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MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

DIEx nº 80-E-4/Cmdo CMA - CIRCULAR
EB: 0000481.00107918/2016-79

URGENTÍSSIMO
Manaus, AM,  19 de Fevereiro de 2016.

Do  Subchefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia
Ao  Sr   Ch EM 12ª RM, Ch EM 2º Gpt E, AjG CMA, Cmt/Ch/Dir 1º BIS (Amv), CMM, 4ª DL,

4º BAvEx, 4º CTA, 12ª ICFEx, 12º B Sup, 29ª CSM, CECMA, CIGS, CRO/12,
HMAM, PqRMnt/12, 1º B Com Sl, 3ª Cia F Esp, 7º BPE, Cia C CMA, Cia C 12ª RM,
Cia C 2º Gpt E, 12º GAAe e 4ª Cia Intlg

Assunto: abertura da 2ª RODADA de cadastro no SisTAA-CMM, visando ao Transporte
Assistencial - CMM, em 2016

1. Sobre o tema, informo o que se segue:

a. após encerramento do sistema para verificação da demanda, o Cmdo CMA levantou
56 alunos, cujos pais/ responsáveis não tinham efetivado/ concluído a inscrição, via
SisTAA-CMM, no Transporte Escolar, e que  manifestaram, após o encerramento da 1ª rodada
de cadastro no Sistema, interesse no Transporte Escolar Assistencial, em 2016;

b. num segundo momento, a 4ª Seção do CMA verificou a demanda por itinerário e
buscou, na Gu Manaus, Vtr em condições de apoiar tal demanda;

c. se as Organizações Militares, "donas" de tais Vtr, não apresentarem óbices para o
emprego das mesmas, será possível atender 100% daquela demanda;

d. independentemente da possibilidade de atendimento da demanda de forma integral,
ou não, ocorrerá, na próxima semana, a reabertura do SisTAA-CMM, para a 2ª rodada de
cadastros, oportunidade na qual os pais/ responsáveis desses 56 alunos deverão acessar o
SisTAA-CMM, hospedado no site do CMA na Internet, para fazer o cadastro (próprio e de seu
dependente), tendo o cuidado, porém, de fazê-lo somente após a leitura atenta do "Memento"
(instruções com o passo a passo para o cadastro), também disponibilizado no site do CMA na
Internet (link anterior ao link do SisTAA);

e. a reabertura do SisTAA-CMM, para a 2ª rodada de cadastros, está agendada para às
19 h do dia 22 Fev 16 (Seg), e o fechamento do mesmo ocorrerá às 19 h de 25 Fev 16 (Qui);

f. além da leitura cuidadosa do "Memento" (instruções com o passo a passo para o
cadastro), antes do cadastro (2ª rodada) no SisTAA, os militares (pais e/ou responsáveis) deverão
estar atentos às seguintes informações:

-          todos os cadastros do SISTAA não finalizados na 1ª rodada já foram deletados do
sistema. Isso significa que os militares que, por exemplo, já tinham procedido à 1ª etapa do
cadastro, na 1ª rodada, deverão repeti-la (1ª etapa) na 2ª rodada;
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-                   o procedimento e ações para o cadastro na 2ª rodada será idêntico ao
procedimento e ações adotados na 1ª rodada, ou seja, o militar conclui o preenchimento de seus
dados pessoais e endereço (1ª etapa) e envia para desbloqueio;

-          após o desbloqueio (feito pela 4ª seção), o militar inclui as informações sobre seu
(s) dependente (s) (2ª etapa);

-          o critério utilizado para o desempate será a hora do envio das informações da 1ª
etapa (informações do militar e endereço);

-                  todavia, se o militar cometer algum erro e enviar informações equivocadas ou
incompletas, permanecerá bloqueado, sendo considerado o momento (hora) da remessa da 1ª
etapa somente quando a mesma for retificada e reenviada;

-          sendo assim, recomenda-se veementemente que todos os militares atentem para
este detalhe, visto que de nada adiantará o militar ser o primeiro a remeter as informações da 1ª
etapa da 2ª rodada, se as mesmas chegarem com erro. Se isso ocorrer, a 4ª Seção comunicará o
erro ao militar e, somente após a retificação e envio correto, o horário do envio será salvo pelo
SisTAA.

2. Do exposto, solicito verificar a possibilidade de dar a mais ampla divulgação sobre
essas informações, sugerindo-se publicá-las em BI, para que ninguém alegue desconhecimento
das mesmas.

3. Finalmente, informo que o conteúdo deste DIEx já está disponível no site do CMA
na Internet, bem como na Intranet do CMA, desde 19 Fev 16, e que a apresentação feita aos
Oficiais Generais da Gu Manaus, bem como aos Cmt OM, no dia 18 Fev 16, sobre este mesmo
tema, já está disponível na Intranet do CMA desde 18 Fev 16.

Por ordem do Comandante Militar da Amazônia.

ANDRE CARVALHO DE AZEVEDO CARIOCA - Cel
Subchefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia

"150 ANOS DE TUIUTI E ILHA DA REDENÇÃO - HOMENAGEM AOS HERÓIS DA
DEFESA DO BRASIL"


