
Secretaria 
Compete à Secretaria:  
I - subscrever certidões e papéis análogos;  
II - conferir e autenticar cópias de documentos existentes no arquivo, 
mandadas extrair por autoridade competente;  
III - confeccionar a ata das reuniões da DS;  
IV - controlar o empenho do efetivo empregado no Batalhão Metrópole e na 
escala de sobreaviso;  
V - coordenar e controlar a escala de efetivo destinado aos treinamentos;  
VI - elaborar atos diversos para concessão de medalha de mérito militar para o 
efetivo da DS;  
VII - realizar a expedição da correspondência, fazendo registrá-la no protocolo, 
com o competente recibo;  
VIII - organizar a documentação referente aos processos de deserção da DS;  
IX - preparar a documentação para o Compromisso de Desempenho e 
Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade dos Oficiais da Unidade e 
dos Oficiais Superiores das Unidades Subordinadas à DS;  
X - exercer o controle do pessoal licenciado, agregado ou à disposição;  
XI - elaborar os calendários e despachos administrativos para supervisões 
técnicas, bem como as reservas para estadias da equipe nas localidades, 
conforme demanda;  
XII - conhecer e manter atualizada a agenda de compromissos do Diretor de 
Saúde;  
XIII - confeccionar escalas de comissões representativas da DS nos diversos 
eventos;  
XIV - adotar medidas para publicação das normas emanadas pelo CONGES;  
XV - controlar a execução do plano de férias dos servidores militares e civis da 
Diretoria;  
XVI - coordenar atividades pertinentes ao gabinete dos Diretores e do 
Subdiretor, incluindo a recepção e os motoristas;  
XVII - elaborar os atos de designação de oficiais e praças da Diretoria para 
funções internas, previstas no DD/QOD;  
XVIII - consolidar os relatórios de supervisão técnica e enviar às Unidades 
supervisionadas, encaminhando síntese dos relatórios ao EMPM;  
XIX - acompanhar a execução do Plano Anual de Treinamento da DS; 
XX - confeccionar os atos de designação dos oficiais e praças para comporem 
os Conselhos de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade;  
XXI - zelar pela segurança das dependências da Diretoria;  
XXII - responder pela carga do material dos Diretores e do Subdiretor;  
XXIII - acompanhar a tramitação dos processos e procedimentos 
administrativos da DS;  
XXIV - controlar a apresentação de militares da DS à Justiça ou à presença de 
autoridade de Polícia Judiciária;  
XXV - enviar os atos administrativos realizados na DS para publicação em 
Boletim Interno do HPM. 
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