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SECRETARIA-GERAL  DO  EXÉRCITO

Brasília-DF,  24  de  agosto  de  2017.

Nº  34/2017



Art. 3o Revogar a Portaria do Comandante do Exército nº 447, de 26 de junho de 2008.

Art. 4º Determinar que esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 1.017, DE 17 DE AGOSTO DE 2017.

Altera  dispositivos  das  Instruções  Gerais  para
Promoção  de  Graduados  (EB10-IG-02.006),
aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército
nº 1.505,  de 15 de dezembro de 2014,  e  dá outra
providência.

O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe conferem 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 art. 40 do Regulamento de Promoções de Graduados do Exército (R-196), aprovado
pelo Decreto nº 4.853, de 6 de outubro de 2003, o inciso XIV do art. 20 da Estrutura Regimental do
Comando do Exército, aprovada pelo Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, e de acordo com o que
propõe o Estado-Maior do Exército, ouvido o Departamento-Geral do Pessoal, resolve:

Art. 1º Alterar o art.  4º e o art.  14 das Instruções Gerais para Promoção de Graduados
(EB10-IG-02.006), aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército nº 1.505, de 15 de dezembro de
2014, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º As promoções por merecimento e por antiguidade, de que trata o art. 10 do R-196,
serão efetuadas tendo por base o número de vagas fixado, da seguinte forma:

I - as promoções a segundo-sargento, somente pelo critério de antiguidade;

II - as demais promoções, obedecendo à seguinte proporcionalidade no ano:

a) nas promoções a primeiro-sargento, até duas por merecimento para cada promoção por
antiguidade (até 2:1); e

b)  nas  promoções  a  subtenente,  até  três  por  merecimento  para  cada  promoção  por
antiguidade (até 3:1).

Parágrafo único. O preenchimento de vaga de antiguidade pelo critério de merecimento não
altera,  para  o  ano considerado,  a  proporcionalidade  entre  os  critérios  de  antiguidade  e  merecimento
estabelecidos neste artigo.

.............................................................................................................……….........................

Art.  14.  Para  cada  promoção,  a  CPS organiza  um QAA e um QAM, por  QMS,  e  os
encaminha como proposta ao Chefe do DGP.

§ 1º Os QAM e QAA, após aprovados pelo Chefe do DGP, são publicados em Boletim de
Acesso Restrito do Exército.

§  2º Para  a  promoção  à  graduação  de  segundo-sargento,  serão  organizados  apenas
QAA.” (NR)

..................................................................................................................…….......................

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