
Art.  8º  O DEC deverá fcar  em condições  de apresentar  os custos  para execução dos
Projetos Básico e Executvo da L Aç selecionada, até março de 2022. 

Art. 9º  Esta Portaria entra em vigor em 1º de julho de 2020.

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

PORTARIA N  º   058-SEF, DE 18 DE JUNHO DE 2020  

Cassa  a  autonomia  administratva  da 1ª Inspetoria
de Contabilidade e Finanças  do Exército,  concede-
lhe semiautonomia administratva e vincula-a à Base
de Administração e Apoio da 1ª Região Militar.

O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da competência  que lhe confere o
inciso X do art. 1º da Portaria Cmt Ex nº 1.700, de 8 de dezembro de 2017, que delega e subdelega
competência  para a prátca de atos administratvos,  e de acordo com o previsto  nas Normas para a
Concessão  ou  Cassação  de  Autonomia  ou  Semiautonomia  Administratva  e  para  a  Vinculação  ou
Desvinculação Administratva 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:i

Art. 1º Cassar a autonomia administratva da 1ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do
Exército (1ª ICFEx), CODOM 06201-8 – CODUG 160261, com sede na cidade do Rio de Janeiro-RJ, a partr
de 31 de dezembro de 2020.

Art. 2º Conceder semiautonomia administratva à 1ª ICFEx, a partr de 1º de janeiro de
2021, exclusivamente para a execução da gestão patrimonial e a geração dos direitos remuneratórios ao
seu  efetvo,  vinculando-a,  para  os  demais  fns  administratvos,  à  Base  de  Administração  e  Apoio  da
1ª Região Militar (Ba Adm Ap / 1ª RM), CODOM 00103-2 – CODUG 160303, com sede na cidade do Rio de
Janeiro-RJ.

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

Art. 4º Alterar a Portaria nº 6-SEF, de 4 de abril de 2008, no que tange à concessão de
autonomia  administratva  à  1ª ICFEx,  permanecendo  a  referida  Organização  Militar  com  a
responsabilidade de gerar direitos remuneratórios ao seu efetvo e gerir o seu patrimônio.

Art. 5º Estabelecer que esta portaria entre em vigor em 1º de julho de 2020.

PORTARIA N  º   060-SEF, DE 18 DE JUNHO DE 2020  

Estabelece condições para celebração de Termo de
Execução  Descentralizada  entre  o  Comando  do
Exército e a Indústria de Material Bélico do Brasil.

O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da competência que lhe é conferida
pelos  incisos  I  e V do art.  16 do Decreto nº 5.751, de 12 de abril  de 2006, que aprova a Estrutura
Regimental  do  Comando  do  Exército  e  pelo  inciso  VI  do  art.  12  do  Regulamento  da  Secretaria  de
Economia e Finanças (EB10-R-08.001), aprovado pela Portaria Cmt Ex nº 457, de 6 de maio de 2020,
combinada com o Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre as normas relatvas às
transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, e com as Instruções
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