
Art. 2º Designar o 19º Batalhão de Infantaria Motorizado (19º BI Mtz), CODOM 00800-3 –
CODUG 160433, com sede na cidade de São Leopoldo-RS, como unidade sucessora responsável pelas
atribuições e gestão dos encargos do 16º GAC AP, referentes a direitos e obrigações orçamentárias e
financeiras e controle do acervo de bens móveis e imóveis.

Art. 3º Conceder  semiautonomia  administrativa,  a  partir  de  1º de  julho  de  2020,  ao
16º Grupo de Mísseis e Foguetes (16º GMF), CODOM 05855-2, exclusivamente para execução da gestão
patrimonial e geração de direitos remuneratórios sobre seu efetivo, vinculando-o para os demais fins
administrativos ao Comando de Artilharia do Exército (Cmdo Art Ex), CODOM 02157-6 – CODUG 160479,
ambos com sede na cidade de Formosa-GO.

Art. 4º Fica alterada a Portaria nº 6, de 4 de abril de 2008, do Secretário de Economia e
Finanças, no que se refere à concessão de autonomia administrativa ao 16º GAC AP.

Art. 5º Determinar às organizações militares diretamente subordinadas à SEF que adotem,
em suas áreas de competência, as providências decorrentes.

Art. 6º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor em 1º junho de 2020.

PORTARIA N  º   045-SEF, DE 4 DE MAIO DE 2020  

Cassa a semiautonomia administrativa do Centro de
Instrução  de  Artilharia  de  Mísseis  e  Foguetes,
desvincula-o  do  6º Grupo  de  Mísseis  e  Foguetes,
concede-lhe  semiautonomia  administrativa  e
vincula-o ao Comando de Artilharia do Exército.

O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da competência que lhe foi delegada
pelo inciso X do art. 1º da Portaria nº 1.700, de 8 de dezembro de 2017, do Comandante do Exército,
combinado com a Portaria nº 431, de 10 de outubro de 2017, 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 Cassar a semiautonomia administrativa, a partir de 30 de junho de 2020, do Centro
de Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes (C Instr Art Msl Fgt), CODOM 05853-7, desvinculando-o
administrativamente do 6º Grupo de Mísseis e Foguetes (6º GMF), CODOM 05852-9 – CODUG 160479,
ambos com sede na cidade de Formosa-GO, por motivo de reestruturação administrativa.

Art. 2º Conceder semiautonomia administrativa, a partir de 1º de julho de 2020, ao Centro
de Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes (C Instr Art Msl Fgt), CODOM 05853-7, exclusivamente
para execução da gestão patrimonial e geração de direitos remuneratórios sobre seu efetivo, vinculando-o
para os demais fins administrativos ao Comando de Artilharia do Exército (Cmdo Art Ex), CODOM 02157-6
– CODUG 160479, ambos com sede na cidade de Formosa-GO.

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 81,  de  18  de  dezembro  de  2017,  do  Secretário  de
Economia e Finanças, no que se refere à concessão de semiautonomia administrativa ao C Instr Art Msl
Fgt e vinculação ao 6º GMF.

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