
PORTARIA – SEF/C Ex Nº 172, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021

Cassa  a  autonomia  administrativa  da  14ª
Circunscrição  de  Serviço  Militar  e  concede
autonomia  administrativa  plena  à  Base  de  Apoio
Regional de Sorocaba.

O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da competência que lhe foi delegada
pelo inciso X do art. 1º da Portaria do Comandante do Exército nº 1.700, de 8 de dezembro de 2017, que
delega e subdelega competência para prática de atos administrativos, e de acordo com a Portaria – C Ex
nº 1.471, de 10 de fevereiro de 2021, que transforma a 14ª Circunscrição de Serviço Militar em Base de
Apoio Regional de Sorocaba, combinada com a Diretriz para a Transformação da 14ª Circunscrição de
Serviço Militar em Base de Apoio Regional de Sorocaba (EB20-D-03.049), aprovada pela Portaria – EME/C
Ex nº 314, de 27 de janeiro de 2021, e conforme a Diretriz de Racionalização Administrativa do Exército
Brasileiro  (EB20-D-01.016),  aprovada  pela  Portaria  nº  295  –  EME,  de  17  de  dezembro  de  2014,  e
consoante  com  as  Normas  para  a  Concessão  ou  Cassação  de  Autonomia  ou  Semiautonomia
Administrativa  e  para  a  Vinculação  ou Desvinculação  Administrativa  de Organização  Militar  (EB90-N-
03.002),  aprovadas  pela  Portaria  nº  15  –  SEF,  de  19  de  março  de  2018,  e  com o Regulamento  de
Administração do Exército, aprovado pela Portaria – C Ex nº 1.555, de 9 de julho de 2021, ouvido o
Estado-Maior do Exército, resolve:

Art. 1º Cassar  a  autonomia  administrativa  da  14ª  Circunscrição  de  Serviço  Militar  (14ª
CSM), CODOM 01850-7, com sede em Sorocaba-SP, por motivo de transformação em Base de Apoio
Regional de Sorocaba (B Ap R Sorocaba), a contar de 31 de dezembro de 2021.

Art. 2º Designar a B Ap R Sorocaba, CODOM 00145-3, com sede em Sorocaba-SP, como
unidade sucessora responsável pelas atribuições e gestão dos encargos da 14ª CSM, referentes a direitos
e obrigações orçamentárias e financeiras, e ainda, o controle do acervo de bens móveis e imóveis, bem
como os encargos de órgão pagador de veteranos e pensionistas na guarnição de Sorocaba-SP.

Art. 3º Conceder autonomia administrativa plena à B Ap R Sorocaba, CODOM 00145-3 –
CODUG 160.499, com sede em Sorocaba-SP, a contar de 1º de janeiro de 2022.

Art. 4º Determinar  às  organizações  militares  diretamente  subordinadas  à  Secretaria  de
Economia e Finanças que adotem, em suas áreas de competência, as providências decorrentes.

Art. 5º Alterar a Portaria nº 6 – SEF, de 4 de abril de 2008, no que se refere à concessão de
autonomia administrativa à 14ª CSM.

Art. 6º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor em 1º de dezembro de 2021.

DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL

PORTARIA – DGP/C Ex Nº 273, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021 (*) Republicação

Cria e estabelece as condições de funcionamento do
Estágio  Setorial  para  Chefe  de  Órgão  Pagador  de
Veteranos,  Pensionistas  e  Anistiados  Políticos
Militares.

O CHEFE DO DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL, no uso das atribuições que lhe confere
o inciso I do art. 35 da Diretriz para o Planejamento de Cursos e Estágios no Âmbito do Sistema de Ensino
do Exército, aprovada pela Portaria nº 372 – EME, de 17 de agosto de 2016, combinado com o previsto
no inciso XIX do art. 1º da Portaria nº 219 – EME, de 6 de novembro de 2013, que reconhece e credencia
estabelecimentos de ensino e centros de instrução do Exército como habilitados a oferecer e conduzir
cursos e estágios, na modalidade de Educação a Distância (EAD), resolve:
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