
PORTARIA – EME/C Ex Nº 411, DE 11 DE JUNHO DE 2021

Altera dispositivos da Portaria nº 075-EME, de 21 de
julho  de  1997,  que  cria  o  Curso  Básico  de
Montanhismo para oficiais.

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe confere o art.
19  da  Lei  nº  9.786,  de  8  de  fevereiro  de  1999,  que  dispõe  sobre  o  ensino  no  Exército  Brasileiro,
combinado com o art. 10, inciso I, e com o art. 38, inciso I, do Decreto nº 3.182, de 23 de setembro de
1999, em conformidade com o que prescreve o art. 4º, inciso VII, do Regulamento do Estado-Maior do
Exército (EB10-R-01.007), aprovado pela Portaria do Comandante do Exército nº 1.053, de 11 de julho de
2018, resolve:

Art. 1º Ficam alterados o art. 1º e os incisos V, VI e VII do art. 2º da Portaria nº 075-EME,
de 21 de julho de 1997, que cria o Curso Básico de Montanhismo para oficiais, que passam a vigorar com
a seguinte redação:

"Art 1º Fica criado o Curso Básico de Montanhismo com o objetivo de habilitar oficiais e
cadetes do 4º ano da Academia Militar das Agulhas Negras à ocupação de cargos e ao desempenho de
funções de Guia de Cordada,  capacitando-os a operar e a conduzir  tropas de qualquer natureza,  em
ambientes operacionais de baixa e de média montanha, e a realizar escaladas de até 4º grau." (NR)

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

.………………………………………………………………………………..............................................……….

V  -  tenha  como  universo  de  seleção,  prioritariamente,  os  oficiais  da  4ª  Brigada  de
Infantaria Leve e os cadetes do 4º ano da Academia Militar das Agulhas Negras;

VI - tenha a orientação técnico-pedagógica do Departamento de Educação e Cultura do
Exército; 

VII - tenha  a  seleção  e  o  relacionamento  para  matrícula  no  curso  conduzidos  pelo
Departamento-Geral  do Pessoal,  segundo proposta  do Comando Militar  do Leste,  para  oficiais,  e do
Departamento  de  Educação  e Cultura  do Exército,  para  cadetes  do 4º  ano  da  Academia  Militar  das
Agulhas Negras.

……………………………………………………………………………..............................................……" (NR)

Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 399-EME, de 23 de agosto de 2016.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 1º de julho de 2021.

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

PORTARIA – SEF/C Ex Nº 141, DE 8 DE JUNHO DE 2021

Revoga  portarias  da  Secretaria  de  Economia  e
Finanças.

O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da atribuição que lhe confere o 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, ouvidos os órgãos interessados,
resolve:
42 - Boletim do Exército nº 24, de 18 de junho de 2021.

ass206
Realce

ass206
Realce



Art. 1º  Revogar as seguintes portarias:

I -  nº 8-SEF, de 15 de setembro de 1995, que fixa índices de indenizações por serviços
prestados a serem cobrados das entidades consignatárias;

II  -  nº  5-SEF,  de  15  de  junho  de  1998,  que  estabelece  as  entidades  consignatárias
conveniadas com o Ministério do Exército e fixa, sob a forma de percentual, as taxas de indenizações por
serviços prestados;

III  -  nº  4-SEF,  de 6  de novembro de 2002,  que aprova as  normas  para a  realização e
tramitação de pedidos de informações e de consultas à Secretaria de Economia e Finanças;

IV - nº 64-SEF, de 3 de novembro de 2005, que regula o exercício da função de pregoeiro
no âmbito do Comando do Exército;

V - nº 15-SEF, de 20 de fevereiro de 2009, que altera os §§ 1º e 2º da Portaria nº 64-SEF,
de 3 de novembro de 2005;

VI - nº 1-SEF, de 27 de janeiro de 2014, que normatiza, no âmbito do Exército, o Sistema
de Registro de Preços (SRP); e

VII - nº 38-SEF, de 24 de novembro de 2014, que normatiza, no âmbito do Exército, o uso
da conta vinculada para a retenção de provisões de encargos trabalhistas, a serem pagos às empresas
contratadas para prestar serviços terceirizados de natureza continuada, com cessão de mão de obra.

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

DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL

PORTARIA – DGP/C Ex N  º   145, DE 8 DE JUNHO DE 2021  

Aprovação do Plano de Preparação para a Reserva
do Departamento-Geral do Pessoal.

O  CHEFE  DO  DEPARTAMENTO-GERAL  DO  PESSOAL,  no  uso  das  atribuições  que  lhe
conferem os incisos I, II, III e IV, do art. 4º da Portaria nº 155, de 29 de fevereiro de 2016, que aprova o
Regulamento do Departamento-Geral do Pessoal (EB10-R-02.001) e dá outras providências, resolve:

Art. 1º Aprovar o Plano de Preparação para a Reserva do Departamento-Geral do Pessoal,
que com esta baixa. 

Art. 2º Determinar que esta Portaria entre em vigor em 25 de junho de 2021.

NOTA: o Plano de Preparação para a Reserva do Departamento-Geral do Pessoal encontra-se disponível
na  intranet  da  SGEx,  link: (intranet.sgex.eb.mil.br),  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.
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