
 

 

 

1. Pedido de Missão Aérea (PMA) 

 
 

 

FLUXOGRAMA SOLICITAÇÃO DE APOIO DA AV EX - PMA 

Ano “A-1”: Os C Mil A/ODS informam ao COTER a necessidade de HV para o ano 

“A” por modelo de Anv (prazo previsto no PIM). 

Ano “A-1”: O COTER consolida as informações dos C Mil A/ODS e remete ao 

COLOG a necessidade de HV para o ano“A”. 

Ano “A-1”: COTER envia ao CMil A/ODS a previsão de HV da Av Ex para o ano “A” 

com a finalidade desses planejarem as solicitações de apoios (prazo previsto no PIM). 

Ano “A-1”: C Mil A/ODS informa aos seus elementos subordinados a previsão de HV para fins de 

planejamento. O envio das PpAvEx ao COTER ocorrerá após a Reunião de Contrato de Objetivos. 

Ano “A-1”: As OM enviam via canal de comando aos respectivos C Mil A/ODS os PMA (Atenção: 

as datas dos PMA deverão estar no período de 1º maio a 31 dez), consolidados na Proposta para 

Emprego da Aviação do Exército (PpAvEx). Exemplo: 1º Batalhão de Infantaria Motorizado 

(Escola) envia os seus PMA, por ordem de prioridade (de acordo com formulário de PMA), à 9ª Bda 

Inf Mtz. A 9ª Bda Inf Mtz consolida os pedidos de suas OM subordinadas e envia ao CML. O CML 

consolida os PMA das suas OM subordinadas. Dentro do número de HV informadas pelo COTER 

(previsão de HV para o ano “A+1”), o CML vai numerar por prioridade os PMA que seguirão para o 

COTER numa Proposta para Emprego da Aviação do Exército (PpAvEx), de acordo com modelo .  

Ano “A”: Após receber a confirmação das HV que serão distribuídas no ano “A”, o 

COTER retifica as PpAvEx, de acordo com as prioridades estabelecidas pelos C Mil 

A/ODS. Estas propostas serão transformadas no PEAvEx. 

Ano “A”: Após a Reunião de Contrato de Objetivos e após ter recebido as PpAvEx, o 

COTER prepara e envia aos C Mil A/ODS o  PEAvEx  para o ano“A”. Cada C Mil 

A/ODS repassa o PEAvEx na sua cadeia de comando até chegar no nível Unidade. As 

missões previstas no PEAvEx serão confirmadas bimestralmente nas Ordem de 

Emprego da Aviação do Exército(OEAvEx). 

Ano “A -1”: O COTER analisa as PpAvEx e  retifica S.F.C..  
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