
§ 1º  A fscalização do cumprimento das metas, etapas ou fases estpuladas no plano de
trabalho deverá ser realizada por fscais, ttular e/ou substtuto, designados pelo Comandante, Chefe ou
Diretor do Órgão Descentralizador, de acordo com o Cronograma de Visitas de Fiscalização à IMBEL –
Unidade Gestora Executora (UGE).

§ 2º  A fscalização do cumprimento do plano de aplicação de recursos orçamentários
previstos no plano de trabalho deverá ser feita por meio de Relatórios Financeiros Parciais, encaminhados
pelo Órgão Descentralizado, mediante solicitação do Órgão Descentralizador.

Art. 7º  A IMBEL emitrá os documentos fscais e tributários, em cumprimento à legislação
em vigor, priorizando, nos casos de fabricação, a emissão de nota fscal de simples remessa.

Parágrafo único.  Sempre que possível, o TED deverá contemplar a utlização do Regime
Especial de Tributação para a Indústria de Defesa (RETID), insttuído pela Lei nº 12.598, de 12 de março
de 2012, e regulamentado pelo Decreto nº 8.122, de 16 de outubro de 2013.

Art. 8º  Nos casos em que o TED atender objetvos voltados à pesquisa e desenvolvimento,
deverão ser inseridas cláusulas de proteção da propriedade intelectual e de confdencialidade, cujo teor
será previamente apreciado pelo Núcleo de Inovação Tecnológica do Exército Brasileiro, com vistas a
preservação  dos  conhecimentos  desenvolvidos,  conforme  legislação  sobre  propriedade  intelectual  e
polítca de inovação no âmbito do Exército Brasileiro.

Art. 9º  A inclusão no patrimônio do Comando do Exército dos bens fabricados pela IMBEL,
por meio de TED, será realizada mediante roteiro contábil a ser defnido pela Diretoria de Contabilidade,
conforme o caso.

Art.  10.   Os  bens  adquiridos,  produzidos  ou  construídos  com  recursos  previstos  no
instrumento de parceria, não integrados ao objeto da avença, ou não consumidos para sua obtenção,
deverão ser incluídos,  de imediato,  no patrimônio  da UGE,  sendo utlizados para incremento da sua
infraestrutura  de  produção,  e,  posteriormente,  considerados  bens  remanescentes,  ao  término  da
vigência, da denúncia ou da rescisão do instrumento de parceria.

Parágrafo  único.   Os bens  citados  no  caput deste  artgo deverão ser  discriminados  no
Relatório  Técnico  Final  do  TED,  com indicação  da  correspondente  nota  de  empenho/SIAFI,  valor  de
inclusão  e  número  de  patrimônio  da  UGE,  onde  permanecerão,  mediante  concordância  do  Órgão
Descentralizador, exarada no Termo de Encerramento.

Art. 11.  Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de Economia e Finanças.

Art. 12.  Estabelecer que esta portaria entre em vigor em 1º de julho de 2020.

PORTARIA N  º   061-SEF, DE 18 DE JUNHO DE 2020  

Vincula  o 16º Batalhão de Infantaria Motorizado à
Base  Administratva  da  Guarnição  de  Natal,
exclusivamente para fns de pagamento de pessoal.

O  SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da competência  que lhe confere o
inciso X do art. 1º da Portaria do Comandante do Exército 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 na
Diretriz que Regulamenta as Medidas Necessárias para a Transformação da 24ª Circunscrição do Serviço
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Militar em Base Administratva da Guarnição de Natal (EB20-D-03.029), aprovada pela Portaria nº 200-
EME, de 6 de setembro de 2018, e no art. 4º, incisos II e IV do art. 10 das 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 Vincular administratvamente o 16º Batalhão de Infantaria Motorizado (16º BI Mtz),
CODOM 00780-7, à Base Administratva da Guarnição de Natal (B Adm Gu N), CODOM 00142-0, a partr
de 1º de agosto de 2020, ambos com sede em Natal-RN, exclusivamente para fns de pagamento de
pessoal.

Art.  2º Determinar  às  organizações  militares  diretamente subordinadas  à  Secretaria  de
Economia e Finanças que adotem, em suas áreas de competência, as providências decorrentes.

Art.  3º Alterar  a  Portaria  nº 6-SEF,  de  4  de  abril  de  2008,  que  concedeu  autonomia
administratva ao 16º BI Mtz, no que se refere à execução do pagamento de pessoal, permanecendo a
referida Unidade Gestora com autonomia para a realização dos demais atos de gestão orçamentária,
fnanceira e patrimonial.

Art. 4º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor a contar de 1º de julho de 2020.

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO

PORTARIA Nº 150-DECEx, DE 18 DE JUNHO DE 2020

Aprova o Calendário Anual do Curso de Preparação
aos Cursos de Altos Estudos Militares (CP/CAEM) em
2021.

O  CHEFE  DO  DEPARTAMENTO  DE  EDUCAÇÃO  E  CULTURA  DO  EXÉRCITO,  no  uso  das
atribuições que lhe confere o  inciso II do art. 10 do Decreto nº 9.171, de 17 de outubro de 2017, que
altera  o  Decreto nº 3.182, de 23 de setembro de 1999 (Regulamento da Lei do Ensino no Exército), a
alínea d) do inciso IX do art. 1º da Portaria do Comandante do Exército nº 1.700, de 8 de dezembro de
2017,  que  delega  e  subdelega  competência  para  prátca  de  atos  administratvos,  e  o  art.  44  das
Instruções  Gerais  para  as  Publicações  Padronizadas  do  Exército  –  EB10-IG-01.002,  aprovadas  pela
Portaria do Comandante do Exército nº 770, de 7 de dezembro de 2011, resolve:i

Art. 1º Aprovar o Calendário Anual do Curso de Preparação aos Cursos de Altos Estudos
Militares (CP/CAEM) em 2021, que com esta baixa.

Art. 2º  Determinar que esta Portaria entre em vigor em 6 de julho de 2020.

Art. 3º  Revogar a Portaria nº 081-DECEx, de 9 de abril de 2019, e a Portaria nº 262-DECEx,
de 18 de outubro de 2019, a partr de 31 de janeiro de 2021.
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