
3) Descontinuidade e/ou insuficiência de recursos orçamentários para investimento e custeio.

4) A aquisição de SMEM cuja linha de produção encontra-se encerrada ou em final de ciclo de vida,
que poderá acarretar futura dificuldade de aquisição de suprimentos.

7. RECURSOS DISPONÍVEIS

Os recursos financeiros a serem utilizados para elaboração do EV estarão a cargo do Prg EE OCOP.

8. PRAZO PARA A CONFECÇÃO DO ESTUDO DE VIABILIDADE

O EV deverá ser concluído em até 90 (noventa) dias, contados a partir da data de entrada em vigor da
Portaria que aprova a presente Diretriz.

9. PRESCRIÇÕES DIVERSAS

a. Para fins de coordenação, estão autorizadas as ligações necessárias entre as diversas organizações
militares e órgãos envolvidos.

b. Necessidade de coordenação do Projeto com os demais Projetos dos Prg EE do EB, no que se refere
a interoperabilidade de SMEM de C² e GE.

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

PORTARIA Nº 16-SEF, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020

Desvincula  administrativamente  a  2ª Circunscrição
de  Serviço  Militar  do  Comando  da  Artilharia
Divisionária da 1ª Divisão de Exército.

O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da competência que lhe foi delegada
pela alínea "i", do inciso X, do artigo 1º, da Portaria nº 1.700, de 8 de dezembro de 2017, do Comandante
do Exército, combinado com a Portaria nº 1.320, de 27 de agosto de 2019, do Comandante do Exército, a
Portaria  nº  255,  de  16  de  agosto  de  2019,  do  Estado-Maior  do  Exército,  e  com as  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, de
19 de março de 2018, do Secretário de Economia e Finanças, resolve:

Art.  1º  Desvincular  administrativamente,  a  partir  de  1º  de  fevereiro  de  2020,  a
2ª Circunscrição de Serviço Militar (2ª CSM), CODOM 01730-1, do Comando da Artilharia Divisionária da
1ª Divisão de Exército (Cmdo AD/1), CODOM 02111-3 – CODUG 160244, ambos com sede na cidade de
Niterói-RJ, por motivo de sua desativação.

Art. 2º  Designar como Organização Militar sucessora, para fins administrativos e registros
contábeis, o Cmdo AD/1.

Art. 3º  Determinar às organizações militares diretamente subordinadas à SEF que adotem,
em suas áreas de competência, as providências decorrentes.

Art.  4º  Fica  alterada  a  Portaria  nº  106,  de  11  de  outubro  de  2019,  do  Secretário  de
Economia e Finanças, que trata da cassação e vinculação da 2ª CSM.

Art. 5º  Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.
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