
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO 

1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
 “BRIGADA LOBO D'ALMADA”

ANEXO “A” ÀS NORMAS GERAIS DE AÇÃO DA 1ª BDA INF SL     

NORMAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS   NACIONAIS RESIDENCIAIS DA  
GUARNIÇÃO     DE   BOA VISTA  -RR  

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE

Art. 1 Estas Normas destinam-se a estabelecer procedimentos para administração e manutenção
dos Próprios Nacionais Residenciais (PNR), sob a responsabilidade da 1ª Brigada de Infantaria de Selva
na Guarnição de Boa Vista-RR.

CAPÍTULO II 

DA REFERÊNCIA

Art. 2 Portaria do Comandante do Exército Nr 277, de 30 de abril de 2008 (IG 50-01). 

CAPÍTULO III 

DO OBJETIVO

Art. 3 Regular a administração e manutenção dos Próprios Nacionais Residenciais na
Guarnição de Boa Vista-RR.

CAPÍTULO IV

DA ADMINISTRAÇÃO

Seção I

Da Responsabilidade pela Administração de PNR na  Guarnição de Boa Vista-RR

Art. 4 A administração de PNR compreende o controle físico e a prática dos atos administrativos
relativos aos PNR (organização da lista  de pretendentes  à  ocupação de PNR, distribuição, ocupação,
desocupação, designar responsáveis pela manutenção dos PNR, etc.).
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Art.  5  A responsabilidade  pela  administração  de  PNR na  Guarnição  de  Boa  Vista-RR está
atribuída ao Comando da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, por meio do Núcleo da Prefeitura Militar da
Guarnição de Boa Vista (Nu PMBV).

Seção II

Da Administração do Comando da 1ª Brigada de Infantaria de Selva

Art. 6 Compete ao Comando da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, no que tange a administração
de PNR na Guarnição de Boa Vista, o que segue abaixo:

I– executar as medidas previstas nas IG 50-01 para a Guarnição de Boa Vista, adequando as

peculiaridades da Guarnição;

II– controlar a classificação dos PNR das OM da Guarnição de acordo com o tipo de imóvel,

aplicando o critério de cotas fixas reajustáveis;

III– organizar e publicar mensalmente a relação de pretendentes à ocupação de PNR por tipo,

em fila única;

IV– distribuir, a título precário, os PNR disponíveis para militares não  contemplados,

aplicando-se o critério de “fila única”;

V – manter atualizado o controle dos ocupantes de PNR (permissionários) na Guarnição de

Boa Vista;

VI – distribuir os PNR funcionais, conforme determinação do Comandante da 1ª Brigada de

Infantaria de Selva; 

VII – distribuir os PNR de uso geral ;e 

VIII –  realizar a manutenção dos PNR. 

Seção III

Das atribuições das OM de fora do aquartelamento da  1ª Brigada de Infantaria de Selva

Art. 7 Compete às OM de fora do aquartelamento da 1ª Brigada de Infantaria de Selva  apoiar a
manutenção dos PNR distribuídos a seus militares, quando da indisponibilidade do Nu PMBV realizar a
manutenção dos mesmos.

Seção IV

Da Classificação dos PNR Administrados pelo Comando da 1ª Bda Inf Sl
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Art. 8 Conforme a  Seção III, do Capítulo I, das IG 50-01, a classificação dos PNR da
Guarnição de Boa Vista-RR segue os quadros abaixo:

I – quanto ao tipo e categoria.

Categoria Of Gen Of  Sup Cap/Ten STen/ Sgt TOTAL

Funcional 1 20 6 5 34

Uso geral - 5 34 194 231

TOTAL 1 25 40 199 265

II – PNR classificados como funcionais – tipo de oficial-general

Qnt Logradouro Bairro Nº Função

1 Av Capitão Ene Garcês São Francisco 1512 Cmt 1ª Bda Inf Sl

III – PNR classificados como funcionais – tipo de oficial superior

Qnt Logradouro Bairro Nº Função

1 Rua Nilo Colares São Francisco 341 Ch EM 1ª Bda Inf Sl

2 Rua Nilo Colares São Francisco 297 À disp da FT Log Hum

3 Av Capitão Ene Garcês Mecejana 1425

Destinado para as seguintes 

funções do EM Cmdo 1ª Bda: 

E1, E2, E3-Preparo, E3-Emprego,
 E4, E5, OD e Fisc Adm

4 Rua Nilo Colares São Francisco 317

5 Rua 9 de julho São Francisco 1311

6 Rua 9 de julho São Francisco 1327

7 Rua 9 de julho São Francisco 1347

8 Rua José de Anchieta Centro 29

9 Rua José de Anchieta Centro 85

10 Rua Vidal de Negreiros Centro 103

11 Rua Nilo Colares São Francisco 279 Cmt Cmdo Fron RR/7º BIS

12 Rua 9 de julho São Francisco 1191 S Cmt Cmdo Fron RR/7º BIS

13 Av Capitão Ene Garcês São Francisco 1528 Cmt 10º GAC Sl

14 Rua Vidal de Negreiros Centro 51 S Cmt 10º GAC Sl

15 Av Capitão Ene Garcês Mecejana 1560 Cmt 1º B Log Sl

16 Avenida Terêncio Lima Centro 1466 S Cmt 1º B Log Sl

17 Av Capitão Ene Garcês Mecejana 1445 Cmt 6º BEC
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18 Av Capitão Ene Garcês Mecejana 1417 S Cmt 6º BEC

19 Rua 9 de julho São Francisco 1175 Ch GOI

20
Rua Frei José dos

Inocentes
Centro 372 Ch PMGuBv

IV – PNR classificados como funcionais – tipo de capitão e tenente

Qnt Logradouro Bairro Nº Função

1
Rua Frei José dos

Inocentes
Centro 392 Cmt 12º Esqd C Mec

2 Rua 9 de julho São Francisco 1207 Cmt Cia C/1ª Bda Inf Sl

3
Rua Frei José dos

Inocentes
Centro 308 Cmt 1º Pel Com Sl

4 Rua José de Anchieta Centro 82 Cmt 32º Pel PE

5 Rua 9 de Julho São Francisco 1127 Aux EMP - 1ª Bda Inf Sl

6 Rua 9 de Julho São Francisco 1159 Ch PRM

7 Rua José de Anchieta Centro 57 Cmt 1º Pel E Cmb

V – PNR classificados como funcionais – tipo de subtenente e sargento

Qnt Logradouro Bairro Nº Função

1
Av Mário Homem de

Melo
Centro 613 Adj Cmdo 1º B Log Sl

2 Rua Hamilton Rice Mecejana 379 Adj Cmdo 1ª Bda Inf Sl

3 Rua Major Quadros Mecejana 388 Adj Cmdo 6º BEC

4 Rua Tinoco Valente Mecejana 581 Adj Cmdo 7º BIS

5 Rua Tinoco Valente Mecejana 597 Adj Cmdo 10º GAC Sl

CAPÍTULO V 

DA DISTRIBUIÇÃO

Seção I

   Considerações Gerais

Art. 9 Os PNR destinam-se à moradia dos militares de carreira da ativa e seus dependentes, que
estejam servindo na Guarnição de Boa Vista, sendo expressamente vedada a sua sublocação, no todo ou
em parte, bem como sua cessão, a qualquer título.
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Art.  10.  É  proibida  a  utilização de qualquer  área  do PNR, incluindo a  externa  (varanda ou
quintal), para o desenvolvimento de atividades comerciais, industriais, de serviço ou outros diferentes da
finalidade de moradia, ainda que sem fins lucrativos.

Art. 11. O uso do PNR deve-se pautar pela regra do bem estar social coletivo.

Art.  12.  Em  face  da  demanda  de  PNR  na  Guarnição  de  Boa  Vista,  o militar  promovido,
permanecerá em caráter excepcional no PNR que ocupa, até que seja distribuído PNR compatível com
novo círculo hierárquico.

Seção II

Dos Requisitos para a Distribuição de PNR

Art. 13. Os requisitos para concorrer à distribuição dos PNR de Uso Geral na Guarnição de Boa
Vista são:

I – ser militar de carreira da ativa;

II – possuir dependente (s) atestado (s) nas alterações; 

III  – estar pronto para o serviço na Guarnição de Boa Vista;

IV – constar da relação de pretendentes à ocupação de PNR.

Parágrafo único – é dever do militar comprovar o acompanhamento dos seus dependentes  no
PNR,  pelo  menos  uma vez  cada  seis  meses,  por   iniciativa  própria,  sob risco  de  perder  o  direito  a
ocupação do PNR. 

Seção III

Da Distribuição de PNR Funcional

Art. 14. Será realizada de acordo com a data de apresentação na Guarnição de Boa Vista. 

Seção IV

Da Organização da Relação de Pretendentes à Ocupação de PNR de Uso Geral

Art. 15. O militar, ao se apresentar pronto para o serviço em sua OM e caso tenha  interesse
em ocupar PNR, deverá manifestar-se por intermédio de documento específico (DIEx), encaminhado
ao Cmdo 1ª Bda Inf Sl, via SPED, sendo seu posicionamento na relação de pretendentes à ocupação
de PNR referenciado à data do DIEx do interessado. 

Art.  16.  É de responsabilidade do Nu PMBV a organização da relação de pretendentes  à
ocupação de PNR, devendo a mesma ser publicada em boletim, mensalmente.
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Art. 17. O militar contemplado com a distribuição de PNR e que, por qualquer motivo, não optar
pela ocupação, cederá sua vez para o subsequente da relação de pretendentes à ocupação de PNR e será
excluído da lista de espera.

Art. 18. Caso o militar manifeste novamente o interesse em ocupar PNR deverá candidatar-se
outra vez, por intermédio de documento análogo ao descrito no art. 15 desta Seção,  passando a valer
a nova data do protocolo do mesmo (redação dada pela Portaria do Comandante  do Exército Nr 277,
art. 15, Inciso V, de 30 de abril de 2008).

Seção V

Da Distribuição de PNR a Título Precário

Art. 19. Os PNR que se acharem vagos temporariamente, por falta de pretendentes regulares,
poderão ser distribuídos a título precário, mediante ato discricionário do Comandante da 1ª Bda Inf Sl, de
acordo com o art. 20 da Portaria do Comandante do Exército Nr 277, de 30 de abril de 2008 (IG 50-01).

Parágrafo  único  –  não  será  alterada  a  posição  do  militar  na  lista  de  pretendentes,  para
recebimento regular de PNR; 

Seção VI

Da Distribuição de PNR por Troca

Art. 20. Os permissionários poderão solicitar troca de PNR nos termos do art. 30 da Portaria do
Comandante do Exército Nr 277, de 30 de abril de 2008 (IG 50-01), devendo tal solicitação ser feita por
DIEx.

CAPÍTULO VI

DA OCUPAÇÃO E DA DESOCUPAÇÃO

Seção I 

Da  Ocupação

Art. 21. A distribuição de PNR será informada por meio de DIEx e publicada no Boletim Interno
da 1ª Bda Inf Sl. Após o militar tomar conhecimento da distribuição do PNR, deverá comparecer ao Nu PMBV,
para receber as chaves e receber a documentação para que possa solicitar ligação de energia elétrica e a água .

Art. 22. A partir da entrega das chaves o permissionário deverá confecionar um DlEx ao Cmdo 1ª  Bda

Inf Sl, seguindo a cadeia de comando (Cmt OM), com a data de ocupação, endereço e a assinatura dos termos

(Termo de Permissão de Uso e Termo Inicial de Vistoria) junto à Fiscalização Administrativa de sua OM.  O
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prazo para o DlEx ser encaminhado para a Brigada é  de até 10  (dez)  dias após a ocupação, a fim de  que seja

arquivado na Prefeitura Militar, com os termos em anexo, na pasta do permissionário.

Art. 23. A ocupação será formalizada pela assinatura do Termo de Permissão de Uso (TPU), e do
Termo Inicial  de  Vistoria  (TIV),  ocasião em que o  Nu  PMBV, fará a entrega das  chaves  ao
permissionário.

Seção II

Da Desocupação

Art. 24. A desocupação consiste na entrega das chaves para o Nu PMBV, depois de tomadas as
providências administrativas e quitados todos os débitos referentes ao PNR.

Art. 25. Para a desocupação, o permissionário ou o seu representante (indicado oficialmente)
deverá tomar as seguintes providências:

I – comparecer às agências das concessionárias de serviços públicos (água e energia elétrica),
para solicitar o desligamento e quitar todos os débitos (saldo residual);

II – enviar um DIEx, com 15 (quinze) dias de antecedência da data que pretende entregar o
PNR, solicitando o agendamento com o Nu PMBV, a vistoria do imóvel, propondo  03 (três) datas para
entrega  do  PNR. Por  ocasião  da  vistoria  de  entrega,  deverão  estar  presentes,  obrigatoriamente,  o
permissionário e um representante do Nu PMBV;

III – acompanhar  pessoalmente a vistoria  do PNR, ocasião em que se efetuará a entrega ao
representante  do  Nu  PMBV, dos  recibos  de  liquidação  dos  débitos  mencionados  no inciso I e dos
protocolos de pedido de desligamento da energia elétrica e da água;

IV – assinar, juntamente com o representante do Nu PMBV, o Termo de Desocupação de PNR,
se responsabilizando por todas as faltas e deficiências encontradas, à luz do contido TIV;

V – após a vistoria e antes de seguir destino, comparecer ao órgão de administração de PNR da
OM para ajuste final de contas, relativas a eventuais indenizações;

VI –  efetuar  o  pagamento  das  contas  citadas  no  inciso  V  e  entregar  os  comprovantes  de
pagamento ao órgão de administração de PNR da OM.

Art. 26. Na desocupação, o Nu PMBV, deverá tomar as seguintes providências:

I – proceder à vistoria do PNR, ocasião em que deverá receber as chaves do imóvel, conferir se
foram liquidados os débitos junto às concessionárias de serviços públicos  (água e energia  elétrica) e
registrar as faltas e deficiências encontradas no Termo de Desocupação de PNR;
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II –  após  a  vistoria,  informar  ao  permissionário  o  material  a  ser  reposto  ou  o  valor  a  ser
indenizado para sanar as faltas e deficiências encontradas;

III – confeccionar as Guias de Recolhimento da União (GRU) para que o permissionário efetue
o pagamento das despesas ordinárias e eventuais indenizações, recolhendo os comprovantes de
pagamento;

IV – publicar no Boletim Interno a desocupação do PNR e os valores indenizados por ocasião
do ajuste final de contas.

Parágrafo único. Os pagamentos mencionados neste artigo deverão ser executados por GRU,
sendo proibido o recebimento de valores, em espécie pelo Nu PMBV.

Art. 27. Havendo inobservância dos prazos previstos para a desocupação de PNR, o órgão de
administração de PNR deverá:

I – determinar, por escrito, ao ocupante do PNR para que proceda à desocupação sob as penas
da lei;

II – comunicar o fato à OM a que estiver subordinado o permissionário para imposição das
sanções disciplinares regulamentares;

III – após notificar antecipadamente o ocupante de PNR, aplicar multa mensal equivalente a dez
vezes  o valor  da Taxa de  Uso,  caso o permissionário ou seus  dependentes permaneçam ocupando o
imóvel após decorrido o prazo estabelecido para a sua desocupação;

IV –  reaplicar  a  multa  a  cada  período  de  trinta  dias,  ou  fração,  subsequentes  à  data  de
desocupação; e

V – providenciar, obrigatoriamente, junto à Advocacia Geral da União, decorridos trinta dias da
data prevista para desocupação do imóvel pelo permissionário, a propositura de ação de reintegração de
posse.

§ 1º A multa por ocupação irregular de PNR é um desconto classificado como obrigatório e sua
cobrança  dar-se-á  mensalmente,  por  intermédio  do  Sistema  de  Pagamento  de Pessoal,  sempre que
possível.

§ 2º Os valores das multas, citadas no § 1º deste artigo, que não puderem ser descontados por
excederem os limites estipulados pela Lei de Remuneração dos Militares, serão  considerados como
dívida  para  com  a  Fazenda  Nacional  e  serão  descontados  assim  que  houver margem  consignável
disponível, até sua total liquidação, ou saldados pelo próprio militar no órgão de administração do PNR.

§ 3º Quando não for possível o desconto em folha de pagamento, o valor correspondente à Taxa
de Uso, à multa por ocupação irregular e aos demais encargos deverá ser recolhido pelo permissionário
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por meio de GRU, devendo os débitos não quitados serem considerados como dívida para com a Fazenda
Nacional.

§ 4º O valor da Taxa de Uso a ser considerado no cálculo da multa de que trata o inciso III deste
artigo, no que se refere aos militares excluídos do serviço ativo, pensionistas e/ou dependentes, será o
correspondente ao posto, à graduação ou à categoria funcional que destina o permissionário, quando na
situação de atividade.

§ 5º A aplicação da multa não isenta o permissionário do pagamento dos valores correspondentes
à Taxa de Uso a aos demais encargos pela ocupação do PNR.

Art.  28.  A desocupação de  PNR será precedida  de  vistoria  pelo  órgão de  administração, na
presença do permissionário do PNR ou seu representante, com vistas à lavratura do respectivo Termo de
Desocupação  de  PNR,  onde serão  registradas,  à  luz  do  contido  no Termo Inicial  de Vistoria e nos
controles da administração, todas as faltas e deficiências encontradas, estabelecendo as responsabilidades
respectivas entre o permissionário e a administração militar.

§  1º  Após  a  vistoria,  que  se  encerra  com  a  entrega  das  chaves,  o  permissionário  ou  seu
representante deverá comparecer no Nu PMBV, para o ajuste final de contas, devendo tal procedimento
ser verificado pela OM a que estiver o mesmo vinculado, antes que tome novo destino.

§ 2º Constatada a existência de débito proveniente de obras ou serviços que devam ser realizados
para a conservação, reparação e/ou recuperação do imóvel, seus acessórios ou equipamento a ele
integrados, ou ainda a existência de quaisquer outros débitos de responsabilidade do permissionário, a
administração militar encaminhará expediente de cobrança ao órgão de destino do militar.

Seção III

Da Ocupação Irregular

Art. 29. Havendo inobservância dos prazos previstos na Portaria do Comandante do Exército Nr
277, de 30 de abril de 2008 (IG 50-01), para a desocupação de PNR, estará caracterizada a ocupação
irregular. Neste caso, o Cmdo 1ª Bda Inf Sl tomará as providências previstas no art. 25 daquela portaria.

CAPÍTULO VII

DA  MANUTENÇÃO

Seção I

Das Responsabilidades pela Manutenção

Art. 30. Ao permissionário cabe a responsabilidade de manter o PNR e seus equipamentos nas
mesmas condições em que os tenha recebido, sendo responsável pela manutenção  interna
(quintal/garagem, etc) e externa do imóvel. Como manutenção externa entende-se o quintal, o jardim,
podas de árvores e a calçada adjacente, além da retirada do material resultante da manutenção.
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Art. 31. A solicitação  de  serviço  de  poda  de  árvores  na  parte  externa  do  PNR deverá  ser
providenciada pelo permissionário junto à Prefeitura Municipal de Boa Vista ou à concessionária de
energia elétrica, quando esta se localizar perto da rede de eletricidade. 

Art. 32. A execução de reparos necessários à manutenção dos PNR, incluindo a substituição de
peças ou material do PNR, quando a reparação for inviável pelo permissionário, será a cargo do  Nu
PMBV,  podendo,  eventualmente,  ser  realizada  em  coordenação  com  a  OM  do  militar  que  estiver
ocupando o PNR.

Art.  33. Não  serão  consideradas  atividades  de  manutenção  e  são  de  responsabilidade  do
permissionário:

I – fornecimento e substituição de lâmpadas, reatores, instalação de chuveiros, tampas de vaso e
torneiras conjugadas;

II – instalação de lavadora de roupas, lava-louças, ar condicionado (central), microondas,
computadores, ventiladores de teto e outros eletrodomésticos;

III – montagem e desmontagem de móveis; e

IV – colocação de trilhos de cortinas, persianas, quadros, prateleiras etc.

Art. 34. Para a realização de modificação e/ou reparações no PNR e/ou construção de benfeitoria
de seu interesse, o permissionário deverá solicitar autorização ao Nu PMBV, conforme preconizado nos §
1º e 2º do art. 43 da Portaria do Comandante do Exército Nr 277, de 30 de abril de 2008 (IG 50-01).

Seção II

Das Manutenções das Vilas Militares

Art. 35. A responsabilidade administrativa da manutenção, conservação, limpeza e reparação das
áreas comuns das vilas militares estão distribuídas entre as OM da Gu Boa Vista (C Fron RR/7º BIS, 10º
GAC Sl, 1º B Log Sl, Cia C/1ª Bda Inf Sl, 12º Esqd C Mec, 1º Pel Com Sl, 32º Pel PE e  6º BEC),
conforme o plano de manutenção.

CAPÍTULO VIII

 PRESCRIÇÕES DIVERSAS

Art. 36. Todos os PNR da Gu Boa Vista deverão ser pintados na cor branco gelo.

Art. 37. Não poderão permanecer ocupando PNR os militares que, por qualquer motivo, estejam
desacompanhados de seus dependentes legais.
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Art. 38. Cada PNR deverá possuir uma pasta contendo toda documentação referente ao mesmo.

Art. 39. Estas normas revogam as anteriormente publicadas, passando a vigorar a partir da data
de sua publicação.

Art. 40. Os casos omissos serão submetidos à apreciação do Comandante da 1ª Bda Inf Sl, por
intermédio do Fiscal Administrativo. 

Boa Vista-RR, 27 de julho de 2022.


