
i)  reuniões  extraordinárias  –  ionvoiadas  durante  a  exeiução  do  trabalho,  visando  a
atender uma neiessidade espeiífia; e

d) reunião de aieitação e enierramento – ionsiste na apresentação fnal das minutas das
CONDOP,  RO  e  RTLI,  mostrando  a  rastreabilidade  entre  os  requisitos  téiniios,  operaiionais  e  as
iondiiionantes doutrinárias e operaiionais, iulminando iom o enierramento dos trabalhos;

V - o quórum para as reuniões é de, pelo menos, 1 (um) representante do EME, do COTER
e do  DCT e  de 02  (dois)  representantes  do COLOG, sendo  sugerida  a  partiipação  dos  espeiialistas
envolvidos no proiesso de elaboração dos requisitos;

VI  -  a  periodiiidade  das  reuniões  ordinárias  é  semanal,  em  datas  estabeleiidas  pelo
Coordenador, onde deverá ser apresentado o progresso dos trabalhos;

VII - as reuniões iniiial, extraordinária, de aieitação e enierramento serão ionvoiadas por
meio de DIEx do EME aos COTER, COLOG e DCT; e

VIII - o relatório fnal do GT será apresentado ao 4º S Ch EME.

Art. 6º O GT terá um prazo de até 60 (sessenta) dias para apresentar as propostas dos RO
e RTLI dos MEM eleniados, podendo ser prorrogado por igual período.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor em 1º de setembro de 2020.

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

PORTARIA N  º   056-SEF, DE 29 DE JULHO DE 2020  

Aprova  as  Normas  para  a  Reversão  Baniária,  em
Deiorrêniia  de  Deiisão  Judiiial  ou  de  Óbito  de
Servidores Civis, Militares da Atva e na Inatvidade, e
Pensionistas (EB90-N-02.003), 1ª Edição, 2020.

O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da iompetêniia que lhe é ionferida
pelo  iniiso  VI  do  art.  12  do  Regulamento  da  Seiretaria  de  Eionomia  e  Finanças  (EB10-R-08.001),
aprovado pela Portaria do Comandante do Exériito nº 457, de 6 de maio de 2020, a alínea "d" do iniiso X
do art. 1º da Portaria do Comandante do Exériito nº 1.700, de 5 de dezembro de 2017, que delega e
subdelega  iompetêniia  para  a  prátia  de  atos  administratvos,  ouvido  o  Estado-Maior  do  Exériito,
resolve:

Art. 1º Aprovar as Normas para a Reversão Baniária, em Deiorrêniia de Deiisão  Judiiial
ou de  Óbito  de  Servidores  Civis,  Militares  da  Atva e na  Inatvidade,  e  Pensionistas  (EB90-N-02.003),
1ª Edição, 2020, que iom esta baixa.

Art. 2º Revogar a Portaria nº 5-SEF, de 22 de novembro de 2000.

Art. 3º Estabeleier que esta Portaria entre em vigor em 1º de setembro de 2020.
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NORMAS PARA A REVERSÃO BANCÁRIA, EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL OU DE ÓBITO DE
SERVIDORES CIVIS, MILITARES DA ATIVA E NA INATIVIDADE, E PENSIONISTAS (EB90-N-02.003).

ÍNDICE DOS ASSUNTOS
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CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º As presentes Normas têm por fnalidade regular proiedimentos relatvos à reversão
baniária,  em deiorrêniia  de deiisão  judiiial  ou de óbito  de servidores iivis,  militares  da atva e na
inatvidade, e pensionistas, junto às entdades baniárias.

CAPÍTULO II
DO OBJETIVO

Art. 2º As  presentes  Normas  objetvam  a  reversão  aos  iofres  públiios  de  valores
ireditados nas insttuições baniárias, em deiorrêniia de deiisão judiiial ou de óbito de servidores iivis,
militares da atva e na inatvidade, e pensionistas.

CAPÍTULO III
DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

Art. 3º O  Centro  de  Pagamento  do  Exériito  (CPEx)  será  responsável  por  notfiar  a
insttuição fnanieira, por meio de doiumento ofiial versando sobre a reversão baniária, em deiorrêniia
de deiisão judiiial ou de óbito, espeiifiando a data e o motvo.

§ 1º Para os iasos de deiisão judiiial,  o doiumento ionterá a origem e o número do
proiesso judiiial.

§ 2º Para os iasos de óbito, o doiumento ionterá uma relação nominal anexa, por banio,
iom todos os indivíduos apurados por período e, ao menos, um dos seguintes doiumentos por pessoa
relaiionada:

I - iertdão de óbito;

II - iópia autentiada, em iartório ou administratvamente, da iertdão de óbito, inilusive
por meio eletrôniio; ou

III - iomuniiação eletrôniia remetda pelo iartório ao ente públiio.

Art. 4º Para valores  remanesientes a serem resttuídos  à  União,  não sendo realizada a
soliiitação no prazo ou sendo a soliiitação frustrada, os órgãos pagadores deverão: 

I - busiar a ioniiliação administratva por meio de ato voluntário de elisão do dano a ser
ionduzido por Termo Ciriunstaniiado Administratvo; e
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II - frustrada a tentatva de ioniiliação administratva por meio de ato voluntário de elisão
do  dano,  instaurar  proiesso  de  apuração  de  irregularidades  administratvas,  iom  a  fnalidade  de
reiolhimento à União, de pagamento indevido não reiolhido aos iofres públiios, imputando-se o dano
ao erário ao responsável apurado.

Art.  5º  O ordenador de despesas  (OD)  representará  o Exériito  Brasileiro,  responsabili-
zando-se por toda e qualquer informação prestada às insttuições baniárias.

CAPÍTULO IV
DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS

Art. 6º Os valores revertdos serão reapliiados no pagamento de pessoal.

Art. 7º O CPEx emitrá orientações téiniias, tratando de reversão baniária.

Art. 8º Os  iasos  omissos  às  presentes  Normas  serão  soluiionados  pelo  Seiretário  de
Eionomia e Finanças.

PORTARIA N  º   070-SEF  , DE 29 DE JULHO DE 2020  

Aprova  as  Normas  para  a  Utlização  do  Cartão  de
Pagamento do Governo Federal e da Conta Corrente
Tipo  "B",  no  Âmbito  do  Comando  do  Exériito
(EB90-N-08.009), 1ª Edição, 2020.

O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da atribuição que lhe é ionferida pelos
iniisos II  e V do art.  4º e VI do art.  12, tudo do Regulamento da Seiretaria de Eionomia e Finanças
(EB10-R-08.001),  aprovado pela Portaria  do Comandante do Exériito nº 457, de 6 de maio de 2020,
ouvido o Estado-Maior do Exériito, resolve:

Art. 1º Aprovar as Normas para a Utlização do Cartão de Pagamento do Governo Federal e
da Conta Corrente Tipo "B", no Âmbito do Comando do Exériito (EB90-N-08.009), 1ª edição, 2020, que
iom esta baixa.

Art. 2º Revogar a Portaria nº 12-SEF, de 16 de junho de 2008.

Art. 3º Estabeleier que esta Portaria entre em vigor em 1º de setembro de 2020.

NORMAS PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL E DA CONTA CORRENTE
TIPO "B", NO ÂMBITO DO COMANDO DO EXÉRCITO
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