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1. DE CARÁTER GERAL

A Diretoria de Abastecimento (D Abst) existe para apoiar nosso cliente maior: o
Exército Brasileiro (EB). Essa deve ser a grande inspiração dos seus integrantes.
Devemos procurar SEMPRE fazer parte da “SOLUÇÃO” e “ARTICULAR” o
“SIM” para os suprimentos que nos forem solicitados.

Todas as Seções da D Abst devem estar atentas em fornecer as informações
solicitadas com tempestividade, segurança e correção dos dados. Fornecer dados
incorretos, pouco pesquisados ou pouco checados levará a decisões incorretas por
parte dos decisores estratégicos, trazendo prejuízos, não só para o EB, como para o
erário, além de comprometer a imagem da Diretoria, em fornecer informações em
sustentação e sem o devido cuidado em verificar, o máximo possível, sua veracidade
e acuracidade.

Assuntos externos e da atividade fim devem ser tratados diretamente pelo
Diretor, evitando desencontros entre pensamentos deste e assuntos sensíveis e
críticos do COLOG, que podem gerar interpretações incorretas, áreas de fricção, ou
qualquer outro tipo de má colocação por parte das autoridades apoiadas. Todos os
documentos externos, em resposta à solicitações de meios devem ter a assinatura do
Diretor, após debatido o assunto com as classes de suprimento envolvidas no
processo.

SUPRIR, TRANSPORTAR, PRESTAR SERVIÇOS, SEMPRE!

2. SUBDIRETOR DE ABASTECIMENTO

O Subdiretor deve ser o grande fiscal dos assuntos internos da Diretoria,
controle do SPED, disciplina, apresentação individual, cumprimento de horários,
cumprimento das ordens emanadas pelo COLOG, emissão de Boletins Internos,
substituição eventual do Diretor, tratando, essencialmente, dos assuntos da
atividade-meio da D Abst e coadjuvando o Diretor, a pedido deste, nos assuntos da
atividade fim e externos à Diretoria.

3. SEÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (SGA)

A SGA deve prosseguir em seu aprimoramento no trato com os assuntos
internos da Diretoria, zelando pelo fiel cumprimento das leis, regulamentos e
portarias, de maneira a fornecer ao Diretor e a todos os integrantes da D Abst a
segurança nas decisões acertadas e nos deveres e obrigações de cada um.



4. SEÇÃO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO, INTEGRAÇÃO E
CONTROLE (SGPIC)

A SGPIC deve ser capaz de responder por todos os planejamentos de operações,
sejam de GLO ou de operações de paz, exercícios militares ou ações de Defesa
Civil, integrando, reunindo e orientando as diversas classes de suprimento para bem
cumprirem suas missões. Deve cobrar ações integradas e planejamentos factíveis.

5. SEÇÃO DE GESTÃO LOGÍSTICA DE SUBSISTÊNCIA (SGLS)

A SGLS (Classe I) deve continuar na busca constante do aperfeiçoamento de
novos tipos de materiais e alimentos, que facilitem o manuseio pelos cozinheiros das
OM, sejam mais saborosos e diminuam as perdas com limpeza e/ ou cocção, corte
ou preparação. Um exemplo que está sendo estudado é a utilização de carne cortada
em cubos, cortada em forma de bifes, em tiras, ao invés da aquisição da peça inteira.

6. SEÇÃO DE GESTÃO LOGÍSTICA DE FARDAMENTO E
EQUIPAMENTO (SGLFE)

A SGLFE (Classe II) deve fazer seus planejamentos de aquisição de PRDF e
outros fardamentos, levando em consideração as particularidades e prioridades do
novo Regulamento de Uniformes do Exército (RUE). Também deve considerar a
hipótese de utilizar a descentralização de aquisição de itens de fardamento e
equipamento que sejam específicos para determinado tipo de tropa, deixando para
adquirir centralizadamente os itens de interesse comum para todo o EB.

Como exemplos de aquisição descentralizada pelos Órgãos Provedores,
poderiam ser feitas de gorro de selva, chapéu tropical, boina bordô e coturno
marrom para a Bda Inf Pqdt, entre outros.

7. SEÇÃO DE GESTÃO LOGÍSTICA DE COMBUSTÍVEIS (SGLC)

A SGLC (Classe III) deve prosseguir com os estudos para aumentar o controle
sobre a distribuição e consumo dos combustíveis, evitando solicitações
“exageradas” por parte das OM, bem como os erros de cálculo de consumo das
viaturas administrativas e operacionais.

8. SEÇÃO DE GESTÃO LOGÍSTICA DE MUNIÇÕES E EXPLOSIVOS
(SGLME)



A SGLME (Classe V) deve perseguir o objetivo de realizar os Termos de
Execução Descentralizados (TED) com a Indústria de Material Bélico (IMBEL), o
que irá facilitar muito os processos de aquisição, bem como desafogar o trabalho da
APPCO/ COLOG. Também deve gerir os estoques de munição, principalmente a
munição pesada, de maneira parcimoniosa, a fim de evitar uma falta abrupta do
suprimento. Deve, ainda, fazer gestões junto ao EME e COLOG, informando as
consequências que a falta de recursos poderá causar, em um futuro próximo, para o
estoque de munição do EB e sua operacionalidade.

9. SEÇÃO DE GESTÃO LOGÍSTICA DE REMONTA E VETERINÁRIA
(SGLRV)

A SGLRV deve prosseguir em seu trabalho de busca de sanidade dos animais de
emprego militar, seja por meio de melhorias em sua alimentação, seja por vigilância
do estado de saúde, bem como na correta utilização de equinos, cães, búfalos e
animais de zoológico para o fim a que se destinam.

10. SEÇÃO DE CATALOGAÇÃO, CERTIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO
(SCCE)

A SCCE deve prosseguir na reavaliação das especificações dos fardamentos e
dos equipamentos, de maneira a modernizar os materiais, tornando-os mais
operacionais, confortáveis e fáceis de ser identificados pelos fornecedores, evitando
questionamentos judiciais desnecessários.
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