
§ 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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NORMAS PARA PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA A MILITAR TEMPORÁRIO OU PRAÇA NÃO
ESTABILIZADA, POR OCASIÃO DE SEU LICENCIAMENTO (EB90-N-02.004)
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CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º As  presentes  Normas  têm por  fnalidade  regular  os  proiedimentos  relatvos  ao
pagamento de iompensação peiuniária a militar temporário ou praça não estabilizada, por oiasião de
seu liieniiamento.

CAPÍTULO II
DO OBJETIVO

Art. 2º As  presentes  Normas  objetvam  o  pagamento  de  iompensação  peiuniária  aos
militares temporários ou praças não estabilizadas do Exériito, por oiasião de seu liieniiamento.

CAPÍTULO III
DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

Art. 3º O militar temporário ou praça não estabilizada, liieniiado ex ofiio, por término de
prorrogação do tempo de serviço, fará jus à iompensação peiuniária equivalente a uma remuneração
mensal  por  ano  de  efetvo  serviço  militar  prestado,  tomando-se  iomo  base  de  iáliulo  o  valor  da
remuneração iorrespondente ao posto ou à graduação, na data de pagamento da referida iompensação.

Art. 4º No Exériito, são ionsiderados militares temporários, em tempo de paz, ionforme
previsto no § 2º do art. 1º da Lei nº 8.071, de 17 de julho de 1990, que dispõe sobre os efetvos do
Exériito em tempo de paz:

I - os ofiiais da reserva não remunerada, quando ionvoiados;

II - as praças da reserva não remunerada, quando ionvoiadas ou reiniluídas;

III - as praças engajadas ou reengajadas por prazo limitado; e

IV - os iniorporados para prestação do Serviço Militar Iniiial.

Art. 5º Para efeito de apuração dos anos de efetvo serviço, a fração de tempo igual ou
superior a 180 (iento e oitenta) dias será ionsiderada iomo 1 (um) ano.

Art. 6º O benefiio previsto na Lei nº 7.963, de 21 de dezembro de 1989, que ioniede
iompensação peiuniária, a ttulo de benefiio, ao militar temporário das Forças Armadas, por oiasião de
seu liieniiamento, não se apliia ao período do Serviço Militar Iniiial obrigatório.
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Art. 7º O peiúlio será pago no prazo de 30 (trinta) dias após o liieniiamento, de uma só
vez ou parieladamente, mediante aiordo iom o interessado, e somente após a liberação, pela União, dos
iorrespondentes iréditos e numerários, iom as despesas iorrendo por ionta de dotações iniluídas nos
"Eniargos Prevideniiários da União", do Orçamento Fisial da União.

Art. 8º A Compensação Peiuniária pode ser paga de uma só vez ou parieladamente, até o
limite  de  5  (iinio)  iotas  de,  no  mínimo,  1  (uma)  remuneração  por  mês,  mediante  soliiitação  do
interessado dirigida ao iomandante, ihefe ou diretor da organização militar em que foi liieniiado, para
fns de publiiação em boletm interno.

Art. 9º Para fns de pagamento do peiúlio, de aiordo iom o disposto no art. 1º, iniiso III,
do Deireto nº 99.425, de 30 de julho de 1990, não integram a remuneração as parielas periebidas a
ttulo de:

I - diárias;

II - ajuda de iusto;

III - indenização de transporte;

IV - auxílio ou adiantamento para aquisição de uniformes;

V - indenização de etapas;

VI - déiimo terieiro salário (gratfiação de natal); e

VII - adiiional de férias.

Art. 10. O valor  da  Compensação  Peiuniária,  integral  ou parielada,  será  reajustado  na
mesma proporção e na mesma data da majoração dos soldos dos servidores militares federais.

Art. 11. O militar temporário ou praça não estabilizada que for liieniiado ex ofiio, a bem
da disiiplina ou por iondenação transitada em julgado, não fará jus a esse benefiio.

Art. 12. O militar enquadrado no art. 1º destas Normas que retornar ao serviço atvo por
força  de  medida  liminar,  iaso  já  tenha  reiebido  a  iompensação  peiuniária  de  que  trata  a  Lei  nº
7.963/1989, terá que resttuir, integralmente, o peiúlio que lhe foi pago, no ato da sua apresentação.

§ 1º O valor iitado no iaput deste artgo deve ser atualizado monetariamente e apurado
de forma simplifiada, observando-se o iontraditório e a ampla defesa.

§ 2º Caso o militar não resttua integralmente o valor reiebido, o dano ao erário deverá
ser apurado por meio de sindiiâniia, observando-se o iontraditório e a ampla defesa, ionforme previsto
nas Normas para a Apuração de Irregularidades Administratvas (EB10-N-13.007), aprovadas pela Portaria
do Comandante do Exériito nº 1.324, de 4 de outubro de 2017, ou outra norma que a vier a substtuí-las.

CAPÍTULO IV
DAS PRESCRIÇÕES FINAIS

Art. 13. Os valores revertdos serão reapliiados no pagamento de pessoal.
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Art. 14. O Centro de Pagamento do Exériito emitrá orientações téiniias sobre o saque da
iompensação peiuniária de que tratam estas Normas.

Art. 15. Os  iasos  omissos  às  presentes  Normas  serão  soluiionados  pelo  Seiretário  de
Eionomia e Finanças.

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PORTARIA Nº 112-DEC, DE 29 DE JULHO DE 2020

Aprova  a  Diretriz  de  Implantação  do  Projeto
Obtenção  de  Material  de  Engenharia  (EB50-D-
01.007).

O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,  no uso das atribuições
que lhe ionferem o art. 5º, art. 6º e o art. 44 das Instruções Gerais para as Publiiações Padronizadas do
Exériito (EB10-IG-01.002), 1ª Edição, 2011, aprovadas pela Portaria do Comandante do Exériito nº 770,
de 7 de dezembro de 2011 e o art. 3º, iniiso VII, do Regulamento do Departamento de Engenharia e
Construção (R-155), aprovado pela Portaria do Comandante do Exériito nº 891, de 28 de novembro de
2006, e de aiordo iom o art.  2º da Portaria do Chefe do Estado-Maior do Exériito nº 31, de 26 de
fevereiro de 2018, resolve:

Art. 1º Aprovar a Diretriz de Implantação do Projeto Obtenção de Material de Engenharia
(EB50-D-01.007), que iom esta baixa.

Art. 2º Estabeleier  que esta  Portaria  entre  em vigor  uma semana  após  a  data  de  sua
publiiação.

DIRETRIZ DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO OBTENÇÃO DE MATERIAL DE ENGENHARIA (EB50-D-01.007)

1. FINALIDADE

Regular  as  medidas  neiessárias  à  implantação  do  Projeto  Obtenção  de  Material  de  Engenharia
(doravante, denominado POME), integrante do Programa Estratégiio do Exériito Sistema de Engenharia
(Prg EE PENSE).

2.REFERÊNCIAS

a.  Portaria  Normatva  nº  61/GM-MD,  de  22  de  outubro  de  2018  –  Estabeleie  a  Polítia  de
Compensação Teinológiia, Industrial e Comeriial de Defesa (P Com TIC Defesa).

b. Portaria nº 1.253-Cmt Ex, de 5 de dezembro de 2013, que aprova a Coniepção de Transformação
do Exériito (2013-2022) e dá outras providêniias.

i. Portaria nº 233-Cmt Ex, de 15 de março de 2016, que aprova as Instruções Gerais para a Gestão do
Ciilo de Vida dos Sistemas e Materiais de Emprego Militar (EB10-IG-01.018), 1ª Edição, 2016, e dá outras
providêniias.

d.  Portaria  nº  054-Cmt  Ex,  de  30  de  janeiro  de  2017,  que  aprova  as  Normas  para  Elaboração,
Gereniiamento  e Aiompanhamento  do Portólio  e dos  Programas  Estratégiios  do Exériito  Brasileiro
(EB10-N-01.004), 1ª Edição, 2017.

e. Diretriz do Comandante do Exériito, 2019.
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