
Militares e no Regulamento Disciplinar do Exército (RDE), além do ordenamento jurídico vigente.

Parágrafo único.  A função militar somente pode ser associada ao perfil pessoal nas mídias
destinadas à publicação de currículos e de atividades profissionais, tais como o LinkedIn.

Seção II
Da Padronização dos Nomes de Perfis

Art. 12. As OM autorizadas a criar contas nas mídias sociais devem, sempre que possível,
adotar o mesmo nome em todas as redes sociais. Nesse sentido, deve-se utilizar a padronização abaixo
para o nome do perfil:

PRIORIDADE NOME DO PERFIL EXEMPLOS

1ª
@nomeOM_Exercito
@nomeOM Exercito
@nomeOM.Exercito

@DECEX_Exercito
@1BAVEx Exercito
@1BPE.Exercito

2ª
@nomeOM_ExercitoOficial
@nomeOM ExercitoOficial
@nomeOM.ExercitoOficial

@CMA_ExercitoOficial
@BGP ExercitoOficial
@11RM.ExercitoOficial

3ª
@nomeOM_ExercitoBrasileiro
@nomeOM ExercitoBrasileiro
@nomeOM.ExercitoBrasileiro

@4BEC_ExercitoBrasileiro
@61BIS ExercitoBrasileiro
@19BC.ExercitoBrasileiro

§  1º  Caso  seja  necessário  ou  na  impossibilidade  da  criação  de  perfis  utilizando  a
padronização acima, a OM interessada deve contatar o CCOMSEx para nova uniformização.

§ 2º As OM que já possuem contas em mídias sociais em desacordo com a padronização
supracitada devem renomear seus perfis.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13. Antes de serem inseridas nas diversas mídias sociais,  as publicações devem ser
analisadas pelo Comando da OM, visando preservar a imagem do Exército e a segurança orgânica.

Art.  14.  Em todas  as  postagens  de  caráter  pessoal,  é  fundamental  que  a  imagem  do
Exército e a segurança orgânica não sejam comprometidas, bem como a segurança e a reputação pessoal
e de terceiros.

Parágrafo  único.  Em  todas  as  OM  do  EB,  devem  ser  realizadas  instruções  de
conscientização sobre a segurança nos meios de tecnologia da informação e comunicações, incluindo a
utilização das mídias sociais pelos militares.

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  

PORTARIA – SEF/C Ex N  º   144, DE 19 DE JULHO DE 2021  

Aprova  as  Normas  para  a  Organização  e  o
Funcionamento  dos  Grupos  de  Coordenação  e
Acompanhamento de Licitações e Contratos de Bens
e  Serviços  Comuns  (EB90-N-08.007),  1ª  Edição,
2021.

O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo
Inciso VI do art. 12 do Regulamento da Secretaria de Economia e Finanças (EB10-R-08.001), 1ª Edição,
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2020, aprovado pela Portaria do Comandante do Exército nº 457, de 6 de maio de 2020, resolve:

Art. 1º Ficam aprovadas as Normas para a Organização e o Funcionamento dos Grupos de
Coordenação e Acompanhamento de Licitações e Contratos de Bens e Serviços Comuns (EB90-N-08.007),
1ª Edição, 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor em 2 de agosto de 2021.

NOTA:  as  Normas  para  a  Organização  e  o  Funcionamento  dos  Grupos  de  Coordenação  e
Acompanhamento de Licitações e Contratos de Bens e Serviços Comuns (EB90-N-08.007), 1ª Edição, 2021
encontram-se  disponíveis  na  intranet  da  SGEx,  link: (intranet.sgex.eb.mil.br),  Sistema  de  Busca  aos
Boletins  do  Exército  (SisBBEx)/Boletim  do  Exército/Separatas e  Anexos; e  na  internet  da  SGEx,  link:
(http://www.sgex.eb.mil.br)/Boletim/Boletim do Exército/Separatas e Anexos.

DIRETORIA DE SERVIÇO MILITAR  

PORTARIA – DSM/DGP/C Ex Nº 173, DE 16 DE JULHO DE 2021  

Cria a Junta de Serviço Militar de Capitão Gervásio
Oliveira-PI,  na  área  sob  jurisdição  da  10ª  Região
Militar.

O DIRETOR DE SERVIÇO MILITAR, no uso da subdelegação de competência que lhe confere
o art. 2º, inciso VII, alínea "c", da Portaria do Comandante do Exército nº 1.700, de 08 de dezembro de
2017, resolve:

Art. 1º Criar a Junta de Serviço Militar de Capitão Gervásio Oliveira-PI, com o número 188,
sendo vinculada  ao Posto  de Recrutamento e Mobilização 10/003  – Picos-PI,  na área da 10ª Região
Militar.

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

PORTARIA – DSM/DGP/C Ex Nº 174, DE 16 DE JULHO DE 2021  

Cria  a  Junta  de  Serviço  Militar  de  Jaqueira-PE,  na
área sob jurisdição da 7ª Região Militar.

O DIRETOR DE SERVIÇO MILITAR, no uso da subdelegação de competência que lhe confere
o art. 2º, inciso VII, alínea "c", da Portaria do Comandante do Exército nº 1.700, de 8 de dezembro de
2017, resolve:

Art. 1º Criar a Junta de Serviço Militar de Jaqueira-PE, com o número 187, sendo vinculada
ao Posto de Recrutamento e Mobilização 07/001 – Recife-PE, na área da 7ª Região Militar.

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