
Art. 3º Alterar  a  Portaria  nº  17-SEF,  de  21  de  maio  de  2014,  que  vinculou
administrativamente o C D Ciber ao DCT e a Portaria nº 6-SEF, de 20 de fevereiro de 2019, que vinculou
administrativamente a E Na D Ciber ao DCT, no que concerne à geração de direitos remuneratórios e
pagamento de pessoal.

Art. 4º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor em 1º de dezembro de 2020.

PORTARIA - SEF/C Ex Nº 115, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020

Vincula  o  23º  Batalhão  Logístico  de  Selva  e  a  6ª
Companhia de Engenharia de Combate de Selva ao
Comando  da  23ª  Brigada  de  Infantaria  de  Selva,
exclusivamente para fins de pagamento de pessoal.

O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da competência que lhe foi delegada
pelo inciso X do art. 1º da Portaria do Comandante do Exército nº 1.700, de 8 de dezembro de 2017,
combinado com o previsto na Diretriz que Regulamenta as Medidas Necessárias para a Implantação da
Base Administrativa da Guarnição de Marabá (EB20-D-09.004), aprovada pela Portaria nº 46-EME, de 8de
março de 2019, e no art.4º e incisos II e IV do art. 10 das Normas para a Concessão ou Cassação de
Autonomia ou Semiautonomia Administrativa e para a Vinculação ou Desvinculação Administrativa de
Organização Militar (EB90-N-03.002), aprovadas pela Portaria nº 15-SEF, de 19 de março de 2018, ouvido
o Estado-Maior do Exército, resolve:

Art. 1º Vincular, administrativamente, ao Comando da 23ª Brigada de Infantaria de Selva
(Cmdo  23ª  Bda  Inf  Sl),  CODOM  02488-5  –  CODUG  160.170,  exclusivamente  para  a  execução  do
pagamento de pessoal, a contar de 1º de dezembro de 2020, as organizações militares a seguir, ambas
com sede em Marabá-PA:

I - 23º Batalhão Logístico de Selva (23º B Log Sl), CODOM 01235-1; e

II - 6ª Companhia de Engenharia de Combate de Selva (6ª Cia E Cmb Sl), CODOM 03492-6.

Art. 2º Determinar que as organizações militares diretamente subordinadas à Secretaria
de Economia e Finanças adotem, em suas áreas de competência, as providências decorrentes.

Art. 3º Alterar  a  Portaria  nº  6-SEF,  de  4  de  abril  de  2008,  que  concedeu  autonomia
administrativa ao 23º B Log Sl, no que se refere à execução do pagamento de pessoal, permanecendo a
referida organização militar com a atribuição de gerar direitos remuneratórios ao seu efetivo e de realizar
os demais atos de gestão orçamentária, financeira, patrimonial e de custos.

Art. 4º Alterar a Portaria nº 100-SEF, de 11 de outubro de 2019, que vinculou para todos
os fins a 6ª Cia  E Cmb Sl  ao 23º  B Log Sl,  no que se refere à realização do pagamento de pessoal,
permanecendo a 6ª Cia E Cmb Sl com atribuição de gerar direitos remuneratórios para o seu efetivo e o
23º B Log Sl de realizar os demais atos de gestão orçamentária, financeira, patrimonial e de custos para a
6ª Cia E Cmb Sl.

Art. 5º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor em 1º de dezembro de 2020.

126 - Boletim do Exército nº 48, de 27 de novembro de 2020.
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