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1. DO OBJETIVO

Esse comunicado tem como objetivo regular as ações e unificar procedimentos a serem
executadas pela PMZS e pelo futuro Permissionário do EPV, que são Oficiais transferidos para
guarnição do Rio de Janeiro e Oficiais matriculados nos Cursos: de Política, Estratégia e Alta
Administração do Exército (CPEAEx); de Política e Estratégia Marítimas (CPEM); de Política e
Estratégia Aeroespaciais (CPEA); Curso Internacional de Estudos Estratégicos (CIEE); de Altos
Estudos  de  Política  e  Estratégia  (CAEPE)  –  da  Escola  Superior  de  Guerra  (ESG);  Curso  de
Comando e Estado-Maior (CCEM); e Oficiais movimentados para o CML, DECEX e Comando da
1ª RM.

2. DO CRITÉRIO DE AGENDAMENTO – Instruções de utilização do Site da PMZS
O agendamento de mudança será realizado, por meio do site da PMZS, “www.pmzs.eb.mil.br”. 
Segue abaixo as orientações e informações sobre os procedimentos para acessar, pela

primeira vez, o site da PMZS.
Informamos que o site da PMZS é um canal importante entre a Prefeitura Militar e o

permissionário, por meio dele é realizado o agendamento de mudança, acesso mensal a fatura
e impressão da GRU.

Ao digitar na barra de endereço o site da PMZS, aparecerá a página abaixo – figura 1.



FIGURA 1

Posteriormente, o permissionário deverá digitar no campo  Username o número da sua
identidade e no campo Password o número do CP, ambos sem traço ou ponto e clicar em login.
Logo em seguida, teremos a próxima página/figura 2.
 

FIGURA 2

Já na figura 2, pedimos a sua atenção e solicitamos que leia as informações com atenção,
posteriormente, clique na expressão clique aqui.

Na figura  3,  o permissionário  deverá digitar  novamente o  Password,  ou seja,  o  CP e
posteriormente informar uma nova senha,  composta de 6 (seis)  caracteres numéricos,  bem
como, confirmar a essa nova senha,  lembramos que essa senha será a definitiva, portanto,
utilizada nos demais acessos ao site.



FIGURA 3

Pronto,  chegamos ao final  do cadastro  para o acesso ao site da PMZS,  agora,  vamos
iniciar a inclusão das informações solicitadas pelo site (figura 4) são elas: cadastro de detalhes;
cadastro  de  dependentes;  cadastro  de  empregados;  cadastro  de  animais;  cadastro  de
veículos; e  cadastro de postos. Pedimos uma atenção especial, para a data de praça, ano de
formação, nº atual do almanaque e inclusão de todas as datas de promoções, tais dados são
necessários para a verificação da antiguidade do militar. O permissionário que não preencher
os dados no sistema ficará impedido de agendar a sua mudança.

Lembramos que a PMZS não inclui dados no cadastro pessoal do permissionário.

FIGURA 4



Para tal o militar deverá, desde já, conferir e corrigir o seu cadastro no referido site para
que possa acessar a aba “MORADIA” que direciona para os calendários de agendamento de
mudança.

Marcação da mudança
O permissionário deverá acessar aba “MORADIA” e segue os passos demonstrados nas

figuras abaixo:

FIGURA 5

Ao  clicar  na  aba  moradia  aparecerá  a  informação  do  apartamento  que  se  encontra
designado no EPV para o militar, conforme figura 6.

 

FIGURA 6



FIGURA 7

Posteriormente, utilizando a barra de rolagem – figura 7, aparecerá o calendário com dias
disponíveis para o agendamento da mudança de chegada no EPV, o militar deverá escolher o
dia clicando na data em azul e escolher o horário disponível do elevador – figura 8. 

Logo após, deverá confirmar a data, clicando em OK – figura 9.



FIGURA 9

A confirmação do agendamento poderá ser verificada de acordo com a figura 10

FIGURA 10

Esclarecemos que, uma vez confirmada a mudança, o Permissionário não poderá alterá-la
ou  excluí-la.  Caso  haja  necessidade  de  alterar  ou  excluir  o  agendamento  de  mudança,  o
morador deverá solicitar à PMZS, para análise e despacho, tal procedimento, será através da
Ficha Individual para Registro (anexo II) na qual constarão suas razões e justificativas.



3. DOS ELEVADORES

      Serão reservados para as mudanças 02 (dois) elevadores de serviço. Cada elevador tem
capacidade de realizar 03 (três) mudanças por dia, sendo 04 (quatro) horas para cada mudança,
obedecendo aos horários abaixo:

               1º horário - 08:00 hs às 12:00 hs; 

               2º horário – 12:00 hs às 16:00 hs; e

               3º horário – 16:00 hs às 20:00 hs.

            Sendo o elevador nº 89 e 90 (Rampa).

IMPORTANTE

 O  sistema  só  libera  o  agendamento  para  ocupação  daqueles  apartamentos  cujos
moradores  atuais  já  tiverem  agendado  a  desocupação  com  a  respectiva  vistoria,  ou  seja,
enquanto o morador atual não agendar no site a saída de sua mudança, o futuro morador não
conseguirá agendar a entrada de sua mudança.

Estando desocupado e liberado o oficial deverá receber as chaves do PNR na Seção de PNR,
durante o horário de expediente da PMZS, antes da chegada da mudança.

Não serão agendadas mudanças nos seguintes dias

- 24, 25 e 31 Dez 19

- 01 Jan 20;

- 20 Jan 20 (feriado na cidade do Rio de Janeiro) estará liberada a marcação de mudança –
não haverá expediente. Muitos oficiais encontram dificuldades ao realizar mudanças nesta data
devido ao feriado municipal na cidade do Rio de Janeiro.

Não é permitido agendamento de mudança aos domingos e feriados.

4. AGENDAMENTO DA MARCAÇÃO PARA OS PERMISIONÁRIOS DOS BLOCOS “A”, “B” e “C”

   O agendamento da marcação de mudança para o EPV será realizada por meio do site da
PMZS, utilizando o seguinte cronograma:

- Cel        -  A partir de 18/11/2019 às 08h00min;

- Ten Cel - A partir de 21/11/2019 às 08h00min;

- Maj        - A partir de 25/11/2019 às 08h00min; e

- Cap       - A partir de 28/11/2019 às 08h00min.

Só serão aceitos  os agendamentos realizados a partir  das datas acima indicadas e de
acordo com o posto do militar.  Caso o permissionário agende fora da data, a mesma será
cancelada automaticamente pela PMZS, sem comunicação prévia.



5. FATORES IMPORTANTES A SEREM OBSERVADOS.
A PMZS não se responsabiliza pelo não cumprimento do horário pela transportadora, ou

seja,  tal  fato  impactará  diretamente  às  demais  mudanças  agendadas,  pois,  ao  término  do
horário previsto, a área deverá estar livre para a entrada do próximo caminhão de mudança.

É recomendado que seja realizada a mudança com, no mínimo, 6 (seis) ajudantes. Em anos
anteriores,  as  transportadoras  não  conseguiram  realizar  o  desembarque  da  mudança  com
poucos ajudantes no prazo de 4 (quatro) horas.

Deverá ser previamente agendado com a transportadora para que o caminhão esteja em
condições de adentrar no EPV 1 (uma) hora antes do horário marcado para cadastramento dos
ajudantes. 

Após  serem  desembarcados  do  caminhão,  todos  os  itens  da  mudança  deverão  ser
desembalados e guardados no interior do apartamento não sendo permitido a permanência de
caixas de papelão, plásticos ou qualquer outro utensílio nos corredores do EPV.

As caixas de papelão utilizadas na embalagem da mudança deverão estar identificadas com
o  número  do  apartamento,  para  evitar  troca  e  extravio  de  mudança.  Lembrar  as
transportadoras que, neste mesmo dia, outras mudanças estarão chegando e saindo do prédio.

As caixas de papelão vazias, bem como as embalagens, não poderão ser colocadas nos
corredores  EPV.  O  próprio  permissionário  deverá  providenciar  o  recolhimento  das  caixas,
devidamente  dobradas e amarradas e colocadas em local definido pela PMZS, a partir  das
20h00hs. O local para o descarte das caixas é um contêiner localizado no térreo e na lateral
externa do 3º bloco do EPV.

IMPORTANTE
Não há possibilidade de a PMZS guardar em suas dependências nenhum material particular

do morador do EPV. A PMZS não dispõe de depósito ou local para guardar mobília ou qualquer
ou tipo de equipamentos ou utensílios de permissionários.

Não será permitido aos moradores guardar e nem utilizar botijão de gás (GLP), mesmo
vazio, no interior do apartamento. O EPV possui gás encanado (natural).

O permissionário deverá providenciar a transformação do fogão para gás canalizado, se for
o caso.

Devido à limitação existente na estrutura elétrica do EPV, não é permitido à utilização de
quaisquer tipos de aparelhos de ar condicionado.

Após ter  recebido as chaves do apartamento e antes  da mudança ter  chegado, caso o
morador  queira  fazer  melhorias  no  PNR,  deverá  solicitar  autorização  por  escrito,  inclusive
transformar a parte elétrica em 220 v, conforme o ANEXO III, detalhando o tipo de obra/reparo
a ser  realizada  (inciso III  do Art  43  das  IG 50-01).  O Permissionário  deverá  providenciar  a
identificação dos profissionais que executarão o serviço junto à PMZS, que o entulho retirado
do apartamento seja ensacado e colocado em local apropriado indicado pelo Administrador da
EPV.

Caso autorizado pela PMZS, as melhorias realizadas pelo morador no PNR não implicarão
em ressarcimento (§ 2° do inciso IV do Art 43 das IG 50-01).

É proibido o trânsito nos três elevadores sociais, na entrada principal e escadas de acesso
ao saguão dos elevadores sociais, de pessoas com animais, cadeiras de praia, carrinho de com-
pra, malas, caixas, volumes, bicicletas, triciclos, patinetes ou skate, eletrodomésticos, aparelhos
ou computadores bem como em trajes de banho (praia), como o corpo suado ou molhado. Para
tal, deverão ser utilizados os elevadores, entradas e escadas de serviço cujo acesso é pelas late-
rais dos fundos do EPV.



Os donos de cães deverão mantê-los com coleira e guia e seu trânsito é somente do PNR
para fora do EPV e vice-versa, não podendo permanecer em nenhum local das áreas comuns do
Edifício. Deverão, ainda, envidar esforços para que seus animais não façam necessidades fisio-
lógicas nas áreas comuns, devendo portar sacos plásticos, jornais e material necessário para re-
colhimento e limpeza de fezes e urina. Além de zelar para que seus animais não venham a inco-
modar os vizinhos com latidos, gemidos, uivos ou sons altos.

Os corredores, escadas e área de estacionamento do EPV não poderão ser utilizadas para
brincadeiras, jogos, gritaria, para andar de bicicleta, triciclo, patins, skate ou brinquedos.

O lixo orgânico deve ser acondicionado em sacos plásticos compatíveis com o tamanho das
gavetas das lixeiras dos corredores laterais, ou seja, aproximadamente do tamanho dos sacos
de mercado (de 20 a 30 litros).

Lixo  não orgânico,  garrafas  plásticas,  vidros  e  material  orgânico  volumoso  deverão  ser
acondicionados e colocados junto à gaveta da lixeira do respectivo corredor lateral no período
de 07:00 h às 09:00 h, sendo proibido a colocação desse material fora desse horário.

É proibido o lançamento de qualquer material (inclusive cigarros) pela janela, varandas ou
áreas de serviço dos PNR, sob pena do responsável ser enquadrado em crime por atentar con-
tra segurança e integridade física de pessoas e bens.

É proibido a utilização de fogões, fritadeiras e fornos elétricos, bem como a instalação e
utilização de aparelhos de ar-condicionado, mesmo os aparelhos portáteis, em razão do siste-
ma de cabeamento elétrico não suportar esse tipo de tensão sob pena de queda de energia,
bem como sério risco de curto-circuito e incêndio, fato esse ocorrido recentemente no EPV com
grandes prejuízos materiais em um PNR.

Os moradores devem observar o período máximo de 20 (vinte) minutos de estacionamento
do veículo para carga e descarga defronte ao local das mudanças, antes da corrente, bem como
se lembrar da proibição de estacionar o automóvel dentro do EPV se não tiver vaga distribuída.

O permissionário deve zelar pelo cumprimento do horário de silêncio sob pena de incorrer
em transgressão às normas e lei do silêncio (após as 22:00 h).

O permissionário é responsável pelos seus dependentes e deve zelar por manter o sossego
dos vizinhos, em particular o sossego do PNR logo abaixo em razão da falta de isolamento acús-
tico, de forma a evitar andar com calçados barulhentos, a não arrastar móveis, bater portas e
janelas, não correr pelo PNR, não jogar bola e não deixar qualquer material cair no chão.

6. ESTACIONAMENTO 

Será distribuída pela PMZS uma vaga de estacionamento no edifício-garagem do EPV, caso
o permissionário tenha realizado a inclusão dos dados do veículo no site da PMZS. A vaga não é
vinculada ao PNR e será entregue de acordo com a disponibilidade do edifício-garagem.

A  fim  de  manter  o  edifício-garagem  em  adequadas  condições  de  manutenção  e
conservação foi instituída uma taxa cujo valor  mensal  é de R$ 70,00 (sessenta reais)  a  ser
cobrado no boleto para pagamento do condomínio.

A PMZS não tem disponibilidade de permitir a segunda vaga de estacionamento no EPV ao
permissionário, portanto, caso o morador possua dois veículos apenas um poderá estacionar no
interior no edifício.



IMPORTANTE

Após  ter  sido  distribuído  o  PNR,  com  o  recebimento  das  chaves  e  da  respectiva
documentação, cada morador receberá, com até 72 (setenta e duas) horas antes da chegada da
mudança, o adesivo para ser colocado no para-brisas de seu veículo, na parte superior direito
(lado do carona) para facilitar a identificação por parte dos porteiros do edifício.

Cada morador terá direito a receber somente uma vaga de estacionamento no edifício-
garagem  e  não  deverá,  ainda  que  temporariamente,  emprestar  tal  vaga  a  outros
permissionários.

Existem,  espaços destinados ao estacionamento de motos,  que só  deverá  ser  utilizado
quando o morador tiver cadastrado sua moto no site da PMZS. 

O oficial deverá preencher a Ficha Cadastro do EPV (Anexo IV) e entregar na seção de PNR
da PMZS, no ato do recebimento das chaves do PNR.

Com  a  finalidade  de  dirimir  as  dúvidas  a  respeito  das  peculiaridades  do  Edifício  Praia
Vermelha (EPV), o permissionário deverá ter conhecimento do Regimento Interno do referido
prédio (Anexo I).

Deverá ser observado, particularmente, pelo morador e seus dependentes, os incisos VII, X,
XI, XIII e XIV do Art 16 do Regimento Interno do EPV (Anexo I).

7. ENTREGA DAS CHAVES DO PNR
      As chaves do PNR deverão ser entregues, preferencialmente, ao permissionário, ou ao seu
representante legal, no horário de expediente da PMZS na Seção de PNR.

8. EXPEDIENTE NA PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL 

 Segunda a quinta-feira das 09h00min às 12h00min e das 13h30min h às 16h00min;

 Sexta-feira das 08h00min às 12h00min.

9. TELEFONES E E-MAIL PARA CONTATO

Para maiores esclarecimentos ligue para a Seção de PNR da PMZS fone (21) 2530-8193 no
horário de expediente ou através do e mail: comsoc@pmzs.eb.mil.br

Sejam bem vindos ao EPV. 

______________________________
EDUARDO DEFILIPPO - Cel  
Prefeito Militar da Zona Sul

FAREMOS O MELHOR, SEMPRE!


