
 

SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1/SEPESD/MD, DE 20 DE ABRIL DE 2016 

 

Aprova a organização e o funcionamento da 

Comissão dos Hospitais Militares sediados 

em Brasília - CHMBra. 

 

O SECRETÁRIO DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO, no uso de suas 

atribuições que lhe são conferidos pelo inciso X do art. 37 do Anexo I ao Decreto nº 

7.974, de 1º de abril de 2013, e tendo em vista o que consta no Processo nº 

60521.000035/2016-67, resolve: 

Art. 1º A organização e o funcionamento da Comissão dos Hospitais Militares sediados 

em Brasília - CHMBra é disciplinada nos termos desta Instrução Normativa. 

Art. 2º A Comissão dos Hospitais Militares sediados em Brasília - CHMBra tem a 

finalidade de assessorar o Secretário de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto nas questões 

afetas à aos Serviços de Saúde das Forças Armadas, e ao aperfeiçoamento dos 

procedimentos de saúde dirigidos à Família Militar, na área de Brasília. 

Art. 3º São membros da CHMBra: 

I - Diretor do Departamento de Saúde e Assistência Social - DESAS/SEPESD; 

II - Diretor Técnico de Saúde do Hospital das Forças Armadas - HFA; 

III - Diretor Técnico de Ensino e Pesquisa do HFA; 

IV - Diretor do Hospital Naval de Brasília - HNBra; 

V - Diretor do Hospital Militar de Área de Brasília - HMAB; e 

VI - Diretor do Hospital de Força Aérea de Brasília - HFAB. 

Art. 4º A CHMBra será presidida pelo Diretor do DESAS, 

que será substituído, em seus impedimentos ou faltas eventuais, pelo Diretor Técnico de 

Saúde do HFA. 

Art. 5º São atribuições da CHMBra: 

I - subsidiar a formulação e a implementação de programas e projetos de saúde voltados 

para a interação dos Hospitais Militares em Brasília e monitorar a sua execução; e 

II - contribuir com o aperfeiçoamento dos procedimentos de saúde dirigidos à Família 

Militar. Parágrafo único. A atuação da CHMBra não exclui a necessidade de prévia 

avaliação, manifestação e adoção de providências a cargo da Comissão dos Serviços de 

Saúde das Forças Armadas - CPSSMEA. 

Art. 6º São atribuições do Presidente da CHMBra: 

I - propor a pauta das reuniões, mediante a oitiva dos membros da Comissão; 

II - fixar a data das reuniões; 

III - dirigir as reuniões; 

IV - designar relatores, dentre os demais membros da Comissão, para a realização de 

estudos a respeito das matérias pertinentes; 

V - votar nos assuntos submetidos à Comissão; 

VI - submeter à CPSSMEA as propostas e os resultados de programas, projetos e linhas 

de ação, elaborados e aprovados pela CPSSMEA; 

VII - assessorar os membros da CPSSMEA nos assuntos de saúde militar na área de 

Brasília; e 

VIII - contribuir para o cumprimento das resoluções da CHMBra aprovadas pela 

CPSSMEA. Parágrafo único. O Presidente da CHMBra determinará o grau de sigilo das 

reuniões, de acordo com os assuntos em pauta. 



Art. 7º São atribuições dos membros da CHMBra: 

I - apresentar temas e trabalhos para inclusão na pauta das reuniões; 

II - discutir os assuntos e elaborar as sugestões para o equacionamento das questões; 

III - participar da elaboração dos estudos no âmbito da Comissão; 

IV - contribuir para o cumprimento das resoluções da CHMBra aprovadas pela 

CPSSMEA; 

V - votar nos assuntos submetidos à Comissão; e 

VI - elaborar pareceres, na qualidade de relatores das matérias distribuídas pelo 

Presidente da Comissão. Parágrafo único. Nas deliberações da CHMBra, cada órgão 

representado terá direito a um voto. 

Art. 8º A CHMBra reunir-se-á ordinariamente a cada três meses, em data a ser fixada 

pelo Presidente, com pelo menos dez dias de antecedência. Parágrafo único. As reuniões 

extraordinárias serão realizadas sempre que necessário, seja por iniciativa de qualquer 

um dos membros da Comissão ou por solicitação da CPSSMEA. 

Art. 9º A CHMBra somente poderá deliberar com a presença de todos os seus membros 

titulares. 

Art. 10. As reuniões da Comissão serão realizadas no Ministério da Defesa ou em um 

dos Hospitais Militares sediados em Brasília, mediante prévia concordância dos 

membros da Comissão. 

Art. 11. A CHMBra poderá convidar militares e civis para participar das reuniões, 

conforme a especificidade dos assuntos em discussão, sem direito a voto. 

Art. 12. Das atas das reuniões deverão constar obrigatoriamente: 

I - data e local das reuniões; 

II - indicação nominal dos presentes; 

III - súmula dos assuntos em pauta; 

IV - relato sucinto das deliberações tomadas, remetendo-se ao conteúdo do estudo 

realizado em procedimento separado; e 

V - assinatura dos membros presentes. 

Art. 13. A Divisão de Saúde do DESAS atuará como Secretaria Executiva da CHMBra 

com as seguintes incumbências: 

I - apoiar administrativamente a CHMBra; 

II - elaborar expedientes e, de acordo com as deliberações tomadas pela Comissão, 

encaminhá-los para despacho do Presidente; 

III - manter arquivo das atas, dos documentos das reuniões e de quaisquer outros 

pertinentes às atribuições da Comissão; 

IV - distribuir cópias das atas aprovadas aos membros da Comissão e aos membros da 

CPSSMEA; 

V - preparar, sob a orientação do Presidente, a pauta de trabalho de cada reunião e 

providenciar a convocação dos membros da Comissão, com a antecedência de pelo 

menos cinco dias da data fixada; e 

VI - exercer outras atribuições que lhe forem determinadas pelo Presidente da 

Comissão. 

Art. 14. Esta Instrução Normativa poderá ser alterada por iniciativa do Secretário de 

Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto, ouvido o Presidente da CHMBra. 

Art. 15. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 16. Fica revogada a Instrução Normativa nº 4/SEPESD, de 30 de janeiro de 2014. 

 

RICARDO MACHADO VIEIRA 


