
Implantação da Base Administrativa do Curado (EB20-D-11.006), aprovada pela Portaria nº 067-EME, de
16 de março de 2016, e de acordo com o art. 4º e incisos II e IV do art. 10 das 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-SEF,  de 19 de
março de 2018, ouvido o Estado-Maior do Exército, resolve:

Art. 1º Acrescentar o parágrafo único ao art. 2º da Portaria nº 77-SEF, de 11 de outubro de
2019, que cassa a semiautonomia administrativa da Comissão Regional de Obras da 7ª Região Militar,
desvincula-a  administrativamente  do  Comando  do  1º  Grupamento  de  Engenharia  e  concede-lhe
autonomia administrativa, com a seguinte redação:

"Art.  2º ........……………………………………………………………………………………………………….....

Parágrafo  único.  Vincular,  administrativamente,  a  Comissão  Regional  de  Obras  da
7ª Região Militar (CRO/7), CODOM 02670-8, à Base Administrativa do Curado (B Adm Curado), CODOM
00136-2, ambas com sede em Recife-PE, a partir de 1º de agosto de 2020, exclusivamente para fins de
pagamento de pessoal, permanecendo a referida Unidade Gestora com autonomia para a realização dos
demais atos de gestão orçamentária, financeira, patrimoniais e geração de direitos remuneratórios ao seu
efetivo." (NR)

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

Art. 3º Revogar a Portaria nº 24-SEF, de 25 de maio de 2018.

Art. 4º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor em 1º de agosto de 2020.

PORTARIA Nº 063-SEF, DE 17 DE JULHO DE 2020

Cassa  a  autonomia  administrativa  da 7ª  Inspetoria
de Contabilidade e Finanças  do Exército,  concede-
lhe semiautonomia administrativa e vincula-a à Base
Administrativa do Curado.

O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da competência que lhe foi delegada
pelo 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  prática  de  atos  administrativos,  combinado  com a  Diretriz  de
Racionalização Administrativa do Exército Brasileiro (EB20D-01.016), aprovada pela Portaria nº 295-EME,
de 17 de dezembro de 2014, e de acordo 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-SEF, de 19 de março de 2018, ouvido o Estado-
Maior do Exército, resolve:

Art. 1º Reestruturar administrativamente a 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do
Exército (7ª ICFEx), CODOM 06207-5, com sede em Recife-PE, conforme a seguir:

I  -  vincular,  administrativamente,  a  7ª  ICFEx  à  Base  Administrativa  do Curado  (B  Adm
Curado),  CODOM  00136-2,  ambas  com  sede  em  Recife-PE,  a  partir  de  1º  de  setembro  de  2020,
exclusivamente para fins de pagamento de pessoal, permanecendo a referida Inspetoria com autonomia
para  a  geração  dos  direitos  remuneratórios  ao  seu  efetivo  e  realização  dos  demais  atos  de  gestão
orçamentária, financeira e patrimonial;

II - cassar a autonomia administrativa da 7ª ICFEx, a partir de 31 de dezembro de 2020; e
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III - conceder semiautonomia administrativa à 7ª ICFEx, a partir de 1º de janeiro de 2021,
exclusivamente para a execução da gestão patrimonial  e geração dos direitos  remuneratórios ao seu
efetivo, vinculando-a para os demais fins administrativos, à B Adm Curado.

Parágrafo único. A 7ª ICFEx permanecerá no Sistema de Controle Físico (SISCOFIS) e com o
Código  de  Unidade  Gestora  (CODUG  160189)  no  Sistema  Integrado  de  Administração  Financeira  do
Governo Federal (SIAFI), para controle e execução patrimoniais.

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

Art. 3º Alterar a Portaria nº 6-SEF, de 4 de abril de 2008, no que se refere à concessão de
autonomia administrativa à 7ª ICFEx.

Art. 4º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor em 3 de agosto de 2020.

PORTARIA Nº 068-SEF, DE 17 DE JULHO DE 2020

Cassa a autonomia administrativa do 9º Batalhão de
Manutenção,  concede-lhe  semiautonomia
administrativa  e  vincula-o  ao  Comando  do  9º
Grupamento Logístico.

O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da competência que lhe foi delegada
pelo 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  prática  de  atos  administrativos,  combinado  com a  Diretriz  de
Racionalização Administrativa do Exército Brasileiro (EB20D-01.016), aprovada pela Portaria nº 295-EME,
de 17 de dezembro de 2014, e de acordo 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-SEF, de 19 de março de 2018, ouvido o Estado-
Maior do Exército, resolve:

Art.  1º  Cassar  a autonomia administrativa do 9º  Batalhão de Manutenção (9º  B Mnt),
CODOM 06507-8, com sede na cidade de Campo Grande-MS, a partir de 31 de dezembro de 2020.

Art. 2º Conceder semiautonomia administrativa ao 9º Batalhão de Manutenção, CODOM
06507-8, a partir de 1º de janeiro de 2021, exclusivamente para a execução da gestão patrimonial e a
geração  dos  direitos  remuneratórios  para  o  seu  efetivo,  vinculando-o,  para  os  demais  fins
administrativos, ao Comando do 9º Grupamento Logístico (Cmdo 9º Gpt Log), CODOM 01229-4, ambos
com sede na cidade de Campo Grande-MS.

Parágrafo único. O 9º B Mnt permanecerá no Sistema de Controle Físico (SISCOFIS) e com
o Código de Unidade Gestora (CODUG 160513) no Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal (SIAFI), para controle e execução patrimoniais.

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

Art. 4º Revogar a Portaria nº 83-SEF, de 22 de dezembro de 2017.

Art. 5º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor em 3 de agosto de 2020.
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