
acompanhamento e controle das obras a construir.

Art. 9º Fica estabelecido o prazo de 5 (cinco) anos, a contar da publicação desta Portaria
no Diário Oficial da União, para que a alienação seja concretizada e, não ocorrendo nesse período, os
bens imóveis  sejam excluídos do Plano de Alienação de Bens Imóveis  visando à nova reestruturação
imobiliária de interesse do Comando do Exército Brasileiro.

Art. 10.  Ficam revogadas as Portarias:

I - Portaria – C Ex nº 1.590, de 2 de outubro de 2019; e

II - Portaria – C Ex nº 508, de 21 de maio de 2020.

Art. 11.  Esta Portaria entra em vigor em 1º de abril de 2022.

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

PORTARIA  – SEF/C Ex Nº 187, DE 17 DE MARÇO DE 2022

Cassa a autonomia administrativa do 22º Depósito
de Suprimento.

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,  conforme  a  Portaria  do
Comandante do Exército nº 1.581, de 31 de agosto de 2021, que cria o 2º Batalhão de Suprimento, por
unificação do 21º Depósito de Suprimento e do 22º Depósito de Suprimento, e de acordo com a Diretriz
de Racionalização Administrativa do Exército Brasileiro (EB20-D-01.016), aprovada pela Portaria nº 295 –
EME,  de  17  de  dezembro  de  2014,  combinada  com  a  Diretriz  do  Estado-Maior  do  Exército  para  a
Implantação do 2º Batalhão de Suprimento (EB20-D-03.063), aprovada pela Portaria nº 500 – EME, de 27
de  agosto  de  2021,  e  consoante  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, resolve:

Art. 1º Fica cassada a autonomia administrativa do 22º Depósito de Suprimento (22º D
Sup), CODOM 04094-9 – CODUG 160476 (UG Primária) e CODUG 167476 (UG Secundária), com sede em
Barueri-SP,  a  contar  de  31  de  maio  de  2022,  por  motivo  de  criação,  implantação  e  ativação  do  2º
Batalhão de Suprimento. 

Art. 2º Fica designado o 2º Batalhão de Suprimento (2º B Sup),  CODOM 04092-3, com
sede  em  São  Paulo-SP,  como  Unidade  Gestora  sucessora  responsável  pelas  atribuições  e  gestão  de
encargos do 22º D Sup, referente a direitos  e obrigações orçamentárias  e financeiras,  transferências
patrimoniais e contábeis, e ainda, o controle do acervo histórico de bens móveis e imóveis, bem como os
encargos de pagamento de pessoal.

Art. 3º Fica determinado às organizações militares diretamente subordinadas à Secretaria
de Economia e Finanças que adotem, em suas áreas de competência, as providências decorrentes.

Art. 4º Fica alterada a Portaria  nº  6 – SEF,  de 4 de abril  de 2008,  no que se refere à
concessão de autonomia administrativa ao 22º D Sup.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor em 1º de abril de 2022.
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