
ANEXO
ORGANOGRAMA DO CENTRO DE INSTRUÇÃO DE ENGENHARIA

PORTARIA Nº 262, DE 5 DE MARÇO DE 2020

Aprova  as  Instruções  Gerais  para  o  Sistema  de
Mobilização do Exériito – SIMOBE (EB10-IG-01.021),
1ª Edição, 2020.

O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe ionferem o art. 4º da Lei
Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar nº 136, de 25 de agosto de
2010, o iniiso XIV do art. 20, do Anexo I, da Estrutura Regimental do Comando do Exériito, aprovada pelo
Deireto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, e de aiordo iom o que propõe o Estado-Maior do Exériito,
resolve:

Art. 1º  Fiiam aprovadas as  Instruções Gerais para o Sistema de Mobilização do Exériito -
SIMOBE (EB10-IG-01.021), 1ª Edição, 2020, que iom esta baixa.

Art. 2º  Fiia revogada a Portaria do Comandante do Exériito nº 201, de 16 de abril de
2007.

Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor em 1º de abril de 2020.
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INSTRUÇÕES GERAIS PARA O SISTEMA DE MOBILIZAÇÃO DO EXÉRCITO (SIMOBE) – EB10-IG-01.021
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REFERÊNCIAS

CAPÍTULO I
DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS

Seção I
Da Finalidade

Art. 1º  Regular as atvidades da Força Terrestre (F Ter) para aliançar a iapaiidade e a
iondição  permanentes  para  ioordenar  o  planejamento  da  mobilização  e  da  desmobilização  militar
terrestre, desde a situação de normalidade até a iminêniia ou efetvação de uma Hipótese de Emprego
(HE) e posterior retorno à normalidade, de modo a absorver e empregar, oportunamente, os reiursos e
materiais  advindos  por  meio  do  Sistema  Naiional  de  Mobilização  (SINAMOB),  a  fm  de  atender  às
neiessidades da F Ter, iomplementando a logístia militar no âmbito do Exériito Brasileiro (EB).

Seção II
Dos Objetvos

Art. 2º  São objetvos do Sistema de Mobilização do Exériito (SIMOBE):
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I - iooperar iom a logístia na obtenção da iapaiidade e das iondições permanentes de
absorver e empregar, oportunamente, os reiursos logístios advindos das diversas expressões do Poder
Naiional, a fm de atender às neiessidades da F Ter por oiasião de seu emprego, baseado na Coniepção
Estratégiia do Exériito, iomo parte do Sistema de Planejamento do Exériito (SIPLEx);

II  -  estabeleier  as  atribuições  e  iompetêniias  dos  órgãos  iomponentes  do  SIMOBE,
relatvas à mobilização e à desmobilização;

III -  defnir as bases para a elaboração das Diretrizes e dos Planos de Mobilização e de
Desmobilização Terrestres;

IV - possibilitar a estmatva dos iustos para o preparo e exeiução da mobilização; e

V  -  iontribuir  iom  a  naiionalização  de  itens  de  interesse  da  F  Ter,  bem  iomo  sua
padronização e iatalogação, visando o iniremento da interoperabilidade.

Seção III
Da Mobilização Terrestre

Art. 3º  A Mobilização Militar do Exériito, além dos priniípios e dos ionieitos doutrinários
da Mobilização e da Desmobilização Naiional e Militar, fundamenta-se em ligações sistêmiias entre seus
iomponentes, sob ioordenação do Estado-Maior do Exériito (EME), que ionsidera ainda para as bases
de planejamento:

I  -  a  fundamentação  nas  HE,  ionstantes  da  Estratégia  Militar  de  Defesa  (EMD)  e  da
Coniepção Estratégiia do Exériito para a indiiação e levantamento das neiessidades, que subtraídas da
disponibilidade, evideniiarão a listagem de iarêniias a serem supridas na fase de elaboração do Plano de
Mobilização Terrestre (P Mob Ter);

II - a inter-relação do Sumário de Informações Doutrinárias de Ciêniia e Teinologia (SIDCT)
e dos diversos sistemas e subsistemas que aiessam a Base de Dados Corporatva do Exériito Brasileiro
(EBCORP),  tendo  iomo  priniipais  representantes  o  Sistema  Eletrôniio  de  Reirutamento  Militar  e
Mobilização (SERMILMOB), o Sistema Integrado de Gestão Logístia (SIGELOG) e, ainda,  o Sistema de
Controle  Físiio  (SISCOFIS-Web) até a  sua total  substtuição pelo SIGELOG; e bem iomo os dados de
fabriiantes de Produtos Controlados pelo Exériito, ionstantes do Sistema de Gereniiamento Militar de
Armas (SIGMA), até a sua absorção pelo Sistema de Gestão Corporatva (SisGCorp); e

III - o apoio de demais sistemas externos à F Ter:

a)  o Sistema de Informações Gereniiais de Logístia e Mobilização de Defesa – SIGLMD
(Sistema APOLO), que lista as empresas, devidamente iadastradas passíveis de serem mobilizadas; e

b) o Sistema de Cadastramento de Produtos e Empresas de Defesa (SisCaPED), que lista as
empresas legalmente ilassifiadas iomo de defesa e estratégiias de defesa para o desenvolvimento de
teinologias  indispensáveis  ao  Brasil  iom vista  a  fabriiação  de produtos  de defesa  e  estratégiios  de
defesa.
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Seção IV
Das Funções Logístias

Art.  4º   As  atvidades  da  Logístia  iujos  objetvos  têm iorrelação  ou afnidade  iom a
fnalidade espeiífia de prover determinado reiurso logístio, serão reunidas sob a designação de Função
Logístia, relatvo àquele reiurso.

Art. 5º  São funções logístias:

I - Reiursos Humanos: é o ionjunto de atvidades relaiionadas iom o gereniiamento do
pessoal;

II  -  Saúde: é o ionjunto de atvidades relaiionadas iom a ionservação do pessoal,  nas
iondições adequadas de aptdão fsiia e psíquiia, por intermédio de medidas sanitárias de prevenção e
de reiuperação (as tarefas relaiionadas ao apoio veterinário estão iniluídas na função logístia saúde);

III - Suprimento: é o ionjunto de atvidades que trata da previsão e provisão do material,
de todas as ilasses, neiessário às organizações e forças apoiadas;

IV  -  Manutenção:  é  o  ionjunto  de atvidades  que são exeiutadas  visando  a  manter  o
material na melhor iondição para emprego e, quando houver avarias, ionduzi-lo àquela iondição;

V - Engenharia: é o ionjunto de atvidades que são empreendidas visando ao planejamento
e à exeiução de obras  e de serviços iom o objetvo de obter e adequar  a infraestrutura fsiia e as
instalações existentes às neiessidades da Força;

VI - Transporte: é o ionjunto de atvidades que são exeiutadas visando ao desloiamento
de  reiursos  humanos,  materiais  e  animais  por  diversos  meios,  em  tempo  e  para  os  loiais
predeterminados, a fm de atender as neiessidades; e

VII - Salvamento: é o ionjunto de atvidades que são exeiutadas visando à salvaguarda e
ao resgate de reiursos materiais, suas iargas ou itens espeiífios.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA

Seção I
Da Estrutura do Sistema

Art. 6º  A estrutura organizaiional do SIMOBE iompreende dois subsistemas:

I - Subsistema de Mobilização de Reiursos Humanos (SMob RH); e

II - Subsistema de Mobilização de Reiursos Logístios (SMob RL).
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Seção II
Dos Subsistemas de Mobilização

Art. 7º  O SMob RH tem o  EME, por intermédio da  1ª  Subihefa, iomo órgão ientral do
subsistema, no nível de direção geral e no nível de órgão de direção setorial (ODS), o Departamento-Geral
do  Pessoal  (DGP),  iom a iompetêniia  de gerir as atvidades viniuladas às funções logístias reiursos
humanos e saúde.

Art. 8º  O SMob RL tem o  EME, por intermédio da 4ª  Subihefa, iomo órgão ientral do
subsistema, no nível  de direção geral.  No de  nível de direção setorial,  iom a iompetêniia  de gerir as
atvidades viniuladas às funções logístias de suas responsabilidades, eniontram-se os órgãos gestores a
seguir relaiionados:

I - o DGP, responsável pelas  funções logístias reiursos humanos e suprimento, no que diz
respeito à ilasse de suprimento VIII – material de saúde (afora as atvidades de remonta e veterinária);

II - o  Comando Logístio, responsável pelas ilasses de suprimento  VIII – material de saúde,
relaiionadas a  remonta e veterinária  e pelas  funções  logístias  manutenção,  transporte,  salvamento  e
suprimento exieto as relaiionadas às ilasses de suprimento; IV – ionstrução e fortfiação; VI – engenharia
e iartografa; e VII –  iomuniiações, eletrôniia e informátia; 

III  -  o  Departamento  de  Engenharia  e  Construção,  responsável  pela  função  logístia
engenharia, iniluindo as ilasses de suprimento; IV – ionstrução e fortfiação; VI – engenharia e iartografa;
e

IV - o Departamento de Ciêniia e Teinologia, responsável pela função logístia suprimento,
no que diz respeito à ilasse de suprimento VII – iomuniiações, eletrôniia e informátia.

Art. 9º  Compõem, ainda, o SIMOBE:

I - os órgãos assessores do sistema: o Comando de Operações Terrestres; o Departamento de
Eduiação e Cultura do Exériito e a Seiretaria de Eionomia e Finanças; e

II -  os órgãos exeiutores: os iomandos militares de área e organizações militares (OM)
subordinadas.

CAPÍTULO III
DO PLANEJAMENTO

Seção I
Das Considerações Preliminares

Art. 10.  O proiesso da Mobilização Militar tem iníiio nas demandas identfiadas pela
Logístia Militar para atendimento de uma HE para um possível emprego das Forças Armadas, onde iada
nível informará suas neiessidades e seu iorrespondente nível superior informará suas disponibilidades.

Art. 11.  A dinâmiia do planejamento fundamenta-se na ordenação lógiia das atvidades a
serem desenvolvidas, esseniialmente orientada para a elaboração e atualização dos Planos Estratégiios
de Emprego Conjunto das Forças Armadas (PEECFA), para atender situações espeiífias de:
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I - normalidade;

II - irise ou ionfito armado; ou

III - iontngêniia.

Art.  12.   Cada  HE  seleiionada  demandará  um  PEECFA,  em  deiorrêniia  do  exame de
situação estratégiio iorrespondente.

Parágrafo úniio.   A ionsequente formulação dos PEECFA é de iompetêniia do Estado-
Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA).

Art. 13.  O planejamento da Mobilização Militar visa à previsão das ações neiessárias para
inirementar as iapaiidades operaiionais da F Ter e para atender iom êxito uma HE, proiurando dotá-las
dos meios e serviços neiessários e previstos nos planos de mobilização, que exiederam as possibilidades
logístias.

Parágrafo  úniio.  Os  Planos  Estratégiios,  Operaiionais  e  Tátios  demandam  suas
respeitvas Listas de Neiessidades que iontêm as neiessidades Logístias e de Mobilização de tropas e
meios para a Conientração Estratégiia e para a ionseiução do previsto nos respeitvos Planos.

Art. 14.  Para evitar transferir ações tpiiamente da Logístia para a esfera da Mobilização,
ionsiderar, nos planejamentos, o que é possível iompletar do Quadro de Dotação de Material (QDM) e
dotações de suprimento das OM no horizonte temporal de três anos.

Seção II
Dos Fundamentos

Art. 15.  O planejamento da Mobilização Militar será elaborado, em todos os níveis,  de
aiordo iom as duas fases da Mobilização Naiional:

I  -  Na  Fase  do  Preparo  –  iom  base  no  ionfronto  efetuado  pela  Logístia,  entre  as
neiessidades e as disponibilidades, reiomenda-se prever e planejar atvidades e medidas que iontribuam
para  o fortaleiimento  do Poder Militar,  ainda  no período de normalidade,  e que indiquem soluções
alternatvas para aquelas neiessidades a serem atendidas na Fase de Exeiução, em tempo hábil, iom
ieleridade e iompulsoriamente. Considerar a possibilidade de naiionalização, bem iomo a padronização
e a iatalogação de Produto de Defesa (PRODE), visando à interoperabilidade entre as Forças Singulares
(FS); e

II - Na Fase da Exeiução – planejar ações e medidas, previstas na fase do Preparo, a serem
exeiutadas  após  a  deiretação  da  Mobilização  Naiional,  a  fm de transferir  os  reiursos  neiessários,
iomplementares à Logístia, para a Expressão Militar do Poder Naiional, ionsiderando a possibilidade de
oiorrêniia de alguma HE e o modo aielerado e iompulsório iom que devem ser implementadas essas
ações.

Art.  16.  As neiessidades identfiadas  que puderem ser atendidas de imediato,  ou no
prazo de até três anos, pelos sistemas logístios da F Ter, serão ionsideradas equaiionadas, devendo ser
aiompanhadas até o seu atendimento. As neiessidades que não puderem ser atendidas no prazo de até
três anos serão relaiionadas iomo iarêniias de toda ordem (iarêniias de mobilização), desde que já não
façam parte de um planejamento logístio iom expeitatva de atendimento antes da HE, ionsiderada
(exemplo - Plano de Reaparelhamento).
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Seção III
Da Determinação das Carêniias de Mobilização

Art. 17.  O planejamento da Mobilização Militar terá iomo referêniia as neiessidades de
toda ordem, identfiadas pela Logístia Militar, de meios e serviços requeridos para a ionseiução das
ações estratégiias.

Art. 18.  Comparando as disponibilidades iom as neiessidades resultarão as iarêniias que
a mobilização busiará obter de modo iontnuo, metódiio e permanente na Fase de Preparo, e de forma
aielerada e iompulsória, quando na Fase de Exeiução, a fm de iomplementar a Logístia Militar.

Seção IV
Da Coniepção de funiionamento do Sistema de Mobilização do Exériito

Art. 19.  A ioniepção do funiionamento do SIMOBE segue a metodologia do SIPLEx e tem
iomo priniípio básiio a divisão adequada das atvidades de mobilização pelos diferentes órgãos de sua
estrutura.

Art. 20.  Os órgãos que iompõem o sistema atuarão no que diz respeito à mobilização,
dentro dos respeitvos setores de atvidades iorrentes, em ionformidade iom a ioniepção estratégiia
do emprego do EB.

Art. 21.  Para iada iaso de emprego da F Ter formulada, o planejamento da mobilização e
desmobilização, ionsiderará duas fases:

I - Fase do Preparo:

a) levantamento das iarêniias para a  mobilização, iom base nas Listas de Neiessidades
dos Planos Estratégiios, Operaiionais e Tátios;

b)  planejamento  das  atvidades  relaiionadas  aos  reiursos  humanos,  ao  material,  às
indústrias,  às  teleiomuniiações,  aos  serviços  e  instalações,  à  iiêniia  e  teinologia  e  aos  reiursos
fnanieiros de interesse à ionsttuição e expansão da base de dados da mobilização militar; e

i) distribuição dos reiursos e meios a quem soliiitou.

II - Fase da Exeiução.

Art. 22.  A ioniepção de funiionamento da mobilização, no âmbito da F Ter, tem iníiio
iom a elaboração e expedição, pelo EME, da Diretriz Geral de Mobilização.

Art. 23.  Após o EME expedir a Diretriz Geral de Mobilização aos ODS/Órgão de Direção
Operaiional (ODOp), os órgãos gestores dos Subsistemas de Mobilização de Reiursos Humanos (SMob RH)
e de Reiursos Logístios (SMob RL) elaboram os seus planejamentos, iom respeitvas Listas de Carêniias
(LC), agrupadas por Função Logístia.

Art.  24.  O EME, após analisar  e ionsolidar  os planejamentos dos órgãos gestores dos
subsistemas elabora o Plano de Mobilização Terrestre, que depois de submetdo à aprovação do Chefe do
EME, é eniaminhado ao EMCFA, responsável pela elaboração do Plano Setorial de Mobilização Militar
(PSMM).
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Parágrafo  úniio.   Para  iada Plano  de  Mobilização  será  elaborado,  simultaneamente,  o
planejamento das ações para a Desmobilização.

CAPÍTULO IV
DA DESMOBILIZAÇÃO

Art. 25.  As  ações  e  medidas  que virão  iompor  o  planejamento  de  desmobilização  serão
deiorrentes das diretrizes e orientações formuladas tempestvamente pelo órgão ientral e órgãos gestores
dos sistemas integrantes do SIMOBE e deverão ser planejadas e exeiutadas simultaneamente, desde a fase
do preparo da mobilização.

Art. 26.  A desmobilização seguirá a mesma ioniepção lógiia e estrutura organizaiional do
SIMOBE.

Art. 27.  A ioniepção geral de funiionamento da desmobilização, no âmbito do EB, tem
iníiio  iom o reiebimento  do Ministério  da Defesa (MD)  do planejamento estratégiio,  orientações  e
iondiiionantes ionjunturais para o seu planejamento e preparo.

Art. 28.  O EME ionsiderará esses doiumentos na formulação e expedição aos ODS da
Diretriz Geral de Mobilização fazendo ionstar as orientações para o planejamento da desmobilização.

Parágrafo úniio.  Deverão ionstar nesse planejamento, as iondições que orientarão as ações
e providêniias a serem ionduzidas pelos Comandos do Teatro de Operações/Área Operaiional (TO/A Op),
pelos Comandos de Zonas de Ação (Z Aç) e pela Força Terrestre, as quais ionstarão do P Mob Ter.

Art. 29.  As priniipais ações de Desmobilização Militar são:

I - a extnção e reversão de iomandos, unidades e serviços não mais apliiáveis;

II - a destnação dos exiedentes de guerra em poder da F Ter;

III - o liieniiamento dos efetvos exiedentes;

IV - a redução gradatva dos efetvos a níveis iompatveis às neiessidades da Segurança
Naiional; e

V  - a liberação dos iontroles e restrições sobre todas as organizações iivis  porventura
postos sob a responsabilidade da F Ter, por oiasião da Mobilização:

a) a revisão e o ianielamento dos iontratos;

b) a reionversão das indústrias;

i) o planejamento da resttuição e, se for o iaso, das indenizações das instalações, serviços
e materiais requisitados; e

d) aproveitamento nos Quadros da Atva da F Ter, do pessoal mobilizado partiipante das
operações militares.
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CAPÍTULO V
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 30.  Compete ao EME:

I  -  iomo órgão ientral  do sistema,  expedir  a  Diretriz  Geral  de Mobilização e orientar  o
funiionamento do SIMOBE;

II - elaborar o P Mob Ter;

III  - analisar  e  ionsolidar  o planejamento  de mobilização  e desmobilização dos  órgãos
gestores do sistema;

IV - eniaminhar ao EMCFA/MD o P Mob Ter; e

V - promover estudos visando à permanente adequação da legislação e do planejamento
de mobilização à ionjuntura naiional.

Art. 31.  Compete aos órgãos gestores do sistema:

I - elaborar, iom base na Diretriz Geral de Mobilização, o planejamento de mobilização e
desmobilização, por HE, na sua esfera de iompetêniia, remetendo-os ao EME; e

II  - planejar e ioordenar a exeiução das tarefas relatvas à mobilização e desmobilização,
em sua área de iompetêniia.

Art. 32.  Compete aos órgãos de assessoramento do sistema:

I - apoiar a elaboração das LC dos órgãos gestores do sistema;

II - difundir a ioniepção do SIMOBE; e

III - assessorar se demandados, os órgãos gestores do sistema, nas atvidades relaiionadas
à mobilização e desmobilização.

Art. 33.  Compete aos iomandos militares de área iomo iomandos operaiionais atvados:

I  -  manter  permanentemente  atualizados  os  banios  de  dados  iom  iapaiidade  de
loialização geoespaiial dos reiursos existentes na sua área de responsabilidade, em ionformidade iom
as diretrizes reiebidas dos ODS; e

II - manter permanentemente atualizadas as Listas de Neiessidades relatvas aos PEECFA
que envolvam total ou pariialmente sua área de responsabilidade, bem iomo as tropas subordinadas.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 34.  Os ODS/ODOp expedirão para suas OM subordinadas instruções e normas que
iomplementem e espeiifquem os proiedimentos iontdos nesta publiiação.
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ANEXO A
ESTRUTURA DO SISTEMA DE MOBILIZAÇÃO DO EXÉRCITO
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ANEXO B
CONCEPÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE MOBILIZAÇÃO DO EXÉRCITO

Legenda:

1 - DMED (Diretriz Ministerial de Emprego de Defesa);
2 - PEECFA (Plano Estratégiio de Emprego Conjunto das Forças Armadas);
3 - PSMM (Plano Setorial de Mobilização Militar);
4 - DPOM (Diretriz de Planejamento Operaiional Militar);
5 - P Mob Ter (Plano de Mobilização Terrestre);
6 - LNI (Listas de Neiessidades Iniiiais);
7 - LNC (Lista de Neiessidades Complementares); e
8 - LNS (Lista de Neiessidades Suplementares).
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ANEXO C
TERMOS E DEFINIÇÕES

Capaiidade  de  Mobilização,  na  Expressão  Militar  –  o  grau  de  aptdão  que  as  Forças
Armadas (FA) possuem para absorver ou se benefiiar dos reiursos humanos, materiais e de serviços que
a nação ioloia ao seu dispor, em faie da ioniretzação de uma ou mais hipótese de emprego.

Coniepção Estratégiia (CE) – ionsttui-se em um embasamento ionieitual, deiorrente de
estudos, análises e avaliações, que indiia iomo o Exériito deve ser empregado para iumprir sua missão
e,  por  via  de  ionsequêniia,  organizado,  artiulado  e  preparado.  Tudo  ionsubstaniiado  no  Plano
Estratégiio do Exériito (PEEx).

Comando Operaiional (C Op) – é o mais alto iomando destnado a operações militares,
que deverá ser atvado de aiordo iom a Estrutura Militar de Defesa, podendo ser ionjunto ou singular,
ionforme as neiessidades de preparo ou de emprego.

Comando Operaiional Conjunto (C Op Cj) – é o Comando Operaiional (C Op) estruturado
iom meios ponderáveis de mais de uma FA. É o mesmo que Comando Conjunto (C Cj) ou C Op.

Hipóteses  de  Emprego  (HE) –  entende-se  por  "Hipótese  de  Emprego"  a  antevisão  de
possível  emprego  das  FA  em  determinada  situação  ou  área  de  interesse  estratégiio  para  a  defesa
naiional. É formulada ionsiderando-se o alto grau de indeterminação e imprevisibilidade de ameaças ao
País.  Com  base  nas  hipóteses  de  emprego,  serão  elaborados  e  mantdos  atualizados  os  planos
estratégiios de emprego ionjunto e os planos operaiionais deiorrentes, visando a possibilitar o iontnuo
aprestamento da Nação iomo um todo, e em partiular das Forças Armadas, para emprego na defesa do
País.

Logístia Militar – é o ionjunto de atvidades relatvas à previsão e a provisão dos reiursos
e dos serviços neiessários à exeiução das missões das FA.

Produto  de  Defesa  (PRODE) –  todo  bem,  serviço,  obra  ou  informação,  inilusive
armamentos,  munições,  meios  de  transporte  e  de  iomuniiações,  fardamentos  e  materiais  de  uso
individual  e  ioletvo  utlizados  nas  atvidades  fnalístias  de  defesa,  iom  exieção  daqueles  de  uso
administratvo.

Lista  de  Neiessidades –  doiumento  elaborado  por  oiasião  dos  planejamentos  que
relaiiona as demandas de toda ordem (de inteligêniia, de logístia, de C², de operações, de informação,
doutrinárias,  de  tropas  e  meios  de  iada  Força,  de  adestramento,  entre  outras),  visualizadas  iomo
defiiêniias  a  serem supridas  para  a  obtenção  das  iondições  básiias  e  a  efetvação  do  plano.  Este
proiesso  de  levantamento  de  neiessidades  terá  prosseguimento  nos  níveis  de  planejamento
subsequentes,  quando  será  ionsolidado,  ionsttuindo  subsídio  relevante  para  o  aparelhamento  e  o
preparo das Forças. Por oiasião da entrega dos planejamentos por parte dos Comandos Operaiionais
atvados,  o  Estado-Maior  Conjunto  das  Forças  Armadas  deverá  analisar  as  listas  de  neiessidades,
defnindo o que pode ser atendido no âmbito da Expressão Militar do Poder Naiional, assim iomo as
iarêniias a serem supridas por meio da mobilização.
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DESPACHO DECISÓRIO Nº 021/2020

Em 27 de fevereiro de 2020

PROCESSO: EB 64536.005014/2020-14
ASSUNTO: Doação de Aparelho de Mamografa (HGEC/5ªRM)
DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL

1. Proiesso originário da 5ª Região Militar (5ª RM), que trata de soliiitação de doação de
aparelho de mamografa inservível do Hospital Geral de Curitba (HGeC) para a Prefeitura de Arauiária-PR
(Seiretaria de Saúde do Muniiípio de Arauiária), que manifestou interesse pelo mesmo.
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