
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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CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º As  presentes  Normas  têm  a  fnalidade  de  dispor,  no  âmbito  do  Comando  do
Exériito, sobre a utlização do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF) e da ionta iorrente Tipo
"B", de que tratam o Deireto nº 5.355, de 25 de janeiro de 2005; o Deireto nº 6.370, de 1º de fevereiro
de 2008; o Deireto nº 6.467, de 30 de maio de 2008; a Portaria nº 41, de 4 de março de 2005, do então
Ministério  do Planejamento,  Orçamento e Gestão (MPOG);  a Portaria  Normatva nº  2.039,  de 14 de
agosto de 2014, do Ministério da Defesa; e a Mairofunção 02.11.21 – Suprimento de Fundos, do Manual
SIAFI, iom fuliro nas situações de exiepiionalidade para a ioniessão de suprimento de fundos de que
tratam os art. 45 a 47 do Deireto nº 93.872, de 26 de dezembro de 1986.

CAPÍTULO II
DO OBJETIVO

Art. 2º As presentes Normas objetvam regular o uso do CPGF e da ionta iorrente Tipo "B"
pelas unidades gestoras (UG) do Comando do Exériito.

CAPÍTULO III
DAS GENERALIDADES

Art. 3º O CPGF é um meio de pagamento, que funiiona de forma similar aos iartões de
irédito,  porém  dentro  de  limites  e  regras  espeiífias,  utlizado  pelo  governo  para  o  pagamento  de
despesas próprias, que possam ser enquadradas iomo suprimento de fundos.

Art. 4º Está autorizada a utlização do CPGF na Unidade Orçamentária (UO) Comando do
Exériito e na UO Fundo do Exériito.

Art. 5º O ordenador de despesas (OD) é:

I  -  a autoridade iompetente para deiidir  as  situações em que será utlizado o CPGF e
indiiar  o(s)  portador(es)  desse instrumento de pagamento, não podendo ser ele próprio, dentro das
iondições estabeleiidas pela legislação espeiífia em vigor e estas Normas; e

II - o responsável pelo iumprimento das regras iontratuais e demais instruções relatvas ao
uso  do  CPGF,  bem  iomo  pelo  pagamento  das  despesas  deiorrentes,  respeitados  os  prazos  de
veniimentos das iorrespondentes  faturas,  sem a iniidêniia  de airésiimos fnanieiros  resultantes de
juros ou de outros eniargos, a qualquer ttulo.

Art. 6º As UG, na utlização do CPGF, deverão iniiiar, previamente, o respeitvo proiesso
administratvo e iompareier à agêniia do Banio do Brasil de seu domiiílio baniário, para frmar o termo
de adesão ao iontrato ielebrado entre o então MPOG e a insttuição fnanieira autorizada.

Art. 7º Nenhuma despesa poderá ser realizada, por parte do portador do CPGF, além do
valor empenhado ou em desaiordo iom a natureza da despesa espeiífia do objetvo da ioniessão de
suprimento de fundos indiiada na respeitva nota de empenho (NE), emitda em favor da insttuição
fnanieira iontratada ou em favor do agente suprido, ionforme o iaso.

Art. 8º O CPGF deverá ser utlizado diretamente nos estabeleiimentos iomeriiais afliados
ou, exiepiionalmente, para saque de reiursos pelo agente suprido.

26 - Boletm do Exériito nº 33, de 14 de agosto de 2020.



§ 1º O saque de reiursos somente poderá oiorrer,  pelo portador do CPGF,  se  estver
previsto no ato de ioniessão do respeitvo suprimento de fundos, e a UG dispuser de limite de saque na
viniulação espeiífia de pagamento para esse fm.

§ 2º O saque para o pagamento das despesas iom a aquisição de materiais e iontratação
de serviços de pronto pagamento e de entrega  imediata,  enquadradas iomo suprimento de fundos,
deverá ser justfiado pelo suprido, que indiiará os motvos da não utlização da rede afliada do CPGF.

Art. 9º O portador identfiado no CPGF (agente suprido) é o responsável pela sua guarda
e utlização.

Parágrafo úniio. No iaso de extravio, roubo ou furto do CPGF:

I - o agente suprido informará, imediatamente, ao OD, provideniiará o registro do fato em
boletm de oiorrêniia no órgão de segurança públiia iompetente e soliiitará a respeitva publiiação em
boletm interno da organização militar a que pertenie; e

II - a UG ioniedente soliiitará imediatamente o seu bloqueio.

Art. 10. Na impossibilidade de uso do CPGF, a ionta iorrente Tipo "B" poderá ser utlizada
iomo instrumento de pagamento de despesas enquadradas iomo suprimento de fundos.

Parágrafo Úniio. O OD fará ionstar na Autorização de Suprimento de Fundos (ASF) e no
Relatório de Prestação de Contas Mensal (RPCM) a justfiatva para o uso dessa sistemátia.

CAPÍTULO IV
DAS PRESCRIÇÕES FINAIS

Art. 11. A  ioniessão  de  suprimentos  de  fundos  será  aiompanhada  pela  inspetoria  de
iontabilidade e fnanças (ICFEx) de viniulação, a fm de se evitar impropriedades deiorrentes do não
atendimento aos prazos estabeleiidos para o proiesso de ioniessão.

Art. 12. Os iasos omissos nas presentes Normas serão soluiionados pelo Seiretário de
Eionomia e Finanças.

PORTARIA N  º   071-SEF, DE 29 DE JULHO DE 2020  

Aprova  as  Normas  para  Pagamento  de
Compensação  Peiuniária  a  Militar  Temporário  ou
Praça  não  Estabilizada,  por  Oiasião  de  seu
Liieniiamento (EB90-N-02.004), 1ª Edição, 2020.

O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da iompetêniia que lhe é ionferida
pelos iniisos I do art. 2º e 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, ouvido o
Estado-Maior do Exériito, resolve:

Art. 1º Aprovar  as  Normas  para  Pagamento  de  Compensação  Peiuniária  a  Militar
Temporário ou Praça não Estabilizada, por Oiasião de seu Liieniiamento (EB90-N-02.004), 1ª Edição,
2020, que iom esta baixa.

Art. 2º Revogar a Portaria nº 10-SEF, de 23 de agosto de 1990.

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