Assim como, as Armas o Exército também possui Quadros e Serviços de extrema importância em suas
atividades.
Os Quadros principais, na atualidade, são: o Quadro de Engenheiros Militares (QEM), com seus
integrantes formados ou profissionalizados pelo tradicional Instituto Militar de Engenharia - IME; o QEM
tem a seu encargo a maior parte do trabalho técnico de engenharia não combatente como a área de C
& T, bem como a produção do material bélico, nas fábricas e arsenais. O Quadro de Material Bélico
(QMB), também formado na AMAN, trata das atividades gerais de manutenção dos equipamentos
bélicos da Força, incluindo suas viaturas. Por fim, o mais recente Quadro Complementar de Oficiais
(QCO), que permitiu aos possuidores de um diploma de nível superior, nas áreas gerais da
administração (Administração, Direito, Informática, Letras, Comunicação Social, dentre outras), o
ingresso como oficial de carreira, por intermédio da Escola de Formação de Oficiais (salvador/BA)

O

Quadro de Material Bélico é o serviço do

Exército que realiza apoio logístico voltado para a
manutenção do material bélico, principalmente, os
armamentos, as viaturas e as aeronaves, no tocante ao
suprimento de peças e conjuntos de reparação destinados a
esses materiais. Entre suas atribuições se incluem também
o suprimento de combustíveis, óleos,graxas e lubrificantes
para motores e máquinas.
O Quadro de Material Bélico vem reunindo experiências
diversificadas que solidificam seu papel no apoio logístico
às operações militares, tomando parte de exercícios de adestramento em todos os rincões do País e
contribuindo para a preparação das tropas brasileiras enviadas ao estrangeiro em missões de paz.
Igualmente vem constituindo peça fundamental na supervisão e execução rotineiras de manutenção e
fornecimento de suprimentos. O Quadro de Material Bélico tem como patrono o Tenente-General
Napion.
O

Quadro de Engenheiros Militares, por vezes conhecido

simplesmente como QEM, é no militarismo formado pelos oficiais que
cursaram o Instituto Militar de Engenharia (IME), nas diversas
especialidades como: cartografia, computação, comunicações,
eletricidade, eletrônica, fortificação, construção, materiais, mecânica
de automóvel, mecânica de armamento e química. O oficial do QEM

realiza trabalhos técnicos dentro de suas especialidades em diversos órgãos e instituições. O patrono
do Quadro de Engenheiros Militares é o Cel. português Ricardo Franco de Almeida Serra, um famoso
militar que ingressou na academia militar de seu país desempenhando um importante trabalho no
Brasil Colônia, sobretudo no Rio Amazonas, no Mato Grosso e no Prata.

O

Quadro Complementar de Oficiais criado em

1988, para atividades de apoio ao Exército Brasileiro, tem a
responsabilidade
de
assessorar
os
comandos
das
organizações militares em diversas modalidades, como:
Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social,
Direito e Magistério entre outras áreas de atuação. O curso
que habilita o ingresso no referido quadro tem duração de 9
meses e é realizado na EsFCEx (Escola de Formação
Complementar do Exército), localizada em Salvador/BA
onde também funciona o Colégio Militar de Salvador. O
Patrono do Quadro Complementar do Exército é Maria Quitéria.
Atualmente, os oficiais do QCO desempenham suas funções nas mais variadas Organizações Militares
do Exército Brasileiro, com frequência, como um salto de qualidade nos processos administrativos da
Força Terrestre. Seus integrantes podem ocupar postos que vão do Primeiro-Tenente até o posto de
Coronel.

O

Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO) do Exército

Brasileiro criado em 1979, é formado por militares que
atingiram o oficialato após uma carreira como sargentos e
subtenentes. Ascendendo ao posto de 2º Tenente por
merecimento, podem ser promovidos ao posto de Capitão.
Por causa de seu valor e experiência na Força,
desempenham funções de chefia, de assessoramento e de
confiança nas Organizações Militares.
Outras funções privativas do QAO são encontradas no
sistema de serviço militar onde desempenha importantes
tarefas nas circunscrições e delegacias de Serviço Militar.
Os oficiais QAO exercem diferentes funções em atividades das áreas de administração geral, material
bélico, música, topografia, serviço de saúde e auxiliar de Estado-Maior Pessoal. O patrono do QAO é o
tenente João Ribeiro, falecido em combate no início da guerra do Paraguai.

Serviços do Exército
O

Serviço de Intendência no Exército Brasileiro é responsável por parte significativa da

logística, encarregado das atividades de suprimento (alimentos, fardamento e equipamento,
reembolsáveis e outros), transporte de pessoal e de suprimentos, em campanha, serviço de banho,
lavanderia e sepultamento, dobragem, manutenção de paraquedas e suprimento pelo ar,
administração financeira e controle interno.

O

Serviço de Saúde do Exército Brasileiro é o serviço responsável

pela assistência médica para os membros do exército e seus
dependentes. É composto por médicos, veterinários, dentistas,
farmacêuticos e enfermeiros. Seu patrono é o General de Brigada João
Severino da Fonseca.

O

Serviço de Assistência Religiosa (SAREx) é formado por

ministros das religiões católica e evangélica. Os padres e pastores
integram o Quadro de Capelães Militares, após um estágio de
adaptação iniciado na Escola de Administração do Exército e concluído
em diversas organizações militares. Iniciando a carreira como 2º
Tenente, podem atingir até o posto de Coronel.
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