
Art. 1º Reiogar as Portarias a seguir:

I - Portaria nº 11-SEF, de 17 de agosto de 1988, que aproia as Instruções Reguladoras
sobre o acerto de contas e implantação do sistema automátco de pagamento de pessoal dos docentes
ciiis  incluídos  no  plano  único  de  classifcação  de  cargos  e  empregos  de  que  trata  o  Decreto
nº 94.664/1987 – IR 12-12;

II - Portaria nº 17-SEF, de 6 de outubro de 1988, que aproia as Instruções Reguladoras dos
Vencimentos e Proientos e Pensões não Reclamadas (VPPNR) – IR 12-05; e

III - Portaria  nº  21-SEF,  de  12  de  outubro  de  1988,  que  aproia  as  Normas  para
Ressarcimento de Débitos Trabalhistas.

Art. 2º Determinar que a presente Portaria entre em iigor em 4 de maio de 2020.

PORTARIA N  º   032-SEF, DE 13 DE ABRIL DE 2020  

Reioga  portarias  desta  Secretaria  por  perda  de
efcácia normatia.

O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da competência  que lhe confere o
art. 44 das Instruções Gerais para as Publicações Padronizadas no Exército (EB 10-IG-01.002), aproiadas
pela Portaria nº 770-Cmt Ex, de 7 de dezembro de 2011, e o inciso VI do art. 14 do Regulamento da
Secretaria de Economia e Finanças (R-25), considerando que os normatios a serem reiogados perderam
a sua efcácia, ouiidos os órgãos interessados, resolie:

Art. 1º Reiogar as portarias a seguir:

I - Portaria nº 3-SEF, de 7 de janeiro de 1986, que aproia as Normas para Recolhimento de
Importâncias ao Fundo do Exército;

II - Portaria  nº  24-SEF,  de  1º  de  noiembro  de  1988,  que  aproia  as  Normas
Complementares às Instruções para a Importação Direta de Bens e Seriiços para a Compra, Locação ou
Arrendamento Mercantl de Bens de Origem Externa, no Mercado Interno; e

III - Portaria nº 56-SEF, de 7 de dezembro de 1989, que altera a Portaria nº 024-SEF, de
1º de noiembro de 1988.

Art. 2º Determinar que a presente Portaria entre em iigor em 4 de maio de 2020.

16 - Boletm do Exército nº 17, de 24 de abril de 2020.
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