto, certa superposição de fases é inevitável
ao desenvolvimento simultâneo do planejamento. Freqüentemente, uma tarefa de
uma determinada fase do planejamento tem início antes que tarefas, de uma fase
anterior, estejam concluídas. Por exemplo, um plano detalhado, mais ou menos
completo, pode ser preparado na fase preliminar antes do recebimento da diretriz
correspondente. Geralmente, o faseamento do planejamento contém seis fases,
a saber:

(1) fase preliminar - fundamenta-se em hipóteses lógicas concernentes
às futuras operações ou no conhecimento de planos provisórios dos Esc Sp que
estejam disponíveis antes do recebimento da missão;

(2) fase inicial - após recebida a missão, os planejamentos são iniciados
com base em dados e conhecimentos de inteligência limitados e numa orientação
do planejamento. Inclui a elaboração de estudos de situação e planos provisórios
do Cmt e do EM;

(3) fase de operação - minutas de planos são elaboradas com base em
conhecimentos de inteligência mais completos, numa orientação mais precisa de
planejamento e em detalhados estudos de situação, resultando na decisão do
Cmt e no seu conceito da operação;

(4) fase de aprovação - o Cmt faz a revisão, aperfeiçoa e aprova o plano;
(5) fase da expedição - o plano é expedido; e
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(6) fase da execução - o escalão responsável pela expedição do plano
orienta os escalões subordinados na execução e complementação de seus
planos e na realização de ensaios.

7-7. FATOR TEMPO NO PLANEJAMENTO

a. O tempo necessário para planejar e iniciar uma operação varia com o valor
da organização. No escalão Btl ou equivalente, uma operação pode ser planejada
e iniciada em poucas horas. Neste caso, o plano pode resultar de um breve estudo
de situação e de uma decisão de imediata aplicação. No escalão Ex Cmp, maior
prazo poderá ser necessário para planejar e dar início a uma operação de maior
vulto. A quantidade de detalhes a considerar na elaboração de um plano pode
variar, dependendo do efetivo, valor e do tipo organização, da experiência
combativa da tropa, da complexidade das operações, dos fatores oriundos de uma
participação aliada ou combinada e do tempo disponível para o planejamento.

b. Medidas para reduzir o tempo de planejamento.
(1) Normas gerais de ação (NGA) - Essas normas ensejam melhor

entendimento e trabalho de equipe entre o Cmt, o EM e os escalões subordinados.
(2) Ação pré-planejada - Qualquer plano já concluído sobre emprego

tático ou processo de apoio logístico, que possa ser ensaiado e aperfeiçoado
antes de executado, economiza tempo de planejamento. A organização para o
combate, os planos táticos alternativos e outros planos de apoio, tais como os de
segurança da área de retaguarda, também concorrem para a economia de tempo.

(3) Planejamento simultâneo - O planejamento simultâneo ou concorren-
te nos diferentes escalões de comando e seções de EM economiza tempo e
propicia a identificação antecipada e a solução de problemas. Entretanto, isso não
isenta os Esc Sp da responsabilidade de fornecimento de dados e conhecimentos
de inteligência, além de instruções às organizações subordinadas tão cedo
quanto possível. Em cada escalão, sucessivamente, o planejador inclui os
detalhes necessários e particulares a cada um deles. A coordenação entre os
escalões superiores e subordinados, mediante reuniões e visitas durante o
planejamento, auxilia a apreciação dos problemas e suas soluções. A extensão
da simultaneidade do planejamento depende de muitos fatores, inclusive tempo,
distância e as ligações estabelecidas entre os escalões considerados e aspectos
de segurança. Em virtude de cada unidade subordinada envolvida na operação
realizar seu próprio planejamento com base no do Esc Sp, a distribuição de tempo
adequado para esse planejamento é consideração a ser feita em cada escalão de
comando.

7-8. MEDIDAS DE CONTRA-INTELIGÊNCIA DURANTE O PLANEJAMENTO

Durante o planejamento para operações fundamentais, a segurança é uma
consideração importante. Para a manutenção da iniciativa e da surpresa das
operações a serem realizadas, é necessário negar ao inimigo o conhecimento do
local (onde), da oportunidade da operação (quando) e dos meios a serem
empregados (quem). Medidas de contra-inteligência – no ramo da Segurança
Orgânica - são estabelecidas para o controle da área (Segurança das Áreas e

7-6/7-8



7-7

C 101-5

Instalações) na qual se realiza o planejamento, do pessoal participante (Seguran-
ça do Pessoal) e dos documentos (Segurança da Documentação e do Material)
relativos às operações. São fixadas medidas especiais para o manuseio da
documentação sigilosa concernente à operação, que incluem o estabelecimento
de uma relação restrita do pessoal que terá acesso aos elementos do plano,
passes especiais e outros meios de identificação para visitantes ao quartel-
general e às seções do EM de escalões mais elevados, bem como instalações
separadas para arquivo, distribuição e tramitação de documentos, além de
medidas excepcionais de segurança na troca de informações (Segurança das
Comunicações). Durante o planejamento, são programadas pela prévia inclusão
de um plano de proteção para este trabalho e para a própria operação (Plano de
Contra-inteligência  ou  Anexo  de  Contra-inteligência), tudo  de acordo com as
IP 30-1 - A ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA MILITAR (2ª PARTE) e as IP 30-3 -
RAMO CONTRA-INTELIGÊNCIA.

7-9. COORDENAÇÃO DO PLANEJAMENTO

A coordenação assegura que os elementos da ação planejada se ajustem
convenientemente, o que implica estabelecimento de fases nas operações
planejadas, nas quais as forças devem ajustar suas ações e posições. É realizada
mediante reuniões de EM, conferências entre os representantes dos escalões
interessados e visitas de ligação entre as unidades e os órgãos envolvidos no
planejamento.

7-10. PLANEJAMENTO DOS ELEMENTOS DE APOIO

Os elementos de apoio têm um aspecto especial que aumenta a comple-
xidade de seu planejamento. Embora todos os elementos devam considerar a área
de operações, o inimigo e seus Esc Sp, os elementos de apoio devem também
basear seu planejamento no plano da organização apoiada. Esta consideração é
mais do que um simples acréscimo de uma única variável às condições
enfrentadas pela organização de apoio. As diversas L Aç que a organização
apoiada pode adotar, tanto durante o planejamento, como na execução, exercem
grande influência no planejamento de um órgão de apoio e exigem flexibilidade na
execução. Todos os oficiais do EM devem considerar com atenção os problemas
especiais das organizações de apoio, assessorando os responsáveis pelos
planejamentos destas, a fim de atender com rapidez as necessidades das
organizações apoiadas.
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ARTIGO III

PLANOS

7-11. GENERALIDADES

Um plano é um método ou um esquema para uma ação militar, podendo ser
verbal ou escrito. É uma proposta para executar uma decisão ou projeto do Cmt.
Como parte do processo de planejamento, representa os preparativos da organi-
zação em uma área específica para atender a um determinado acontecimento.
Embora sejam baseados em condições específicas ou hipóteses, não são rígidos.
Através de estudos de situação continuados, análises e estudos de EM, dentro
do processo geral de planejamento, são alterados, aperfeiçoados e atualizados.

7-12. CARACTERÍSTICAS DE UM PLANO

a. A característica essencial de um plano é a de apresentar uma L Aç
definida e um método para sua execução.

b. Características gerais
(1) Possibilitar o cumprimento da missão (atende ao objetivo do planeja-

mento ?).
(2) Basear-se em fatos e hipóteses válidos (foram considerados todos os

dados pertinentes ? São esses dados precisos? Foram as hipóteses reduzidas
ao mínimo?).

(3) Proporcionar o emprego adequado dos recursos disponíveis (é o plano
exeqüível? Existem outros meios integrantes da organização que não estão sendo
amplamente empregados? Há outros meios disponíveis do Esc Sp que possam
ser utilizados?).

(4) Proporcionar uma organização adequada (estabelece claramente as
relações e fixa responsabilidades?).

(5) Proporcionar continuidade (prevê a organização, o pessoal, o material
e as providências para todo o período considerado?).

(6) Proporcionar descentralização (delega competência na amplitude
condizente com o controle necessário?).

(7) Favorecer o contato direto (permite a coordenação durante a execu-
ção, mediante contatos diretos entre elementos correspondentes em todos os
escalões?).

(8) Ser simples (foram eliminados todos os elementos não essenciais ao
sucesso da operação? Foram todos os elementos reduzidos às suas expressões
mais simples? Foram eliminadas todas as possibilidades de equívocos e má
interpretação?).

(9) Ser flexível (oferece possibilidades de reajustamento em face de
mudanças nas condições? Foram previstas linhas de ação alternativas?).

(10) Proporcionar controle (há medidas adequadas e foram elas previstas
para assegurar que o plano seja executado de acordo com a intenção do Cmt?).

(11) Ser coordenado (está todo ele coordenado? Quando for caso, o Cmt
terá sido informado da existência de discordância e da falta de coordenação?).
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7-13. ESBOÇO DE PLANO

O esboço de plano é um plano preliminar que delineia os aspectos
fundamentais ou princípios de uma L Aç, antes do início do planejamento
detalhado. Freqüentemente, os comandantes e EM utilizam o esboço: para
verificar a exeqüibilidade de uma operação; para prover dados de inteligência aos
Esc Sp; para obter aprovação e distribuição de meios, quando necessário; para
obter sugestões e propostas dos Cmt subordinados; para assessorar o Cmt na
tomada de uma decisão; e para iniciar e facilitar o planejamento dos escalões
subordinados. A palavra “esboço” é usada para indicar o grau de acabamento, e
não o escalão do comando a que ele se aplica. Embora os esboços de planos
normalmente sejam preparados pelos escalões mais elevados, qualquer outro
também poderá fazê-lo. Ele segue, normalmente, o modelo do plano a que se
refere.

7-14. APLICAÇÃO DE PLANOS

a. Para atender a diferentes situações, usa-se uma variedade de qualifica-
ções após a palavra “plano”. Alguns desses qualificativos são: “estratégico”, “de
campanha”, “de operações”, “logístico”, “de apoio” e “alternativo”. Tais qualifica-
ções não diferenciam os vários tipos de planos, mas especificam as muitas
finalidades para as quais são elaborados. A despeito dos qualificativos que lhes
são aplicados, todos os planos são a expressão do processo de planejamento
necessário na preparação de ações futuras.

b. Plano de Campanha - Prevê uma série de operações militares
correlacionadas e estabelecidas para a consecução de um objetivo comum,
normalmente, dentro de tempo e espaço determinados. Na guerra moderna, com
o crescente aumento do alcance das armas e a larga dispersão das forças, os
comandos combinados, muitas vezes, utilizam o plano de campanha.

c. Plano de Operações - Destina-se a uma operação militar (normalmente
parte de uma campanha militar). Cobre uma única operação ou uma série de
operações conjugadas derivadas de um plano de campanha. O ANEXO F dá um
exemplo de plano de operações. Quando a oportunidade ou as condições em que
o plano deve ser posto em execução não sofrem modificações, ele se transforma
em uma ordem de operações. O documento elaborado é facilmente adaptável para
o preparo de vários tipos de anexos aos planos ou ordens de operações.

d. Plano de Apoio Logístico - Aplica-se às operações de Ap Log. Baseia-
se nas necessidades operacionais da organização, determinadas por apropriados
estudos de situação. Quando posto em execução, se transforma em uma ordem
de Ap Log. Substitui o Prf 4º do P Op. O ANEXO F apresenta um exemplo de um
plano de Ap Log.

e. Plano de Segurança Integrada - É organizado para atender às
atividades preventiva e repressiva no quadro de GLO; peculiaridades locais podem
indicar a necessidade de adotar-se um plano para a atitude preventiva e outro para
a atitude repressiva.
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f. Outros planos - Um plano de apoio completa outro. Um plano alternativo
assegura o cumprimento da missão de outra maneira. Um plano de emergência
prevê as principais eventualidades que, razoavelmente, possam ser previstas nas
áreas mais importantes da Z Aç da organização. Exemplos de outros planos são
encontrados no ANEXO F.

7-15. MEMENTO E TÉCNICAS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS

Os ANEXOS D e F apresentam mementos e as técnicas de elaboração de
planos.

7-16. ANEXOS AOS PLANOS

O capítulo 8 trata dos anexos aos planos (ordens) e seus exemplos estão
transcritos no ANEXO F.
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CAPÍTULO 8

ORDENS

ARTIGO I

INTRODUÇÃO

8-1. GENERALIDADES

Ordem, diretriz, instrução e voz de comando são termos de significação
semelhante, para todos os fins práticos ou de execução. São comunicações
verbais ou escritas que transmitem informações, orientando as ações. A voz de
comando implica menos liberdade para o subordinado na maneira de execução
do que as outras formas de ordens. A diretriz é a mais utilizada para transmitir uma
orientação geral e normas ou planos estratégicos expedidos pelos comandantes
do teatro de operações ou de Esc Sp. A instrução é aplicada mais freqüentemente
para documentos que prescrevem orientação e controle das operações de um
grande comando (como por exemplo, Ex Cmp) abrangendo um largo período. Não
existe uma formula pré-estabelecida (memento) para a diretriz, que segue o feitio
pessoal de quem a expede. A instrução contém, em linhas gerais e de maneira
sintética, todos ou alguns dos itens de uma ordem de operações, particularmente
os três iniciais. Recebe, normalmente, o nome de “instrução de operações”.

8-2. ORDENS

a. As ordens são de três categorias gerais: de combate, de rotina e as
relativas aos conselhos de justiça.

b. As ordens de combate dizem respeito às operações estratégicas e
táticas e seu Ap Log. Podem ser expedidas, inicialmente, como planos a serem
transformados em ordens, conforme for especificado ou na previsão do surgimento
de determinadas situações. Além das diretrizes e instruções, existem outras
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ordens de combate.
(1) Ordens de operações - estabelecem ações coordenadas para o

cumprimento da decisão do Cmt na condução de uma operação. Esta expressão
é geral e inclui tanto as ordens para a execução de operações táticas, como as
ordens de movimento. Os Cmt de Ap Log e apoio ao combate também empregam
ordens de operações para fixar as missões de suas organizações.

(2) Ordens de Ap Log - estabelecem o Ap Log coordenado para a
organização. Substitui o parágrafo 4º da ordem de operações.

(3) Normas gerais de ação (NGA) - prescrevem métodos rotineiros a
seguir nas operações.

(4) Ordens preparatórias - proporcionam as informações preliminares das
ações ou ordens que se seguirão. São, geralmente, mensagens breves, orais ou
escritas.

c. As ordens de rotina e as relativas aos conselhos de justiça abrangem as
operações administrativas na guarnição ou no serviço em campanha e incluem
ordens gerais, especiais e instruções por carta, boletins, circulares e memoran-
dos.

ARTIGO II

ORDENS DE COMBATE

8-3. GENERALIDADES

a. As ordens de combate devem ser elaboradas observando-se os princípios
básicos válidos para qualquer texto de natureza operacional, como por exemplo,
clareza, concisão e precisão. Sempre que possível, deve ser utilizada a termino-
logia de uso consagrado no meio militar.

b. O conteúdo da ordem deve exprimir, em termos diretos e inconfundíveis,
exatamente aquilo que o Cmt deseja que seja feito e qual é sua intenção, ou seja,
o que pretende alcançar com a(s) operação(ões). Entretanto, ele não deve
restringir a iniciativa dos comandantes subordinados, prescrevendo detalhes de
execução que lhes competem, a não ser em situações excepcionais, como por
exemplo, numa operação que requeira coordenação extremamente cerrada.

c. A utilização de uma linguagem simples e termos adequados facilita o
entendimento por parte dos destinatários. Alguns exemplos podem ser apresen-
tados:

(1) o uso da forma afirmativa de expressão é preferível em relação à forma
negativa. Assim, é melhor dizer “os trens da unidade permanecem na área de
estacionamento em que se encontram atualmente” do que “os trens não
acompanharão a unidade”;

(2) expressões vagas como “atacar vigorosamente”, “tentar conquistar”,
“tanto quanto possível”, devem ser evitadas;

(3) o uso de termos como “ataque principal” e “ataque coordenado” são
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adequados e claros, enquanto que o uso de “ataque secundário” deve ser evitado.

d. A difusão das ordens deve atender ao princípio da oportunidade,
permitindo aos comandantes subordinados tempo suficiente para executar os
procedimentos mais adequados à situação.

8-4. ORDEM DE OPERAÇÕES

a. Generalidades - A ordem de operações é o resultado do planejamento
operacional. Quando uma operação tiver de ser executada imediatamente, a
ordem completa ou uma série de ordens fragmentárias é preparada tendo por base
a decisão do Cmt. Quando uma operação vai ser executada futuramente, a ordem
de operações pode ser um plano de operações que entrará em vigor mediante
instrução apropriada. Por exemplo: “Executar o P Op Nr 16 como O Op Nr 8. Dia
D e hora H serão 171120 Jun 89”.

b. Conteúdo da ordem de operações - A ordem de operações prescreve
detalhes ou métodos de execução necessários para assegurar que as ações dos
elementos subordinados sejam executadas em conformidade com o plano de
operações para toda a força e de acordo com a intenção do Cmt. Os pormenores
incluídos tratam de aspectos de combate, apoio ao combate e Ap Log da
operação.

c. Preparação da ordem
(1) Atividade do EM na preparação da ordem de operações - o chefe da

3ª seção tem a principal responsabilidade de EMG pela preparação, publicação
e distribuição da ordem de operações de uma organização. Os outros oficiais dos
EMG e especial auxiliam fornecendo as partes da ordem pertinentes às suas
responsabilidades de EM. Esta contribuição varia desde uma simples sentença
até um anexo completo, dependendo da necessidade e da atividade da seção. O
ANEXO A contém um estudo das atividades dos oficiais do EMG na preparação
e distribuição da ordem de operações.

(2) Memento - o ANEXO E apresenta um memento de uma ordem de
operações. Uma ordem fragmentária segue o mesmo memento; contudo, certos
elementos, normalmente encontrados numa ordem completa, são omitidos
quando não sofrerem alterações, não forem essenciais, não estiverem disponíveis
ou forem incompletos no momento da expedição.

(3) Técnicas na preparação de ordens de operações - determinadas técni-
cas aplicáveis à preparação das ordens de operações constam do ANEXO D.

d. Assinatura e autenticação
(1) Normalmente, o Cmt assina o original (exemplar Nr 01) da ordem de

operações, que se destina ao arquivo histórico da organização. Pode autorizar um
representante especificamente designado para assinar o original em seu nome.

(2) O oficial de operações autentica os demais exemplares da ordem,
quando não dispuser de meios para reprografia ou impressão a partir do original.
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8-5. ORDEM DE APOIO LOGISTICO

a. Generalidades
(1) A ordem de Ap Log é um documento formal que prescreve os detalhes

ou métodos de execução do Ap Log a uma operação.
(2) Uma ordem de Ap Log é expedida separadamente quando os detalhes

a serem informados sobre o Ap Log forem muito volumosos. No decorrer de uma
operação, as modificações necessárias na ordem de Ap Log em vigor são feitas
pela expedição de ordens fragmentárias ou pela inclusão de alterações na ordem
de operações. Uma outra ordem de Ap Log é expedida quando ocorrer alteração
total na situação do Ap Log ou na situação tática ou, ainda, quando muitas
alterações tornem a ordem em vigor superada. Uma ordem de Ap Log completa
é também preparada para o registro histórico.

(3) Os Cmt que têm mais responsabilidades de Ap Log são os que mais
freqüentemente expedem ordens logísticas. Todavia, estas ordens podem ser
expedidas por outros comandantes, dependendo do tipo da organização e da sua
missão, da complexidade da situação do Ap Log e das normas gerais de ação.

b. Conteúdo da ordem de Ap Log - A ordem de Ap Log contém instruções
e informações relativas às atividades de Ap Log. Destina-se mais às organizações
apoiadas do que às que prestam apoio.

c. Preparação da ordem
(1) Atividades do EM na preparação da ordem de Ap Log - o chefe da 4ª

seção tem, como principal responsabilidade de EMG, a preparação, publicação
e distribuição da ordem de Ap Log de uma organização. Os outros oficiais dos
EMG e especial auxiliam fornecendo as partes da ordem relativas às suas
responsabilidades de EM. Esta contribuição varia desde uma simples sentença
até um anexo completo, dependendo da necessidade e da atividade da ação. O
ANEXO A contém um estudo das atividades dos oficiais do EMG na preparação
e distribuição da ordem de Ap Log.

(2) Memento - o ANEXO E apresenta um memento de ordem de Ap Log.
Uma ordem de Ap Log fragmentária segue o referido memento; contudo, certos
elementos, normalmente encontrados numa ordem completa, são omitidos
quando não sofrerem alterações, não forem essenciais, não estiverem disponíveis
ou forem incompletos no memento da expedição.

(3) Técnica na preparação das ordens de Ap Log - determinadas técnicas
aplicáveis à preparação das ordens de Ap Log constam do ANEXO D.

d. Assinatura e autenticação
(1) Normalmente, o Cmt assina o original (exemplar Nr 01) da ordem de

Ap Log, que se destina ao arquivo ou ao histórico da organização. Pode autorizar
um representante especificamente designado para assinar o original em seu
nome.

(2) O oficial de logística autentica as demais cópias da ordem, na falta
de meios para reprografia ou impressão a partir dos originais.
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8-6. NORMAS GERAIS DE AÇÃO

a. Generalidades - As NGA reduzem o número, a extensão e a freqüência
de outros tipos de ordens. Estabelecem os procedimentos que são padronizados
nas organizações e são habitualmente utilizados nos assuntos de rotina.

b. Finalidades
(1) Simplificar a elaboração e transmissão de outras ordens.
(2) Simplificar e aperfeiçoar a instrução da tropa.
(3) Promover o entendimento e o trabalho de equipe entre o Cmt, EM e

tropa.
(4) Proporcionar rapidez na execução das operações.
(5) Diminuir o número de erros e evitar confusões.

c. Forma
(1) Cada comando elabora NGA baseadas nas do Esc Sp, na orientação

do Cmt e nas normas habituais ditadas pela experiência.
(2) As NGA da organização, normalmente, estabelecem as condições

que servirão de base e orientação para elaboração das normas dos elementos
subordinados que deverão ser expedidas.

(3) As citadas normas são modificadas, quando necessário, para atender
às variações das condições ou quando a prática aconselhar. Elas devem ser
suficientemente completas para orientar novos elementos da organização (pes-
soas ou unidades) ou novas unidades em reforço, com relação às normas em vigor.
A quantidade de detalhes depende do escalão e do estágio de treinamento.
Instruções técnicas destinadas a um número limitado de especialistas são
distribuídas em documento (memorando) separado ou em anexo e devem estar
referenciadas em lugar apropriado no corpo das NGA.

d. Preparação e difusão
(1) O oficial de operações é o principal responsável pela elaboração e

difusão das NGA da organização. Outros oficiais de EM fornecem as partes
relativas às suas áreas de interesse conforme foi estabelecido para a ordem de
operações e logística (Prf 8-4 c. e 8-5 c., respectivamente).

(2) As NGA são publicadas na forma mais adequada à organização.
Tanto quanto possível, os elementos subordinados seguirão o modelo do Esc Sp.

(3) O emprego de folhas soltas e anexos facilita a introdução de
modificações e permite aos grupos específicos de trabalho ficarem somente com
aqueles anexos ou partes das normas necessários ao seu trabalho.

(4) O ANEXO E contém mementos de NGA de comandos táticos e
logísticos. Manuais de campanha transcrevem exemplos de NGA de organiza-
ções operacionais.

8-7. ORDEM PREPARATÓRIA

Ordens preparatórias são apropriadas a todos os escalões de comando
quando seu emprego economizar tempo ou poupar esforços. Fornecem às
organizações subordinadas informações antecipadas de uma ação prevista, de
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forma a proporcionar-lhes mais tempo para os preparativos necessários. Os
oficiais do EMG ou especial podem expedir ordens preparatórias depois que a
coordenação apropriada de EM tenha sido realizada. Um exemplo de ordem
preparatória consta do ANEXO E.

ARTIGO III

ANEXOS ÀS ORDENS

8-8. GENERALIDADES

a. Conteúdo dos anexos
(1) Matéria complementando uma ordem para obter concisão e simplici-

dade no texto da ordem.
(2) Informações para completar uma ordem, quando são de interesse

limitado a determinados elementos ou de natureza técnica.
(3) Assuntos a serem transcritos em um plano ou ordem de uma

organização subordinada.

b. Mesmo quando acompanhada de anexos, a ordem de combate (de
operações, de Ap Log, etc) deve conter todos os dados ou conhecimentos de
inteligência essenciais ao eficiente emprego de todos os integrantes da organiza-
ção.

8-9. DISTRIBUIÇÃO

Os anexos são distribuídos a todas as organizações ou órgãos cujas ações
dependem das instruções ou informações neles contidas. Os anexos podem ser
expedidos simultaneamente com a ordem ou separadamente (o Prf 8-10 mostra
a diferença entre os mementos quando os anexos são distribuídos em separado).
A menos que haja uma razão contrária, cada exemplar de uma ordem é distribuído
completo, isto é, com todos seus anexos.

8-10. MEMENTOS DE ANEXOS

a. Os anexos, normalmente, seguem os parágrafos ou itens do memento
da ordem de operações (ANEXO E). Entretanto, alguns deles obedecem a
mementos prescritos em instruções especiais.

b. Quando o anexo tiver maior distribuição do que a ordem à qual
complementa ou deva ser distribuído separadamente, deve ter uma identificação
apropriada com relação à mesma ordem e possuir, de modo idêntico a ela, o
cabeçalho e o fecho (instruções sobre o recebimento), assinatura do Cmt ou de
seu representante autorizado, apêndices, distribuição e autenticação, se neces-
sário. Contudo, se um anexo é distribuído juntamente com a ordem, necessita ser
identificado com relação a esta.
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c. Manuais de campanha transcrevem mementos para a maioria dos
anexos. Exemplos constam do ANEXO E e técnicas aplicáveis à redação de
anexos constam do ANEXO D.
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CAPÍTULO 9

ORGANIZAÇÃO DOS QUARTÉIS-GENERAIS, POSTOS DE COMANDO E
INSTALAÇÕES PARA O CONTROLE DAS OPERAÇÕES

ARTIGO I

ORGANIZAÇÃO DO QUARTEL-GENERAL / POSTO DE COMANDO

9-1. GENERALIDADES

a. Em campanha, os postos de comando de Bda e de DE, normalmente,
operam em mais de um escalão, o que permite maior dispersão do pessoal e do
equipamento. Estes escalões não são níveis distintos de comando, mas compo-
nentes de um mesmo PC.

b. Nos escalões teatro de operações, força terrestre do teatro de operações
(FTTO) e Ex Cmp, em princípio, não há necessidade de desdobramento em mais
de um escalão.

c. O Cmt fixa a composição e organização de cada escalão em função das
necessidades para o cumprimento da missão. A localização geral pode ser fixada
pelo Cmt ou pelo Esc Sp.

9-2. ESCALÕES DO QUARTEL-GENERAL/POSTO DE COMANDO

a. Organização de comando - Os PC de DE e de Bda desdobram-se,
normalmente, em três escalões: posto de comando principal (PCP), posto de
comando recuado (PCR) e o posto de comando tático (PCT).

(1) Posto de comando principal
(a) O PCP, em geral, é composto pelo Cmt e por outros elementos

do comando necessários para assessorá-lo no planejamento e controle das
operações. Todos os oficiais do EMG e especial, empenhados nas operações de
combate e apoio ao combate, estão normalmente neste posto.
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(b) O PCP deve ser capaz de executar deslocamentos rápidos e
freqüentes. Pode deslocar-se como um todo ou por escalões dentro das
necessidades da continuidade das operações.

(c) O E3, assessorado pelo oficial de comunicações, propõe a
localização do PCP. O Cmt QG (nos escalões que o possuem) ou o E1 (nos
demais escalões), assessorado  pelo  Cmt  da  subunidade de comando e pelo
O Com, determina a distribuição interna das instalações do PC, bem como é o
responsável pelos seus deslocamentos e pela sua segurança. O Cmt aprova a
localização, a ocasião e o processo de deslocamento do posto de comando.

(d) Devido às características do combate moderno, exigindo mudan-
ças mais freqüentes do posto de comando, o E3, assessorado pelo O Com, deve
propor a localização de um ou mais posto(s) de comando alternativo(s), que serão
ocupados se necessário.

(e) O E3 informa a todos os comandos interessados a localização e
a hora em que o PC será fechado no antigo local e aberto no novo. Quando possível,
estas informações devem constar da ordem de operações.

(2) Posto de comando recuado
(a) O PCR geralmente consiste em algumas seções do EM ou partes

destas e de outros elementos do comando engajados nas atividades de Ap Log,
não diretamente relacionados com o controle das operações de combate ou de
apoio ao combate. Está situado, normalmente, na área de retaguarda da Z Aç do
elemento considerado, sempre que possível, nas proximidades das instalações
da área de Ap Log, sem no entanto, estar no interior dessa.

(b) O E4, assessorado pelo oficial de comunicações e pelo Cmt do
B Log, propõe a localização do posto de comando recuado. A distribuição interna
das instalações do PCR é realizada pelo ajudante geral em coordenação com o
oficial chefe do C Com Cmdo do PCR. O E4 tem responsabilidade de EM no que
se refere à segurança e deslocamento do PCR. O Cmt aprova a localização, a
ocasião e o processo de deslocamento do PCR.

(c) O E4 informa a todos os comandos interessados a localização e
a hora em que PCR será fechado no antigo local e aberto no novo.Quando possível,
estas informações devem constar da ordem de operações.

(3) Posto de comando tático
(a) O PCT é uma instalação de comando e controle de constituição

leve e com excepcional mobilidade aérea ou terrestre. É dotado de pouco pessoal
e material, instalados em veículos apropriados ou em plataforma aérea. A sua
missão é conduzir as operações em curso, fornecendo, em interação com o PCP,
informações em tempo real ao comando considerado.

(b) É o órgão que tem por principal finalidade permitir ao Cmt da tropa
acompanhar de perto as operações, oferecendo-lhe rapidez de deslocamento em
toda a Z Aç do seu escalão, dando-lhe agilidade e aumentando sua flexibilidade
para comandar e controlar as ações.

(c) Seu emprego ocorre, normalmente, nos escalões DE e Bda e a
sua localização não obedece a fatores predeterminados.

b. Outros comandos
(1) Os QG da FTTOT, do comando logístico do TOT, os PC de Ex Cmp
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e de comando logístico de Ex Cmp, normalmente, não são escalonados, a menos
que condições especiais, tais como ambiente nuclear, tornem aconselhável o
escalonamento para reduzir a vulnerabilidade e dificultar sua identificação.

(2) O grupo de comando é o conjunto de pessoal e meios que acompanha
o Cmt de U ou SU por ocasião de sua saída da área de PC, com a finalidade de
supervisionar pessoalmente determinada operação. Sua constituição varia em
função da missão a desempenhar.

9-3. ORGANIZAÇÃO DOS QUARTÉIS-GENERAIS/POSTO DE COMANDO

A organização dos QG / PC poderá ser do tipo sistêmica, contendo órgãos
voltados para as operações correntes e para as operações futuras e elementos de
operações, apoio ao combate e apoio ao comando.

ARTIGO II

INSTALAÇÕES PARA O CONTROLE DAS OPERAÇÕES

9-4. GENERALIDADES

a. O QG/PC é o ponto focal dos meios que o Cmt dispõe para executar o
comando e o controle, sendo a principal fonte de dados e conhecimentos de
inteligência e decisões.

b. Rápida coordenação entre os elementos do EM é necessária para
acelerar as atividades do EM e pôr em execução as decisões do comando. O Cmt
organiza seu EM para facilitar a rapidez de ação e a coordenação; em determina-
das ocasiões, os membros do EM podem organizar-se em grupamentos, quando
a disposição interna normal do QG/PC não permitir estreita coordenação. Em
ambos os casos, esses grupamentos não obedecem a um quadro de organização
e não se constituem em órgãos distintos de comando.

c. As operações de combate e de apoio ao combate exigem estreita e rápida
coordenação. Os Cmt de DE e de Ex Cmp, com freqüência, organizam centros
de operações táticas, a fim de obterem esta coordenação.

9-5. CENTRO DE OPERAÇÕES TÁTICAS (COT)

a. É uma instalação de EM integrada, composta por determinados elemen-
tos representativos dos EMG e especial e de alguns Cmt das organizações de
apoio ao combate ou seus representantes. Estes representantes provêem dados
e conhecimentos de inteligência referentes às operações em curso nas respec-
tivas áreas de responsabilidade, apresentam propostas, tomam medidas dentro
de normas estabelecidas e expedem ordens de caráter complementar.
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b. A organização e a missão da força, assim como as necessidades e os
desejos do Cmt determinarão a organização e o funcionamento do centro. O
ANEXO J trata de pormenores quanto a uma organização e a um método de
operação de um centro de operações táticas que pode ser convenientemente
adaptado para emprego pelos Cmt do Ex Cmp, DE e, quando for o caso, Bda e
FT.

9-6. CENTRO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA INTEGRADA (COSI)

a. É o órgão de coordenação, controle e assessoria de que dispõe um
comando nos níveis Zona de Segurança Integrada (ZSI), Área de Segurança
Integrada (ASI), Subárea de Segurança Integrada (SASI) e Setor de Segurança
Integrada (SESI) que têm por finalidade:

(1) coordenar o planejamento e a execução das medidas de garantia dos
poderes constitucionais, da lei e da ordem;

(2) coordenar e controlar o emprego dos meios federais, estaduais e
municipais disponíveis; e

(3) assessorar o Executor das Medidas do Estado de Defesa, Estado de
Sítio ou do Interventor Federal.

b. O COSI poderá ser composto por elementos interforças e por represen-
tantes de órgãos civis necessários (órgãos de segurança pública, receita federal,
ministério público, dentre outros).

c. É importante, mesmo em situação de normalidade, que os representan-
tes do COSI se reúnam periodicamente, para troca de dados e experiências.
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