
5) Elaborar o Plano do Projeto e os anexos de acordo com as Normas para Elaboração, Gerenciamento
e Acompanhamento de Projetos no Exército Brasileiro (NEGAPEB).

6) Reportar-se mensalmente/trimestralmente ao EME (AS), a SEF (AP) e a SGEx, por meio do Relatório
de Situação, informando o desenvolvimento do cronograma da implantação e sobre eventuais problemas
que excedam sua competência.

6. PRESCRIÇÕES DIVERSAS

a. As ações decorrentes da presente Diretriz poderão ter seus prazos alterados pela AP. 

b. Caberá, ainda, aos ODG, ODOp, ODS, OADI e OM envolvidas: 

1)  designar  os  militares  componentes  das  áreas  temáticas,  informando os  dados  pessoais  desses
militares ao Comandante da B Adm QGEx, até 8 (oito) dias úteis após a publicação desta Diretriz;

2) participar  das reuniões de coordenação a serem realizadas pelo gerente ou pelo supervisor  do
projeto; 

3) se necessário, propor à AP alterações em ações programadas; e 

4)  adotar  outras  medidas,  na sua  esfera de competência,  que facilitem a operacionalização  desta
Diretriz. 

c.  Estão  autorizadas  todas  as  ligações  necessárias  ao  desencadeamento  das  ações  referentes  à
condução deste projeto, entre o gerente e todos os órgãos envolvidos. 

d. O gerente deverá obedecer à cadeia de comando.

e. Os casos omissos na presente Diretriz serão resolvidos pelo Chefe do Estado-Maior do Exército.

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

PORTARIA - SEF/C Ex N  º   124, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021  

Aprova as Instruções Reguladoras para Consignação
de  Descontos  em  Folha  de  Pagamento  (EB90-IR-
02.001), 1ª Edição, 2021.

O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da competência que lhe é conferida
pelo  inciso  VI  do  art.  12  do  Regulamento  da  Secretaria  de  Economia  e  Finanças  (EB10-R-08.001),
aprovado pela Portaria do Comandante do Exército nº 457, de 6 de maio de 2020, e inciso I do art. 8º das
Instruções Gerais para Consignação de Descontos em Folha de Pagamento (EB10-IG-08.002), aprovadas
pela Portaria - C Ex nº 1.312, de 7 de dezembro de 2020, ouvido o Estado-Maior do Exército, resolve:

Art. 1º Aprovar as Instruções Reguladoras para Consignação de Descontos em Folha de
Pagamento (EB90-IR-02.001), 1ª Edição, 2021, que com esta baixa.

Art. 2º Revogar as Portarias nº 5-SEF, de 20 de fevereiro de 2019, e nº 062-SEF, de 28 de
agosto de 2019.

Art. 3º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor em 1º de março de 2021.

NOTA:  as  Instruções  Reguladoras  para  Consignação  de  Descontos  em Folha  de  Pagamento  (EB90-IR-
02.001), 1ª Edição, 2021 encontram-se  disponíveis  na intranet da SGEx,  link: (intranet.sgex.eb.mil.br),
26 - Boletim do Exército nº 8, de 26 de fevereiro de 2021.
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Sistema  de  Busca  aos  Boletins  do  Exército  (SisBBEx)/Boletim  do  Exército/Separatas  e  Anexos; e  na
internet da SGEx, link: (http://www.sgex.eb.mil.br)/Boletim/Boletim do Exército/Separatas e Anexos.

PORTARIA - SEF/C Ex Nº 125, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021

Autoriza a delegação de competência da função de
ordenador de despesas da Base de Administração e
Apoio do Comando Militar do Oeste.

O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso
VII do art.  6º das Normas para Delegação de Competência da Função de Ordenador de Despesas no
Âmbito do Exército (EB10-N-08.006), aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército nº 744, de
29 de julho de 2020, ouvido o Estado-Maior do Exército, resolve:

Art.  1º Autorizar a delegação de competência da função de ordenador de despesas da
Base de Administração e Apoio do Comando Militar  do Oeste (B Adm Ap/CMO), sediada em Campo
Grande-MS, para até 2 (dois) oficiais superiores.

§ 1º A autoridade delegante será o Comandante da B Adm Ap/CMO, conforme disposto no
inciso V do art. 3º das Normas para Delegação de Competência da Função de Ordenador de Despesas no
Âmbito do Exército (EB10-N-08.006).

§ 2º A delegação de que trata o  caput deste artigo poderá ser efetivada, inclusive, para
oficiais superiores prestadores de tarefa por tempo certo (PTTC).

Art. 2º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor em 1º de março de 2021.

PORTARIA - SEF/C Ex Nº 126, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021

Autoriza a delegação de competência da função de
ordenador  de despesas  da  Base  Administrativa  do
Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica do
Exército.

O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso
VII do art.  6º das Normas para Delegação de Competência da Função de Ordenador de Despesas no
Âmbito do Exército (EB10-N-08.006), aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército nº 744, de 29
de julho de 2020, ouvido o Estado-Maior do Exército, resolve:

Art.  1º Autorizar a delegação de competência da função de ordenador de despesas da
Base  Administrativa  do  Comando  de  Comunicações  e  Guerra  Eletrônica  do  Exército,  com  sede  em
Brasília-DF, para até 2 (dois) oficiais superiores.

§ 1º A autoridade delegante será o Comandante da Base Administrativa do Comando de
Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército, conforme disposto no inciso V do art. 3º das Normas para
Delegação  de  Competência  da  Função  de  Ordenador  de  Despesas  no  Âmbito  do  Exército  (EB10-N-
08.006).

§ 2º A delegação de que trata o  caput deste artigo poderá ser efetivada, inclusive, para
oficiais superiores prestadores de tarefa por tempo certo (PTTC).

Art. 2º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor em 1º de março de 2021.
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