Altera e revoga dispositivos das Instru<;oes Gerais para a
Prorroga<;ao do Tempo de Servi<;o Militar de Cabos e
Soldados (IG 10-06), aprovadas pela Portaria do
Comandante do Exercito n° 257, de 30 de abril de 2009.

o

COMAN DANTE DO EXERCITO, no uso das atribui<;oes que the conferem 0 art. 4° da
Lei Complementar n° 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar n° 136, de 25 de
agosto de 2010, e 0 inciso IX do art. 20 do Decreto n° 5.751, de 12 de abril de 2006, e de acordo
com 0 que propoe 0 Estado-Maior do Exercito, resolve:
Art. 1° Alterar os art. 15 e 18 das Instru<;oes Gerais para a Prorroga<;ao do Tempo de Servi<;o
Militar de Cabos e Soldados (IG 10-06), aprovadas pela Portaria do Comandante do Exercito nO
257, de 30 de abril de 2009, que passam a vigorar com a seguinte reda<;ao:
"Art. 15. 0 tempo maximo de permanencia no servi<;o ativo para os cabos e soldados e de oito
anos.
Paragrafo UillCO. Os cabos e soldados nao
continuos ou interrompidos, computados, para
(inicial, estagios, prorroga<;oes e convoca<;oes
orgaos pliblicos da administra<;ao direta, indireta
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municipios

podem ultrapassar oito anos de efetivo servi<;o,
esse efeito, todos os tempos de Servi<;o Militar
eventuais) e os tempos de servi<;o prestados em
ou fundacional de qualquer dos poderes da Uniao,
e dos antigos Territorios.

"Art. 18. Cabe ao Estado-Maior do Exercito (EME) estabelecer, em Portaria, os percentuais do NB
de cabos e soldados das OM e das fra<;oes de OM." (NR)
Art. 2° Revogar 0 art. 16 e seu Paragrafo linico, e
Comandante do Exercito nO257 de 2009.

0

anexo das IG 10-06, aprovadas pela Portaria do

Art. 3° Os cabos e soldados que estiverem cumprindo 0 setimo reengajamento (nono ano de
servi<;o), quando da publica<;ao desta Portaria, deverao ser licenciados ao termino do referido
reengaj amento.

