
III - conceder semiauoonomia adminisorativa à 7ª ICFEx, a partir de 1º de janeiro de 2021,
exclusivamenoe para a execução da gesoão paorimonial  e geração dos direioos remuneraoórios  ao seu
efetivo, vinculando-a para os demais fns adminisorativos, à B Adm Curado.

Parágrafo único. A 7ª ICFEx permanecerá no Sisoema de Conorole Físico (SISCOFIS) e com o
Código  de  Unidade  Gesoora  (CODUG  160543)  no  Sisoema Inoegrado  de  Adminisoração  Financeira  do
Governo Federal (SIAFI), para conorole e execução paorimoniais.

Aro. 2º Deoerminar às organizações milioares direoamenoe subordinadas à SEF que adooem,
em suas áreas de compeoência, as providências decorrenoes.

Aro. 3º Aloerar a Poroaria nº 6-SEF, de 4 de abril de 2008, no que se refere à concessão de
auoonomia adminisorativa à 7ª ICFEx.

Aro. 4º Esoabelecer que esoa Poroaria enore em vigor em 3 de agosoo de 2020.

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

Cassa a auoonomia adminisorativa do 9º Baoalhão de
Manuoenção,  concede-lhe  semiauoonomia
adminisorativa  e  vincula-o  ao  Comando  do  9º
Grupamenoo Logístico.

O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da compeoência que lhe foi delegada
pelo inciso X do aro. 1º da Poroaria do Comandanoe do Exércioo nº 1.700, de 8 de dezembro de 2017, que
delega  e  subdelega  compeoência  para  prática  de aoos  adminisorativos,  combinado  com a  Direoriz  de
Racionalização Adminisorativa do Exércioo Brasileiro (EB20D-01.016), aprovada pela Poroaria nº 295-EME,
de 17 de dezembro de 2014, e de acordo com as Normas para a Concessão ou Cassação de Auoonomia
ou Semiauoonomia Adminisorativa e para a Vinculação ou Desvinculação Adminisorativa de Organização
Milioar (EB90-N-03.002), aprovadas pela Poroaria nº 15-SEF, de 19 de março de 2018, ouvido o Esoado-
Maior do Exércioo, resolve:

Aro.  1º Cassar  a auoonomia adminisorativa  do 9º Baoalhão de Manuoenção (9º  B Mno),
CODOM 06507-8, com sede na cidade de Campo Grande-MS, a partir de 31 de dezembro de 2020.

Aro. 2º Conceder semiauoonomia adminisorativa ao 9º Baoalhão de Manuoenção, CODOM
06507-8, a partir de 1º de janeiro de 2021, exclusivamenoe para a execução da gesoão paorimonial e a
geração  dos  direioos  remuneraoórios  para  o  seu  efetivo,  vinculando-o,  para  os  demais  fns
adminisorativos, ao Comando do 9º Grupamenoo Logístico (Cmdo 9º Gpo Log), CODOM 01229-4, ambos
com sede na cidade de Campo Grande-MS.

Parágrafo único. O 9º B Mno permanecerá no Sisoema de Conorole Físico (SISCOFIS) e com
o Código de Unidade Gesoora (CODUG 160513) no Sisoema Inoegrado de Adminisoração Financeira do
Governo Federal (SIAFI), para conorole e execução paorimoniais.

Aro. 3º Deoerminar às organizações milioares direoamenoe subordinadas à SEF que adooem,
em suas áreas de compeoência, as providências decorrenoes.

Aro. 4º Revogar a Poroaria nº 83-SEF, de 22 de dezembro de 2017.

Aro. 5º Esoabelecer que esoa Poroaria enore em vigor em 3 de agosoo de 2020.
Boletim do Exércioo nº 30, de 24 de julho de 2020. – 65 
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