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Rio de Janeiro - RJ, 25 OUT 19

Prezado Oficial-aluno,

Este Informativo tem por finalidade prestar informações atualizadas referentes ao
processo de escolha de PNR.

Recomenda-se a leitura atenta ao conteúdo deste Informativo, particularmente no
que se refere às datas, bem como os fatores a considerar para escolha do PNR. Destaca-
se que a sistemática dessa escolha se dá  por meio eletrônico, no sentido de facilitar e
agilizar essa atividade.

Este Informativo contempla, ainda, informações gerais sobre a Prefeitura Militar da
Zona  Sul  (PMZS),  responsável  pelas  medidas  administrativas  referentes  à  mudança  e
instalação  no  Edifício  Praia  Vermelha,  a  serem  desencadeadas  após  o  resultado  do
processo de escolha de PNR. Para tanto, vale ressaltar que a PMZS dispõe de sistema
eletrônico próprio para agendamento das mudanças.
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CAPÍTULO I

INFORMAÇÕES PARA A ESCOLHA DE PNR

1. NORMAS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS PNR

a. A distribuição dos PNR será  realizada pela ECEME em  PROCESSO DE ESCOLHA
DIGITAL,  em que o novo Oficial aluno fará  o  preenchimento  online de suas opções.
Serão levados em consideração os dados consolidados, a partir do Banco de Dados da
ECEME, e do cruzamento de dados com o Almanaque de Oficiais online do DGP (baseado
no mês de setembro de 2019). 

1) Administração

Os  PNR  do  Edifício  Praia  Vermelha  (EPV)  são  administrados  pela  PMZS  e  serão
distribuídos pela ECEME, que encaminhará ao Cmdo 1ª RM a Relação de Distribuição de
PNR dos Oficiais-alunos que irão cursar CPEAEx, CAEPE, CPEM, CIEE, CCEM e CDEM a
partir de 2020.

2) Critérios para a distribuição de PNR aos oficiais alunos

a) A distribuição de PNR  é  normatizada pela DIRETRIZ PARA ADMINISTRAÇÃO DOS
PRÓPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS NO ÂMBITO DA 1ª REGIÃO MILITAR (Dtz PNR/
1 - 2008), de 08 Dez 08. Este documento determina os critérios para a distribuição de PNR
para oficiais alunos da ECEME.

b) Para 2020, estão previstos 193 (cento e noventa e três) apartamentos no EPV para
distribuição aos oficiais-alunos dos Cursos de Política e Estratégia da Escola Superior de
Guerra, da Marinha e do Exército (CAEPE, CPEM e CPEAEx) e de Altos Estudos Militares
(Comando e Estado-Maior para Oficiais de Armas, Quadro de Material Bélico  e Serviço de
Intendência (CCEM), e Curso de Direção para Engenheiros Militares (CDEM). 

c) A distribuição dos PNR obedecerá aos seguintes critérios, nesta ordem de prioridade:

(1) por opção do interessado;

(2) pelo maior grau hierárquico; 

(3)  dentro  do  mesmo  posto  e  mesma  turma  de  formação,  deverá  ser  feito  pelo
escalonamento por Armas, Quadros e Serviços, obedecendo-se o critério de antiguidade
entre os mais bem classificados de cada Arma, Quadro ou Serviço, conforme previsto no
Art. 17 do Estatuto dos Militares; 

(4) para a escolha de PNR, com vistas a atender  às peculiaridades dos oficiais e seus
encargos de família, haverá um reordenamento dentro de cada Posto, priorizando para
fins de escolha, os oficiais-alunos com maior número de dependentes que irão residir
efetivamente com o militar. Havendo igual número de dependentes, valerá a antiguidade;
e 
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(5)  os  militares  possuidores  de  dependentes  portadores  de  necessidades  especiais,
referentes  à  locomoção, terão prioridade de ocupação dos andares inferiores. Para isso,
deverão remeter para a ECEME, até 18 NOV 19, por intermédio de seu padrinho, parecer
médico que justifique a necessidade. 

3) O Processo de Melhoria de PNR

- Os militares  e/ou dependentes,  que necessitem de mudança de PNR por  motivo  de
saúde, deverão requerer Inspeção de Saúde para esse fim, conforme preconiza a Portaria
Nº 247-DGP, de 7 de outubro de 2009, que aprova as Normas Técnicas sobre Perícias
Médicas no Exército (NTPMEx). Cabe ressaltar, que para se enquadrar nesse ponto das
normas, o militar deverá estar ocupando PNR, o qual será avaliado pelo médico perito da
ECEME.

-  Os candidatos  poderão escolher  qualquer  outro  imóvel,  impreterivelmente  no mesmo
andar ou com a diferença de um andar acima ou abaixo, dentro do universo daqueles a
serem desocupados pelos alunos do 2º Ano/2020, no final de seus cursos. 

- A melhoria de PNR ocorrerá, em princípio, na transição do 1º para o 2º ano. Poderá ser
pleiteada pelos oficiais-alunos que foram contemplados com apartamentos pequenos – 01
(um) ou 02 (dois) quartos –, e pelos que não foram contemplados com PNR para o ano
de 2020. Esses receberão a máxima prioridade para a escolha dentro do mesmo universo
de apartamentos a serem desocupados, mencionado anteriormente para o processo de
melhoria. 

- O critério para a escolha de PNR será o da antiguidade.

b. Fatores a considerar na escolha do PNR 

1) Andar

a)  Os  apartamentos  baixos,  até  o  3º  andar  (inclusive),  apresentam os  inconvenientes
comuns a qualquer edifício.

b)  Os apartamentos altos são mais dependentes de elevadores, eventualmente sujeitos às
interrupções no fornecimento de energia e a panes.

2) Lado

a)  Os  apartamentos  ímpares  são  voltados  para  a  Praia  Vermelha,  sofrendo  mais
intensamente a ação do vento. São mais frios durante o inverno.

b) Os apartamentos pares são voltados para Botafogo. São mais quentes no verão.

3) Blocos

a) O bloco A abriga os apartamentos das colunas 1 a 9 e, prioritariamente, os alunos do
CPEAEx, CAEPE, CIEE e CPEM. 

b) Os blocos B e C, que abrigam os apartamentos das colunas 09 em diante, são de
construção mais antiga, não tendo sido ainda reformados. Há previsão de reforma do bloco
B para 2021.
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4) Apartamentos

a) Os PNR das colunas 01, 02, 09, 10, 11, 12, 17, 18, 27 e 28, até o 6º andar (inclusive),
são deficientes quanto à claridade, privacidade e vista panorâmica. A partir do 7º andar, as
duas primeiras desvantagens começam a ser atenuadas.

b)  Os  PNR das  colunas  03,  04,  07,  08,  23  e  24  são  os  únicos  a  contar  com plena
privacidade. Os PNR 203 e 204 não possuem varanda.

c) Os PNR das colunas 01, 02, 03, 04, 09, 10, 11, 12, 17, 18, 19 e 20 são mais sujeitos aos
ruídos produzidos nos corredores do prédio, sobretudo nos andares mais baixos. 

5) Condições de estado e particularidades dos apartamentos

- Esses dados são importantes e poderão ser coletados com os padrinhos em ligação com 
os atuais moradores.

6) Localização do EPV
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7) Plantas do EPV e dos apartamentos

a) Planta do EDIFÍCIO DA PRAIA VERMELHA

LEGENDA:

GS: grande com sol 
GE: grande escuro 
MS: médio com sol 
PS: pequeno com sol 
PE: pequeno escuro
Observação: a partir do 8º andar, GE passa a GS e PE passa a PS.

Dependências referente ao Bloco A (apartamento padronizado)

- Sala 2 ambientes, 03 Quartos (sendo 01 Suíte) com armários, 02 Banheiros, Copa/Cozinha com armários e 
área de serviço.

Dependências referente aos Blocos B e C

Dependências

Apartamentos (colunas)

01-02-03-04
13-14-15-16

09-10

11-12

05-06

07-08

23-24

25-26

17-18

19-20

21-22
27-28

Sala 1 1 1 2 1 1

Escritório 1 1 1 1 0 0

Quarto 3 3 3 2 1 2

Copa 1 1 1 1 0 0

Quarto Emp 1 1 1 1 1 0

Armário embutido 2 3 0 2 1 1
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b) Plantas dos apartamentos

-  Existem  pequenas  variações  nas  dimensões  das  dependências  das  plantas  dos
apartamentos apresentadas a seguir:

(1) Bloco A (colunas 01, 03, 05 e 07)

                                                                    

Fundos (Morro da Urca)

  

                                      Frente (Praça Gen Tibúrcio)
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(2) Bloco A (colunas 02, 04, 06 e 08)

Fundos (Morro da Urca)

Frente (Praça Gen Tibúrcio)
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(3) Bloco B (colunas 09, 10, 11 e 12)
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(4) Bloco B (colunas 13, 14, 15 e 16)
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(5) Bloco C (colunas 17, 18, 19 e 20)
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(6) Bloco C (colunas 21, 22, 27 e 28)
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(7) Bloco C (colunas 23, 24, 25 e 26)
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2. PREENCHIMENTO DIGITAL DA ESCOLHA DE PNR  

a. Finalidade

- A sistemática de escolha por meio eletrônico dos PNR disponíveis pela Escola visa a
facilitar e a agilizar esta atividade. Nela, o usuário poderá  selecionar os PNR de acordo
com suas necessidades pessoais e familiares, priorizando-os pelas opções disponíveis. 

b. Acesso

- O acesso a este sistema se dará por intermédio da página da ECEME na Internet (Área
Restrita – Sistemas Corporativos, conforme descrito no Informativo Nr 1). 

c. Requisitos obrigatórios:

1) ter acesso à Internet;

2) estar cadastrado no Banco de Dados de Pessoal da ECEME;

3) utilizar o navegador Firefox; e

4) possuir LOGIN / SENHA PESSOAL para a entrada no Sistema de Escolha de PNR. (Se
o usuário esquecer a sua senha, poderá recuperá-la através do link “Esqueceu sua senha”
disponível na tela de acesso ao sistema).

d. Prazo

- O processo será desencadeado no período entre os meses de OUT e NOV 19.

e. Funcionamento e condicionantes

- O acesso ao sistema se dará através do mesmo conjunto LOGIN (identidade sem o traço)
e  SENHA PESSOAL utilizado  para  o  acesso  ao  Sistema de  Cadastro  de  Pessoal  da
ECEME.

-  As informações sobre  quais  dos seus dependentes  irão  residir  efetivamente  no EPV
deverão ser atualizadas enquanto o prazo previsto para o envio das escolhas de PNR
estiver vigente, bem como de acordo com as normas e prazos para ocupação a t ítulo
coletivo citado anteriormente.

- Os oficiais solteiros e/ou os que não possuem dependentes, ou ainda aqueles oficiais que
não residirão com seu(s) dependente(s) durante o Curso, também deverão participar do
Processo.

IMPORTANTE: antes de preencher, verifique se não houve alterações na relação de
apartamentos disponíveis.

f. Sequência de atividades

- Acessar a Página da ECEME na Internet (http://www.eceme.ensino.eb.br); 

- Acessar a Área Restrita;

- Acessar o Menu Sistemas Corporativos;

- Acessar a opção Nr 6 “Escolha de PNR”;

- Realizar a autenticação através de login e senha (a mesma do Sistema de Cadastro de
Pessoal), caso solicitado pelo sistema;
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- Acessar o Menu ESCOLHA DE PNR;

- Ler atentamente as instruções apresentadas pelo sistema;

- Caso tenha confirmado desejo em participar do processo de Escolha de PNR, definir os
dependentes  que  irão  residir  efetivamente no  PNR.  Essas  informações  sobre
dependentes deverão estar de acordo com Ficha de Cadastro do SICAPEx e serão alvo
de conferência por parte da ECEME;

- Escolher os PNR na ordem desejada; - Salvar a Escolha; e - Enviar a Escolha.

g. Detalhamento do Sistema 

1) Menus do Sistema:

a) MENU HOME

- Página Inicial do Sistema.

b) MENU ESCOLHA DE PNR

- Destina-se à manifestação de participação ou não no processo de escolha 

vigente, definição dos Dependentes que irão residir efetivamente no PNR e realização das
escolhas dos apartamentos.

c) MENU RESULTADO (será habilitado APD Nov 19)

- Destina-se a informar ao usuário com qual PNR ele foi contemplado de 

acordo com a sua escolha e com os critérios definidos para o processo.

d) MENU SAIR

- Abandonar o sistema.

2) Passos (Escolha dos Apartamentos)

a) Passo 1:

- Selecionar o PNR desejado na lista à esquerda da tela.

b) Passo 2:

- Clicar no botão da opção desejada para o PNR selecionado.

c) Passo 3:

- Repita o Passo 2 até ter escolhido todos os PNR desejados.

d) Passo 4:

- Para maior segurança, salve as escolhas a cada grupo de PNR escolhidos, 

para tal, utilize-se do botão “SALVAR ESCOLHA”;

- Nesta situação qualquer escolha poderá ainda ser modificada.

e) Passo 5:

- Concluído o processo de escolha, clique no botão “ENVIAR ESCOLHA” para 

efetivar o processo de escolha.

Nesta situação o processo não mais poderá sofrer alterações.
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h. Critérios  considerados para o Sistema 

1) Os critérios estabelecidos para este processo de escolha para os novos oficiais-alunos
dos  CPEAEX,  CAEPE,  CIEE,  CPEM,  CCEM  2020/2021,  CDEM  2020 são  aqueles  já
especificados neste capítulo. De forma geral podem ser exemplificados como os seguintes:

- opção do interessado;

- maior grau hierárquico

- maior antiguidade dentro do mesmo posto e turma de formação;

- maior número de dependentes que irão residir efetivamente com o militar;

- possuir necessidade especial (devidamente comprovada, até 18 NOV 19).

i. Observações Finais

-  Os  alunos  do  CPEAEx,  CAEPE,  CIEE  e  CPEM  escolherão  os  PNR  em  processo
separado antes dos alunos dos CCEM 2020/2021 e CDEM. O resultado da escolha para os
alunos  dos  CCEM  só  poderá  ser  consolidado  após  o  encerramento  do  processo  do
CPEAEx, quando então, poder-se-á desabilitar do sistema digital os PNR escolhidos pelos
coronéis. 

-  Os  interessados  deverão  manter  contato  diário  com  o  site  da  ECEME  a  partir  da
mencionada data.

j. Telefones para contato:

- Divisão de Coordenação Discente: (21) 3873-3827.

- Seção de Tecnologia da Informação: (21) 3873-3851.
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CAPÍTULO II

A PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL (PMZS)

1. A PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL (PMZS)

a. Administração

1) A administração da PMZS está localizada no 1o piso do EPV (apartamentos Nr 111, 113
e 115).

2) Após a divulgação do resultado do processo de escolha gerenciado pela ECEME, todo e
qualquer assunto relativo a PNR deverá ser tratado, exclusivamente, com a PMZS.

3) Não é autorizado qualquer contato direto com a 1a Região Militar, a respeito de qualquer
assunto sobre PNR.

b. Telefones para contato

TELEFONES E RAMAIS

PABX
2295-2246/ 2543-5108/ 2244-5674/

2543-5112

SEÇÃO RAMAIS TELEFONES

INFORMÁTICA 200  

RECEPÇÃO CHEFIA 201 2295-5771

RP e contr. Estacionamento 202  

PNR - 2530-8193

SCC 204  

S/1-SECT-CONTG 205  

PREFEITO (RECEPÇÃO) 210 22950296

PREFEITO 211 2244-3498

SUB PREFEITO 212 2295-0246

FISC ADIMINISTRATIVO 214  

PORT EPV-CORRESP 222  

SV GERAIS 224  

ALMOXARIFADO 225  
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c. Horário de atendimento ao público

1) segundas, das 08:00 às 11:30 h e das 13:30 h às 16:30 h;

2) terças, quartas e quintas, das 09:30 h às 11:30 h e das 13:30 h às 16:30 h; e

3) sextas, das 08:00 h às 12:00 h.

d. Endereço

- Praça General Tibúrcio, Nr 83, sala 111, Edifício da Praia Vermelha, CEP 22290-270,
Urca.

2. O EDIFÍCIO DA PRAIA VERMELHA (EPV)

O EPV foi construído na década de 1960 para atender inicialmente às necessidades de
moradia dos oficiais-alunos que cursavam a ECEME. Com o decorrer do tempo, o edif ício
foi  sendo ampliado e, atualmente, abriga oficiais superiores dos cursos da ECEME, da
ESG e de diversas OM da guarnição.

A situação de PNR para a ECEME tem variado durante os anos. A falta de PNR já
causou  inúmeros  problemas  à  família  militar.  O  Comando  da  ECEME,  ciente  da
importância do assunto,  tem priorizado a questão e  envidado esforços para  a solução
desse problema.

Há  oficiais  que  optam  por  não  residir  no  EPV  por  terem  sido  contemplados  com
apartamentos pequenos que não atendem às suas necessidades. Esses oficiais e aqueles
que não forem contemplados com PNR poderão realizar a melhoria de PNR para o ano
seguinte.

O EPV está situado no bairro da Urca, considerado o mais privilegiado do Rio de Janeiro
em termos de localização, natureza, qualidade de vida e segurança e muito próximo de
todas as facilidades de importantes centros  de comércio,  de  serviços,  de  cultura e de
transportes, como os bairros de Copacabana e Botafogo. 

A beleza natural e as facilidades para o lazer, a prática esportiva e para a vida em geral
existentes na Praia Vermelha são certamente os aspectos marcantes que caracterizarão a
vida da família militar durante a estada no EPV.

O Círculo Militar da Praia Vermelha (CMPV), a 200 metros do edifício, contempla toda a
gama de facilidades para a família, dispondo de piscina aquecida, quadras poliesportivas,
quadra com grama sintética para futebol, sauna, academia de ginástica, salões de festa,
churrasqueiras  e  restaurantes.  Pela  sua  localização  e  opções  oferecidas,  para  os
moradores do EPV é conveniente associarem-se.

O EPV possui 357 apartamentos (309 são destinados à ECEME) e  é  uma construção
bastante antiga, mas que teve a sua fachada totalmente restaurada no ano de 2007, e uma
grande reforma no bloco A em 2016, apresentando atualmente excelentes condições de
conservação.  A construção do edifício  garagem concluída  em Dez 2010,  completa  um
importante ciclo de evolução para nosso patrimônio.
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3. A MUDANÇA E INSTALAÇÃO NO EDIFÍCIO DA PRAIA VERMELHA (EPV)

a. A chegada no EPV

1) O edifício situa-se na Praça General Tibúrcio, 83 – Urca, CEP: 22290-270, ao lado da
ECEME. Ao chegar ao Rio de Janeiro, procure a administração da PMZS.

2) Atualmente, a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro cobra pelo estacionamento na área
da praça.

3) Especial atenção deve ser dada aos locais de estacionamento permitido, evitando que
seu veículo seja rebocado pela empresa municipal de trânsito. Cuidado, Tem sido muito
comum o reboque. Aconselha-se não trazer um segundo veículo.

b. Edifício Garagem do EPV

- Foi disponibilizada, a partir de 2011, o estacionamento de veículos dos moradores no
edifício garagem. 

-  Entretanto,  para  que  seja  possível  manter  o  edifício  em  adequadas  condições  de
manutenção e conservação, foi instituída uma taxa cujo valor mensal é, atualmente, de R$
60,00 (sessenta reais).

-  No  momento  da  chegada,  após  ter  sido  o  PNR distribuído,  cada  morador  receberá
também o adesivo para ser colocado no parabrisa de seu veículo.

-  O novo  morador  receberá  a  mesma  vaga  distribuída  ao  antigo  morador,  ou  seja,  o
morador do apartamento 115 ocupará a vaga do antigo morador do mesmo apartamento.

-  Será  previsto,  a  princípio,  no  mês  de  março  de  2020,  redistribuição  das  vagas  de
estacionamento, ocasião em que será adotado o critério de antiguidade.

-  Cada morador terá  direito a receber somente uma  única vaga de estacionamento no
edifício garagem e não deverá, ainda que temporariamente, emprestá-la a outros veículos
não cadastrados.

- Existe, no andar térreo, um espaço destinado ao estacionamento de motos que só deverá
ser utilizado quando o morador tiver cadastrado sua moto no site da PMZS.

c. O recebimento das chaves

- As chaves do PNR serão entregues na PMZS no horário de expediente. Ressalta-se que
a prefeitura não tem possibilidade de guardar, em suas dependências, qualquer material do
morador.

d. Restri  çõ  es de espa  ço do EPV  

- No EPV não existe DEPÓSITO. O oficial que for contemplado com apto pequeno deverá
viabilizar  uma  solução  para  a  guarda  da  mobília  e  pertences  que  não  puderem  ser
acomodados no imóvel.

e. Preenchimento do Banco de Dados da Prefeitura Militar

- IMPORTANTE:  os bancos de dados da ECEME e da PMZS não estão interligados e
trabalham totalmente independentes. Não confundam as senhas e os procedimentos.

- O futuro morador do EPV deverá  obrigatoriamente preencher o cadastro de dados da
PMZS para poder marcar sua mudança em data a ser divulgada no site da ECEME. As
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instruções  para  o  cadastramento  e  para  a  marcação  de  mudança  serão  obtidas  nas
INFORMAÇÕES GERAIS DA PMZS (Informativo da PMZS), a serem disponibilizadas no
site da ECEME, posteriormente.

f. Marcação de mudanças

- A marcação de mudanças dos oficiais que chegam ao EPV só estará disponível em data
a  ser  divulgada  no  site  da  ECEME,  através  do  “INFORMAÇÕES GERAIS  DA PMZS
(Informativo da PMZS)” após a distribuição dos PNR, pois a PMZS depende da data de
divulgação da distribuição dos PNR pela ECEME.

(Informativo Nr 3 PNR /ECEME/DCD ..........………………………….............Fl 21/21)
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