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APRESENTAÇÃO 

Pertence a um dos capítulos do Relatório Final da 
Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda o cho
cante parágrafo seguinte: 

"Prédios que atentam contra a dignidade do 
Ministério da Fazenda, no interior dos quais há de 
ser difícil e penoso a dever de exigir da clientela o 
cumprimento das obrigações legais,. veículos ter
restres ,e marítimos, que se estão transformando 
em sucata, por falta de manutenção e conser
vação,. repartições cujas necessidades inadiáveis 
são custeadas pelos próprios funcionários, que se co
tizam para ocorrer às despesas com aquisição de mar 
terial de consumo (impressos, papéis, lubrificantes, 
combustíveis), aluguel de lanchas para suas ativi
dades de fiscalização, consertos de prédios e instala
ções,. repartições declaradas insolventes, sem recur
so para o pagamento do que conseguiram a crédito,. 
repartições sem telefone, porque cortadas as insta
lações por falta de pagamento - tudo isso, e muito 
mais, eis o que constatou a Comissão no exame das 
respostas ao. questionário elaborado para o levanta
mento funcional do setor aduaneiro. " 

Nem só o levantamento funcional das repartições 
fazendárias foi levado a efeito pela Comissão de Refor-
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ma. O exame técnico' e meticuloso do estado físico ,dos 
edifícios em que funcionam as repartições fazendárin,s, 
no interior do País, também foi objeto das atenções da 
Comissão, que o mandou 'realizar através de inspeções 
locais, mobilizando, para isso, dois engenheiros, os quais 
percorreram grande parte do território nacimw,l. Seten
ta e duas repartições fazendárias, das quais duas em 
construção, foram visitadas e inspecionadas, organizan
do-se uma ficha-resumo de cada. 

Dividido em cinco seções - 1. Considerações Ini
ciais; 2. O Programa n.o 5; 3. Notícia sôbre as Ins
peções; 4. Análise do Trabalho Realizado; 5. Reco
mendações Finais - o presente relatório, submetido ao 
Preside'nte da Comissão de Reforma do Ministério da 
Fazenda pelo Coordenador do Setor de Instalações e 
Equipamentos, Dr. Syndoro Carneiro de Souza, apre
senta, por intermédio das fichas-resumo das repartições 
faze'ndárias visitadas, além da descrição sumária do 
imóvel, o seu estado físico, as obras necessárias, a área 
e outras especificações tecnológicas. Da situação de ca
da 1'epartição inspecionada foi feito, igualmente, um le
vantame'nto gráfico, com plantas de todos os pavimentos. 
P:sse material, que a Comissão de Reforma entregará à 
repartição competente do Ministério da Fazenda, per
faz nove grossos volumes, contendo as plantas q.e tôdas 
as repartições inspecionadas. A publicação das plantas 
en'l)olveria despesas de grande vulto, não só pela escala, 
como também pela numerosidade dos elementos. Optou, 
assim, a Comissão de RefornuL pela divulgação aperuL8 
das fichas-resumo padronizadas que constam desta p'l1r 
blicação. 

Pela primeira vez se tem, em Mcumento úWneo, um 
conjunto de informações objetivas resultantes da inspe
ção, in loco, sôbre o estado real dos edifícios públicos ou 
alugados em que se acham instaladas, no interior do 
País, as repartições do Ministério da Fazenda. 
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As inspeções locais vieram confirmar a impressão 
geral sôbre o estado físico das repartições fazendárias. 
Os engenheiros incumbidos das inspeções estabeleceram 
uma escala de apreciação para classificar os edifícios, se
gundo o estado físico verificado. Compunha-se a escala 
de sete graus, a saber: a) muito bom; b) bom; c) regu
lar; d) precário; e) precaríssimo; f) mau; g) péssimo. 

Dos setenta edifícios inspecionados, 2 figuram na 
classe muito bom, 16 na classe bom, 12 na classe regular, 
16 na classe precário, 8 na classe precaríssimo, 8 na 
classe mau e 8 na classe péssimo. Quer dizer que qua
re;nta edifícios, isto é, 5770 do total, encontram-se em 
estado de precário para péssimo, apenas 12 oferecem 
condições regulares e sàmente 18 atendem aos padrões 
julgados necessários a uma repartição do Govêrno Fe
deral. 

A presente publicação sugere, nas recomendações fi
nais, a idéia de um plano nacional de edifícios públicos, 
do qual fará parte o Ministério da Fazenda, a fim de 
resolver, de uma vez por tôdas, o problema da base física 
de suas repartições. 

Os depoimentos técnicos que a presente publicação 
divulga encarecem a urgência de um plano geral de cons
trução, reconstrução, ampliação ou reparação .de edifí
cios para instalar, condignamente, as repartições fazen
dárias, de modo que estas passem a oferecer, aos contri
buintes que as proooram e aos servidores que nelas tra
balham, as condições de confôrto e segurança compatí
veis com 08 negócios governamentais , 
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1. CONSIDERAÇOES INICIAIS. 

Não é só a baixa renda per capita; não é só o fraco 
consumo de energia mecânica traZendo, como conse
qüência, reduzida industrialização e setor comercial hi
pertrofiado; não é só a presença das estruturas sociais 
ultrapassadas, provocando debilidade das classes mé
dias, deficiente nível de instrução e o problema do su
bemprêgo, que se identificam como.sintomas alarmantes 
do fenômeno do subdesenvolvimento.: 

2. Os analistas contemporâneos encontram outros 
indícios caracteriza dores das "regiões predispostas" e 
das "terras difíceis" em que se distribuem as popula
ções do mundo hodierno. 

3. Entre êstes está aquêle que·nos interessa mais 
de perto pois diz respeito à situação do armamento da 
base física da administração pública:· 

. 4. Louis J. Walinsky, economista norté-ame
ricano, especializado em assuntos de desenvolvimento 
econômico, depois de haver desempenhado missões de 
assessoria junto aos Governos da Birmânia, Coréia7 

Irã, Afeganistão, El Salvador e Bolívia, fêz a seguinte 
observação: 

"Tipicamente, os edifícios onde funcio
nam os serviços públicos estão, nos países 
menos desenvolvidos, sujos e em más condi
ções de conservação. Os corredores são es
curos e malcheirosos. Os escri tórios são 
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cheios demais. As mesas são precarlas e 
amontoadas de papéis empoeirados, como em
poeirados são os armários que cobrem as pare
des e, por vêzes, o próprio chão. Inúmeros 
funcionários enchem as salas, muitos dêles 
malvestidos e poucos aparentemente empe
nhados em algum trabalho. A maioria lê li
vros e jornais, ou conversa com o colega, ou 
toma chá ou café, ou contempla o espaço. 
Tem-se a impressão de que o trabalho em tal 
escri tório poderia ser realizado sem dificulda
de por apenas uma pequena parte de todo o 
pessoal empregado." 

5. Infelizmente, como é do conhecimento geral, o 
panorama brasil~iro não difere muito daquele consta
tado por Walinsky: se, aqui, o próprio é fisicamente 
bom (e isto é a exceção), sua conservação tem sido tão 
precária que originou diminuição sensível em sua vida 
útil; ali, é a inadequabilidade ou insuficiência decor
rente de um projeto sem previsão de acréscimo; mais 
adiante, é a existência de implementos de difícil ou 
custosa manutenção, trazendo, em conseqüência, uso 
aquém 40 rendimento desejado; aparecem, também, 
neste balanço desolador, os pardieiros, os porões anti
-higiênicos, a imensa' 'relação de salas e lojas alugadas 
e os Postos Fiscais, na região fronteiriça, alojados em 
escarnecíveis telheiros. 

6. Evidentemente, êste quadro de pré-colapso não 
pode subexistir, ,pelas responsabilidades do Govêrno
-planejador que desela e quer intervir nos campos mais 
variados das atividades,sejam elas públicas, sejam elas 
particulares. . 

7. Vemos gue. importância está reservada aos 
veículos da sua ação; IJláxime se considerarmos a evo
lução através dos séçulos: nos primórdios da civiliza
ção restrita à tutela· 'de interêsses individuais e cole
tivos, mas, hoje~ exercendo-se como um contrôle e 
participação de tôdas as manifestações vivas da comu-
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nidade. E esta ação não se poderá traduzir pela debi
lidade, pela descontinuidade, pelo empirismo, pelas 
soluções tomadas sob pressão do fato criado, e, por
tanto, anacrônicas; demoradas, e portanto onerOS~b. 

8. A presença do Govêrno deverá ser qualificada 
no tocante a edifícios e instalações planificadas, no 
que diz respeito a pessoal qualificado, no que concerne 
2 material adequado. 

9. Esta a trilogia básica da Teoria da Segurança 
da Administração Pública que, sem a presença simul
tânea dos três têrmos, jamais poderá pôr em equação, 
em sua verdadeira extensão, a solução dos complexos 
problemas do Estado, na área de sua ação mais ime
diata. 

10. E inconcebível que o Estado, nesta quadra, 
quando a Ciência da Administração conseguiu posição 
definida, ainda continue perlustrando as vias tortuo
sas da improvisação condenável, e instale repartições 
em prédios alugados, sem as condições mínimas de fun
cionalidade; atribua verbas irrisórias às construções, 
mal permitindo a figura caricata da "conservação das 
construções em andamento"; negue recursos aos pro
gramas de conservação, possibilitando a ruína grada
tiva dos prédios de sua propriedade e a subutilização 
dos equipamentos após decorrido o período de garantia 
apôsto pelos fabricantes. 

11. Quando, no Brasil, os homens do Govêrno se 
capacitarem de que construir edifícios corresponde a 
uma inversão produtiva, concluirão que entre as obras 
prioritárias, ombro a ombro com o fomento à lavoura 
e à pecuária, com a planificação das vias de escoamen
to da produção, com o programa energético, com a 
exploração das riquezas minerais, estão as sedes das 
repartições responsáveis pelas atividades-meio e os es
tabelecimentos compromissados com as atividades-fim. 
Elas, concorrendo diretamente para o sucesso da admi
nistração geral e servindo de- base a moderno e flexível 
aparelho arrecadador, possibilitarão o aparecimento 
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dos hospitais de todos os tipos e das escolas de todos 
os graus, manancial de onde flui êste desejado produto 
HOMEM SADIO E EDUCADO, sem o qual não have
rá, por certo, condições para pensar honestamente em 
desenvolvimento equilibrado. 

12. Mas, para atingir êste desideratum é indis
pensável criar um PLANO, de paI' com uma mentali
darle com laivos emocionais, arraigada em todos que 
se comprometerem com o êxito da emprêsa, cujos con
tornos assim se definem - estudo, planejamento, ela
boração dos elementos técnicos e implantação do PLA
NO NACIONAL DE EDIFíCIOS PÚBLICOS, identi
ficado como PLANEP-FAZENDA, na área dêste Mi
nistério. 
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2. O PROGRAMA N'! 5 DA COMISSAO DE 
REFORMA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA 

13. Entre os encargos assumidos pela FUNDA
çÃO GETÚLIO VARGAS, no desempenho dos traba
lhos da Comissão de Reforma do Ministério da Fazen
da, incluiu-se o Programa n'! 5, assim consubstanciado: 

Fins 

Proporcionar aos órgãos do Ministério 
edifícios e instalações funcionalmente ade
quados. 

Levantamento 

Levantar dados relativos à localização, à 
área, estado de conserv.ação e instalações das 
repartições fazendárias atuais; caracterizar 
o grau de urgência das providências correti
vas necessárias e orçar os custos respectivos. 

Levantar a planta, com localização dos 
equipamentos especializados e comuns, na qual 
serão realizados levantamentos de rotina e es
tudos do layout. 

Levantar as obras em projeto e em exe .. 
cução, referindo prazos e custos previstos para 
início e conclusão. 
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Estudar a implantação de novos equipa
mentos· especializados e comuns nas reparti
ções fazendárias. 

Crítica de dados e elaboração de documentos 

À vista dos estudos de layout, decor
rentes dos novos métodos de operação, fOl1TIU
lar o Plano N acionaI de Edifícios Públicos 
Fazendários, levando em consideração as de
mandas em área, atuais e futuras, a melhoria 
dos imóveis existentes, o maior rendimento 
das construções em andamento, as possibilida
des orçamentárias, as diretrizes mais indica
das dos pontos de vista técnico e econômico 
e a utilização mais racional do prédio propria
mente dito e dos equipamentos. 

Planejar o Serviço de Recuperação dos 
Equipamentos especializados e comuns. 

Opinar sôbre a implantação de novos 
equipamentos especializados e comuns nas re
partições fazendárias. 

Estabelecer Cronogramas de Conserva
ção e Manutenção. 

14. Do enunciado do Programa n9 5 podemos tirar, 
imediatamente, duas conclusões: a primeira, que a voz 
autorizada do mesmo campeão que, na década dos 30, 
clamava pela eficiência e constante aprimoramento da 
administração pública - LUIZ SIMõES LOPES -, 
dizendo: 

8 

"a construção de edifícios públicos é uma ta
refa complexa, uma vez que um edifício deve 
ter, antes de tudo, um caráter funcional" ... 

"o desenvolvimento rápido das atividades do 
Estado, multiplicando os órgãos incumbidos 
da execução de novos encargos do govêmo ... 



exhre, como é natural, instalações materiais 
apropriadas e, -para suprir sua falta, novas 

t -" cons ruçoes ... 

"a falta de um plano de conjunto, elaborado, 
no sentido de resolver racionalmente o proble
ma da construção de edifícios destinados aos 
serviços públicos, deu margem a uma série de 
erros que redundaram em prejuízos não só de 
natureza econômica como de ordem adminis
trativa" . , 
"as obras, sem que qualquer motivo justifique, 
são feitas ora mediante concursos de projetos, 
concorrência pública, concorrência adminis
trativa ou sem concorrência, ora por emprei
tada, por administração, e, em muitos casos, 
pagas mediante adiantamento", 

continuava, em 1963, ressoante, nítida e ainda atual. 

15. A outra conclusão: que esta Reforma, a car
go da FUNDAÇÃO GETúLIO VARGAS, abriu um 
capítulo nôvo na história das Reformas, pois não iria, 
tãó-somente, cuidar de compor organogramas e redigir 
textos regimentais, mas cuidar frontalmente de um dos 
ingredientes do sucesso de qualquer empreendimento: 
o armamento da base física. 

16. E foi seguindo esta orientação que o Presi
dente da Comissão de Reforma do Ministério da Fazen
da convocou, pelo Aviso n'l 2, de 3/10/63, a colaboração 
da Divisão de Edifícios Públicos do DASP, atribuindo
-lhe o encargo do desenvolvimento do Programa nQ 5. 
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3. NOTíCIA SÔBRE AS INSPEÇOES 

17. A constatação do estado físico dos edifícios 
onde estão instaladas as repartições fazendárias, no in
terior do País, só poderia ser feita através de inspeções 
locais. Desta operação foram encarregados os Enge
nheiros Luiz Manoel Villela e Raymundo· Aguinaldo 
Raposo da Câmara que, percorrendo os Estados do 
Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito San.to, 
Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe, 
bem como os Territórios do Amapá, Rondônia e Rorai
ma, efetuaram levantamento minucioso como revelam os 
relatórios individuais, anexos, das 72 unidades inspe
cionadas. 

18. O levantamento não se restringiu somente à 
parte técnica; cuidou, também, de caracterizar o local 
da implantação do imóvel do ponto de vista urbanísti
co; de verificar as condições de funcionamento das uni
dades quanto ao seu qlladro de pessoal, de fato e de 
direito; as disponibilidades de equipamentos comum e 
especializado; e, ainda, pesquisou os mercados de mão
-de-obra e de materiais, investigação esta indispensá
vel à formulação correta de um plano de recuperação 
tais as nuanças que apresenta o Brasil no que concerne 
à indústria da construção civil. 

19. As 72 fichas-resumo que se seguem dão em 
seu conjunto a visão panorâmica da situação em que se 
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encontram os prédios da área fazendária, no interior 
do País. 

20. Convém assinalar que neste trabalho, os têr
mos edifício, prédio e imóvel são empregados como 
sinônimós e, em qualquer caso, a designação tem cunho 
genérico abrangendo todo e qualquer local a serviço da 
administração pública. 
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NÚMERO DE UNIDADES LEVANTADAS 



Edifício da 

MESA DE RENDAS EM RIO BRANCO 

1 - Descrição Sumária 

A Mesa de Rendas em Rio Branco está instalada 
em um prédio situado na Avenida Epaminondas Jáco
me, de propriedade da firma Irmãos Assmar. Trata-se 
de uma construção de madeira, de um pavimento, co
bertura de telhas de zinco; instalação de luz elétrica; 
paredes de tábuas de cedro; esquadrias de madeira; fer
ragens aparentes; pavimentação em tábuas e pintura a 
óleo (fôrro, esquadrias e peitoris) e caiação nas demais 
superfícies. 

2 - Estado Físico 

Precário; tôdas as peças de madeira estão deterio
radas. Não dispõe de instalação sanitária e a parte 
elétrica necessita de substituição. 

3 - Obras Necessárias 

Tratando-se de prédio alugado e não apresentando 
as mínimas condições de funcionalidade, a solução re
comendada é a construção de imóvel pelo Ministério da 
Fazenda ou aluguel imediato de outro local. 

4 - Area (Total = l07,26m2
) 

OcupaçãO Pavimento 

Mesa de Rendas em Rio Branco ............................. 107 ,26m2 

5 - Levantamento 

Plantas 

Situação do terreno 
Situação do prédio 
Pavimento 

Escalas 

1:1.000 
1:200 
1:50 

Dimensões (cm) 

33 X 19,5 
33 X 39 
33 X 52 
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Edifício da 

ALFANDEGA E GUARDAMORIA EM MACEIó 

1 - Descrição Sumária 

A Alfândega e Guardamoria em Maceió estão im,
taladas em um imóvel com dois pavimentos e um sótão, 
contando, também, com seis armazéns e uma garagem 
situad~s na Rua Sá e Albuquerque. Todos os edifícios 
são de alvenaria de pedra; dispõem de instalações elétri
cas e hidráulicas, cobertura em tesouras de madeira e 
telhas curvas; paredes de alvenaria de tijolo, esqua
drias de madeira, revestimento comum, ferragens apa
rentes, pavimentação em mosaico, tábuas e cimentados; 
pintura em caiação e a base de água. 

2 - Estado Físico 

A construção do conjunto é muito antiga, porém 
sólida. Todavia, o estado físico é precário. 

3 - Obras Necessárias 

Obras de recuperação em todos os elementos cons
trutivos. 

4 - Area (Total 3. 642,OOm~) 

Ocupação 

Alfândega e Guardamoria ... o o o .... o .... o .. o ...... o o 
Delegacia Seco de Arrecadação ..................... . 
Subcontadoria Seccional ....................... o .... . 
DCT (Almoxarifado) •........... : .... o ........... . 

5 - Levantamento 

Plantas 

Situação 
I" e 2" Pavimentos 

16 

Escala& 

1:200 
1:200 

l' e 2' Pavimento3 

302M.OOma 
36.00 
56.00 

266.00 

3.M2.00m!! 

DimeTl3óes (em) 

33 X 46 
47 X 151 



Edifício da 

DELEGACIA FISCAL EM MACEIó 

1 - Descrição Sumária 

o edifício da Delegacia Fiscal em Maceió é um 
imóvel de dois pavimentos situado na esquina. da Praça 
D. Pedro II e Rua João Pessoa, construído em estrutu
ra mista de concreto armado e alvenaria de tijolo, dis
pondo de instalações elétricas e hidráulicas, paredes de 
alvenaria de pedra e de tijolo; cobertura em tesouras 
de madeira e telhas de fibrocimento; esquadrias de ma
deira; revestimento comum; ferragens aparentes; pavi
mentação em mosaico, ladrilho hidráulico, taco e cimen
tado; pintura a base de água. 

2 - Estado Físico 

- O edifício é de construção muito antiga, tendo sido 
acrescido em 1953/55 de mais um pavimento. O and8.r 
térreo está em péssimo estado e o superior carece de 
recuperação imediata. 

3 - Obras Necessárias 

Obras gerais de reforma em todos os elementos 
construtivos. 

4 - Área (Total 

Ocupação 

Delegacia Fiscal o o o o o o o o o o o o o o o o ... o 
Delegacia Seco de Arrecadação . o . o o . 
Delegacia do SPU o o o ......... o . o .. 
Procuradoria o o o o o o o o . o .. o o o o o o . o o .. 
Contadoria Seco junto à DF o o o o o o o . o 
Inspetoria Fiscal de RIo .. o o o o o o o o o o o 
Delegação do Tribunal de Contas o' o . 
Junta Médica Federal .,. o ...... o ... . 
Espaço vago o ... o .. _ .............. . 

1· Favo 

lo122.50m2 

55.50 

73.00 
105.00 

1.356.00m2 

255.70mz 

256.00 
100.00 

109.00 
55.00 

337.00 

10 112.70m2 
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5 - Levantamento 

Plantas 

1· e 29 Pavimentos 

Edifício da 

Escalas 

1:100 

Dimensões (cm) 

39 X 104 

DELEGACIA SECCIONAL DO IMPôSTO DE 
RENDA EM MACEIó 

1 - Descrição Sumária 

A Delegacia Seccional do Impôsto de Renda em Ma
ceió está instalada no prédio de dois pavimentos situa
do na Rua do Comércio, 31, de propriedade de José da 
Silva Nogueira. Trata-se de construção antiga, de alve
naria de tijolo, cobertura em tesouras de madeira e te
lhas curvas; dispondo de instalações elétricas e hidráu
licas; revestimento comum; ferragens aparentes; pavi
mentação em tábuas, tacos e cimentado; pintura em 
caiação. 

2 - Estado Físico 

Ê precaríssimo o estado físico do prédio, apresen
tando perigo iminente para seus usuários. 

3 - Obras Necessárias 

Obras gerais de reforma em todos os elementos 
construtivos. 

4 - Area (Total = 526,OOm2
) 

Ocupação Pavimentos 

Delegacia do Impôsto de Renda ............................. 526.00m2 

5 - Levantamento 

Plantas 

Pavimentos 

18 

Escalas 

1:200 

Dimensões (cm) 

33 X 46 



Edifício da 

ALFANDEGA E GUARDAMORIA EM MANAUS 

1 - . Descrição Sumária 

A Alfândega e a Guardamoria em Manaus estão 
instaladas em dois prédios de dois pavimentos cada um, 
situados na esquina das Ruas Marquês de Santa Cruz 
e Particular. O conjunto compreende mais dois imó
veis destinados ao Quartel de Marinheiros e às Ofici
nas. Os dois prédios principais são construídos em 
estrutura metálica e blocos cerâmicos e tijolos; a cober
tura é em tesouras metálicas e as telhas são planas; 
dispõem de instalações elétricas e hidráulicas; esqua
drias de ferro e de madeira; revestimento comum; fer
ragens aparentes; pavimentação em tábuas, mosaicos e 
cimentado; pintura a óleo e caiação. 

2 - Estado Físico 

Péssimo, exigindo obras totais de reforma. 

3 - Obras Necessárias 

São necessárias obras totais de recuperação em to
dos os elemento~ construtivos e execução de instalações 
indispensáveis ao bom uso do prédio. 

4 - Area (Total = 1. 474,28m2
) 

Ocupação l' Pav. 

Alfândega e Guardamoria ........... 363,64 

Delegacia do SPU ................. . 

Delegacia do IR ................... 354,00 

Sobreloja 

39,00 

2· Pav. 

599.16 

56.25 

Contadoria Seco junto à Alfândega.... 62,23 

717,64 39.00 717,64 
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.5 - Levantamento 

Plantas Escalas Dimensões (em) 

- Alfândega 

Situação 1 :200 33 X 94 
Pav. Térreo 
Sobreloja 1: 100 33 X 102 
2" Pavimento 

- Guardamoria 

Situação 1:200 33 X 94-

Mirante. 19 e 29 pav. e terraç()i' 1:50 33 X 92 

Edifício da 

DELEGACIA FISCAL ··EM MANAUS 

1 - Descrição Sumária 

o Edifício da Delegacia Fiscal em Manaus está si
tuado no alinhamento da Rua Marcílio Dias. Trata-se 
de construção de dois pavimentos, em estrutura mista 
de concreto armaâ.o·e tijolo, cobertura em tesouras de 
madeira e telhas planas, instalações elétricas e hidráu
licas; esquadrias de madeira com exceção dos portões 
que são de ferro; revestimento comum; ferragens apa
rentes; pavimentação em tacos, frisos, mosaico, mar
morite e cimentado; pintura a óleo nas esquadrias e 
forros e caiação nas demais superfícies. 

2 - ~stouio ~ísico 

o prédio encontra-se em mau estado. 

3 - Obras Necessárias 

São necessárias as obras de reforma em todos os ele
mentos construtivos. 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
BIBLIOTECA MARIO HENRIQUE SIMONsr;N 



4 - Area (Total 

Ocupação. 

Delegacia Fiscal ...........•........ 
Contadoria Seco junto à DF ........ . 
Procuradoria Fiscal ................ . 
Delegação do Tribunal de Contas ... . 

5 - Levantamento 

Plantas 

I" e 2" Pavimentos 

EdtlÍcio da 

l' Pav. 

461,50m2 

461.50m2 

Escalas 

1: 100 

2' Pav. 

176.40m2 

105.70 
16,00 
70.00 

36&,tOm2 

Dimensões (em) 

41 X 65 

EXATORIA FEDERAL EM SALVADOR 

1 - Descrição Sumária 

A Exatoria Federal em Salvador está instalada na 
Rua C, do subúrbio de Paripe,' em imóvel de proprie
aade da Emprêsa de Carne Verde da Bahia Ltda. Tra
ta-se de prédio de alvenaria de tijolo; cobertura em te
lhas curvas e estrutura de madeira; instalações elétri
cas e hidráulicas; esquadrias de madeira; revestimento 
comum; ferragens aparentes; pavimentação em mosai
cos e tacos; pintura a óleo e caiação. 

2 - Estado Físico 

Bom. 

3 - Obras Necessárias 

Nenhuma. 

4 - Area (Total = 58,OOm2
) 

Ocupação 
Exatolia Federal em Salvador 

Pavimento térreo 
5&,OOme 
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5 - Levantamento 

Plantas 
Pavimento térreo 

Edifício da 

.Bsc~s 
1:50 

Dimensões (em) 
33 X 39 

GUARDAMO RIA DA ALFANDEGA EM 
SALVADOR 

1 - Descrição Sumária 

A Guardamoria da Alfândega em Salvador está 
instalada na antiga sede da Alfândega, situada na es
quina da Praça Cairu com Rua Bélgica. O imóvel foi 
inaugurado em 1861 e está tombado pela Diretoria do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O prédio é 
de alvenaria de pedra, tem dois pavimentos, cobertura 
em tesouras de madeira e telhas curvas; dispõe de ins
talações elétricas e hidráulicas, paredes de alvenaria, es
quadrias de madeira, revestimento comum, ferragens 
aparentes, pavimentação em lajotas e tábuas, pintura a 
óleo e caiação. 

2 - Estado Físico 

Precário. 

3 - Obras Necessárias 

Em todos os elementos construtivos, mas tendo em 
vista a condição de prédio tombado pela DPHAN as 
obras deverão ser de restauração. 

4 - Área (Total = 5.892,OOm2
) 

Oeupaçãd 
Guardamoria da Alfândega em Salvador ..... . 
Espaço vazio .............................. . 
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l' e 2· Pavimentos 
830.00m2 

5.062.00m2 

5.892.00m2 



5 - Levantamento 

Plantas 

1· e 2· Pavimentos 

Edifício do 

Bscalas 

1:200 

Dimensões (cm) 

45 X 82 

MINISTÉRIO DA FAZENDA EM SALVADOR 

1 - Descrição Sumária 

O Edifício do Ministério da Fazenda, na Capital 
do Estado da Bahia, é um prédio moderno, com oito pa
vimentos, subsolo e cobertura, muito bem construído e 
situado no alinhamento da Rua Frederico Pontes. A 
estrutura é de concreto armado; dispõe de instalações 
elétricas e hidráulicas; efevador com capacidade para 
trezc pessoas; cobertura em tesouras de madeira e te
lhas de fibrocimento; esquadrias de ferro e de madeira; 
revestimento comum, em mármore e azulejo; ferragens 
embutidas; pavimentação em granitina, cerâmica, ta
cos, mármores; pintura a óleo e a base de água. 

2 - Estado Físico 

Muito bom. 

3 - Obras Necessárias 

Fixação de mais ou menos 50 % dos lavatórios; 
substituição de botões de pressão de aparelhos sanitá
rios; colocação de cêrca de 80% de tampos nos sanitá
rios; recuperação de dois compressores da instalação de 
água filtrada; substituição de tôdas as mangueiras das 
caixas de proteção contra incêndio; recuperação do in
cinerador; revisão dos reatores dos aparelhos fluores
centes; reparos no revestimento. 

4 - Área (Total = 8. 329,30m2
) 
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4 - Área do Edifício do MINISTÉRIO DA FAZENDA EM SALVADOR (Emm2
) 

Ocupação 

Delegacia Fiscal 

Delegacia Reg, de Arrecadação , 

Delegação do TC """"",. 

Delegacia do SPU .......... . 

Delegacia Regional do IR .... . 

Alfândega 

Contadoria Seco junto à Alf. .. 

DFSP 

SR da Dívida Fundada ...... . 

Contadoria junto à DF ....... . 

Procuradoria da Fazenda ..... . 

Delegacia Regional de RI .... . 

Subsolo Térreo S/loja l' Pav. 2' Pav. 3' Pav. 4' Pav, 5' Pav, 6' Pav, 7' Pav. Cob. 

320.00 478.40 188.50 614.50 688.50 491.00 106.00 

232.00 37.00 

195.50 

19.50 101.00 

824.50 824.50 

320.00 478.40 541.00 508.50 715.50 106.00 

47.00 

37.00 62.00 

47.00 

136.00 

99.00 

111.00 

---- ---------
640.00 956.80 749.00 824.50 824.50 824.50 824.50 824.50 824.50 824.50 212.00 



5 - Levantamento 

Plantas 

Subsolo 
1" Pavimento (Térreo) 
2" Pavimento (Sobreloja) 
3" Pavimento (1" do Quadro) 
4" Pavimento (2" do Quadro) 
5" Pavimento (3) do Quadro) 
6" Pavimento (49 do Quadro) 
7· Pavimento (5'> do Quadro) 
8· Pavimento (6" do Quadro) 
99 Pavimento (7" do Quadro) 
Casa de Maq. (Cobertura) 

Edifício da 

Escalas 

1 :50 
1 :50 
1 :50 
1:50 
1:50 
1:50 
1 :50 
1 :50 
1:50 
1 :50 
1:50 

ALFANDEGA E GUARDAMORIA EM 
FORTALEZA 

1 - Descrição Sumária 

Dimensões (cm) 

56 X 77 
56 X 103 
56 X 104 
56 X 103 
56 X 103 
56 X 103 
56 X 103 
56 X 103 
56 X 103 
56 X 103 
53 X 65 

O prédio da Alfândega e Guardamoria em Forta
leza foi construído em 1891 no alinhamento das Aveni
das Pessoa Anta, Almirante Tamandaré e Rua Bóris. 
Tem dois payimentos, o primeiro em alvenaria de pe
dra e o segundo em estrutura de concreto armado; co
bertura em tesoura e telhas de fibrocimento; instala
ções elétricas e hidráulicas; pisos cimentados e em tacos; 
revestimento comum e pintura a óleo nas esquadrias de 
madeira e caiação nas paredes. 

2 - Estado Físico 

Embora tenha sofrido obras de reforma, o prédiCl 
encontra-se em péssimo estado. 

3 - Obras Necessárias 

São necessárias obras de reforma totais, atingin
do tôdas as partes do prédio. 
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4 - Area (Total 

Ocupação l' Pav. 

Alfândega e Guardamoria ........... 4.247.61m2 

Delegacia do Impôsto de Renda ...... 417.50 
Subcontadoria Seccional ............ . 

5 - Levantamento 

Plantas 

Situação 
Pavimento Térreo 
Pavimento Superior 

Edifício da 

4.665.11m2 

Escalas 

1 :100 

1 :100 

2' Pav. 

2.766.50m2 

612.56 
91.20 

3.i70.26m2 

Dimensões (em) 

46 X 83 

34 X 56 

DELEGACIA FISCAL EM FORTALEZA 

1 - Descrição Sumária 

Prédio de construção antiga, porém sólida, tendo 
sofrido várias obras de reforma. O imóvel está locali
zado na esquina das Ruas Senador Alencar e Senador 
Pompeu. Dispõe de instalações elétricas e hidráulicas; 
cobertura em tesouras de madeira sustentando telhas 
planas; revestimento comum; pavimentação em tacos e 
cimentados. 

2 - Estado Físico 

A situação atual do prédio é boa, excetuando-se as 
esquadrias, ferragens e vidros que necessitam de repa
r~ e substituição. 

3 - Obras~ Necessárias 

Além de pintura geral, são necessários os traba
lhos de substituição de janelas e peitoris de madeira das 
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sacadas, bem como das ferragens, cêrca de 30% dos vi
dros e das portas externas de madeira por portas me
tálicas. 

4 - Area (Total = 1.795,00m2
) 

Õcupação 

Delegacia Fiscal em Fortaleza ..... . 
Procuradoria da Fazenda ........... . 
Subcontadoria junto à Delegacia Fiscal 

5 - Levantamento 

Plantas 

Pavimento Térreo 
Pavimento Superior 

Edifício da 

l' Pav. 

869,40m2 

47,60 

917,OOm2 

Bscalas 

1:100 
1: 100 

2' Pav. 

740,oom2 

138,00 

878,OOm2 

Dimensões (em) 

33 X 71 
33 X 71 

DELEGACIA DO SERVIÇO DO PATRIMONIO 
DA UNIÃO EM FORTALEZA 

1 - Descrição Sumária 

Prédio de tipo residencial situado na Rua Senador 
Pompeu n'l 944. O imóvel dispõe de um pavimento, é 
construído em alvenaria de tijolo, esquadrias de madei
ra, pintadas a óleo, tesouras de madeira e cobertura de 
telhas curvas. 

2 - Estado Físico 

É precaríssimo o estado de conservação do prédio, 
o que somado à falta de adaptação ocasiona péssima 
instalação à Delegacia. 

3 - Obras Necessárias 

Não são aconselhadas obras de reforma; é urgente 
a transferência da repartição para outro imóvel. 
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4 - Área (Total 252,26m2
) 

Ocupação Pavimento 

Delegacia do SPU .......... 252.2611lZ 

5 - Levantamento 

Plantas Escalas Dimensões (cm/ 

Pavimento térreo 1:100 

Edifício da 

PRIMEIRA EXATORIA FEDERAL EM 
FORTALEZA 

1 - Descrição Sumária 

33 X 104 

Imóvel de um pavimento, construído em alvenaria 
de tijolo, cobertura de telhas curvas sustentadas por 
tesouras de madeira, situado na zona suburbana da ci
dade de Fortaleza, na Rua Tenente Wilson, bairro de 
Aerolândia, Distrito de Messejana. 

2 - Estado Físico 

A construção é de baixo padrão, estando, porém, 
em regular estado de conservação. 

3 - Obras Necessárias 

Prejudicado à vista da nova organização dos ser
viços fazendários. 

4 - Área (Total 

Ocupação Pavimento 

Primeira Exatoria Federal em Fortaleza ......... . HO.OOm% 
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5 - Levantamento 

Planta$ Bllcalas Dimensões (cm) 

Pavimento Térreo 1:100 

Edifício da 

SEGUNDA EXATORIK FEDERAL EM 
FORTALEZA 

1 - Descrição Sumaria 

33 X 38 

Imóvel de um pavimento, construído em alvenaria 
de tijolo, cobertura de telhas sustentadas por estrutura 
de madeira, situado no Bairro conhecido como Poran
gaba, no Distrito de Fortaleza, Praia de Bom Jesus 
n'! 40. 

2 - Estado Físico 

O prédio está em regular estado de conservação 
rem exceção das instalações de água e de esgotos. 

3 .- Obras Necessárias 

Prejudicado à vista da nova organização dos servi
ços fazendários. 

4 - Área (Total 

.ocupação Pavimento 

.segunda Exatoria Federal em Fortaleza 128.oom2 



5 - Levantamento 

Planta~ Escalas Dimensões (cm) 

Pavimento Térreo 1:100 33 X 38 

CONJUNTO FAZENDÁRIO EM VITóRIA 

1 - Descrição Sumária 

O Conjunto Fazendário em Vitória, situado nos 
logradouros - Rua Jerônimo Monteiro, Praça 8 de Se
tembro e Avenida Getúlio Vargas, consta de um prédio 
de dois pavimentos e dois prédios de um pavimento. To
dos os imóveis são de alvenaria, têm instalações elétri
cas e hidráulicas; as paredes são de alvenaria; a cober
tura é em tesouras de madeira, telhas planas e fôrro 
de madeira; esquadrias de madeira com ferragens apa
rentes; revestimento comum; pavimentação em mosai
co, tacos e tábuas; pintura a óleo e caiação. 

2 - Estado Físico 

Todos os imóveis do conjunto, com exceção da par
te cedida à Caixa Econômica, encontram-se em péssi
mo estado de conservação: as instalações estão deficien
tes, apresentando sinais de deterioração. Necessita o 
conjunto ne pintura e correções gerais. 

3 - Obras Necessárias 

Estrutura - verificação das causas das fendas 
nas paredes e correção; instalações elétricas - revi
são total e substituição da fiação; instalações hidráuli
cas - substituição de cêrca de 60% da tubulação de 
água, sUDstituição total do manilhamento dos esgotos 
secundários, substituição de calhas e condutores de 
águas pluviais; cobertura, esquadrias e revestimentos 
- recuperação das partes afetadas. 
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4 - Area (Total 

Ocupação 

- Prédio Principal 
Delegacia Fiscal .................. . 
Contadoria Seccional junto à DF ... . 
Alfândega e Guardamoria .......... . 
Subcontadoria junto à Alfândega ... . 
Delegacia Seccional de Arrecadação .. 
Inspetoria Fiscal de Rendas Internas .. 
Delegação do Tribunal de Contas .... 
- Prédio Acessório 
Alfândega e Guardamoria (Arquivo) . 
Delegacia Fiscal (Arquivo) ........ . 
Delegacia do SPli ................. . 
Agência da Caixa Econômica ....... . 

5 - Levantamento 

l' Pav. 

409.10 
42.50 
95.10 

312.80 
90.00 

201.50 
85.80 

1.236.80m2 

Plantas Escalas 

I" e 2· Pavimentos 1 : 1 no 
I" Pavimento (Delegacia do SPli) 1:100 

Edifício da 

2· Pav. 

396.30m2 

56.00 

59.60 
34.80 

546.70m2 

Dimensões (cm) 

41 X 100 
33 X 46 

DELEGACIA SECCIONAL DO IMPôSTO DE 
RENDA EM VITóRIA 

1 - Descrição Sumária 

A Delegacia Seccional do Impôsto de Renda em Vi
tória está instalada no imóvel situado na Avenida Jerô
nimo Monteiro, nQ 428, de propriedade da firma Edifí
cio Glória. 

2 - Estado Físico 

Mau. 

3 - Obras Necessárias 

Não devem ser realizadas obras de reforma e sim 
implantada maior velocidade ao edifício em construção, 
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de responsabilidade do Ministério da Fazend~, situado 
na esquina das Avenidas Princesa Isabel e Getúlio 
Vargas. 

4 - Área (Total 

Ocupação Ravimento 

Delegacia Seccional do IR 631.60m2 

Edifício da 
PROCURADORIA DA FAZENDA EM VITóRIA 

1 - Descrição Sumária 

A Procuradoria <ia Fazenda em Vitória está insta
lada no conjunto de salas do 1J'1 pavimento do Edifício 
Mineiro da Produção, na Avenida General Bley, nQ 186, 
cedido sem ônus para o Ministério da Fazenda pela 
Caixa Econômica. 

2 - Estado Físico 

Muito bom. 

3 - Obras Necessárias 

Nenhuma. 

4 - Área (Total 

Ocupação 

Procuradoria da Fazenda em Vitória ........... . 

5 - Levantamento 

Plantas Escalas 

Conjunto de salas 1:50 
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Conjunto de Salas 

58.00m2 

Dimensões (cmj 

33 X i8 



Edifício da 
DELEGACIA FISCAL EM GOIÂNIA 

1 - Descrição Sumária 

Prédio com dois pavimentos, parte com estrutura 
de concreto armado, construído no alinhamento da Pra
ça Cívica e com recuo na Avenida Araguaia e Goiás. 
As paredes são de alvenaria, os pisos de tacos, as esqua
drias externas são metálicas e a cobertura é em tesou
ras de madeira e telhas planas. O prédio dispõe de 
instalações elétricas e hidráulicas, tem o revestImento 
comum e a pintura é a óleo, base de água e caiação. 

2 - Estado Físico 

O prédio apresenta sinais de recalque, constatando
-se, em algumas paredes. fissuras acentuadas. Há in
fi1trações no 2'1 pavimento. 

3 - Obras Necessárias 

Recuperação das esquadrias externas, refôrço das 
fundações, correção das fissuras e pintura geral. 

4 -' Área (Total 

Ocupação 

Delegacia Fiscal ................. . 
Delegacia Seco de Arrecadação ..... . 
Delegacia do SPU ................ . 
Inspetoria de Rendas Internas ....... . 
Contadoria Seccional .............. . 
Procuradoria da Fazenda ........... . 

5 - Levantamento 

Plantas 

Situação 
I" Pavimento 
2· Pavimento 

l' Pav. 

379.90m2 

204.50 

H.lO 

598.50m2 

Escalas 

1 :200 
1:50 
1:50 

2· Pav. 

387.40m2 

70.80 
37.80 

82,50 
20,00 

598,50m".l 

Dimensões (cm) 

33 X 58 
gO X 104 
80 X lOi 
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Edifício da 

DELEGACIA SECCIONAL DO IMPOSTO DE 
RENDA EM GOIANIA 

1 - Descrição Sumária 

Loja alugada, situada na Avenida Goiás, esquina 
da Rua 1, OCU}JáUUO touo o pavImento terreo de um pré
dio de três pavimentos; a estrutura é em concreto 
armado, paredes de alvenaria, dispõe de instalações elé
tricas e hidráulicas. Diso da loja em ladrilhos hidráuli
cos, janelas em caixilhos de ferro, basculante, portas de 
enrolar, em chapa d.e aço. 

2 - Estado Físico 

A loja não oferece as mínimas exigências para fun
cionamento de uma repartição em vista da deficiência 
de suas instalações elétricas e hidráulicas. 

3 - Obras; Necessárias 

Recuperação das instalações elétricas e hidráuli
cas, pintura geral e construção de uma sobreloja. 

4 -. Area (Total 

Ocupação 

Delegacia Seccional do IR 

5 -" Levantamento 

Plantas 

Pavimento térreo 

S4 

E3calas 

1:100 

l' Pavimento 

l49,OOml 

Dimensões (cm) 

33 x 46 



Edifício da 

ALFÂNDEGA E GUARDAMORIA EM SÃO LUíS 

1 - Descrição Sumária 

O conjunto da Alfândega e Guardamoria em São 
Luís (prédio e quatro armazéns) foi construído em 
1929, no alinhamento dos seguintes logradouros: Ruas 
Cândido Mendes, Marcelino Almeida e Travessa Boa 
Ventura. Trata-se de um prédio de estrutura mista de 
alvenaria e madeira, com instalações elétricas e hi
dráulicas, cobertura em tesouras de madeira e telhas 
planas; esquadrias de madeira, sendo as janelas prote
gidas por grades; revestimento comum; ferragens apa
rentes; pavimentação em mosaico; cimentados, tábuas1 

pintura a óleo nas esquadrias e' fârro, e caiação nas 
paredes. .', 

2 - Estado Físico 

Embora tenham sido feitas obras de reforma, em 
1949, o prédio encontra-se em precárias condições 
físicas. 

3 - Obras Necessárias 

Urgentes, em todos os elementos construtivos, 
principalmente nas alvenarias que apresentam fendas 
ocasionadas pelo recalque das fundações. 

4 -. Área (Total = 3. 767,84m2
) 

Ocupação ]O Pav. 2' Pav. Armazéns 

Alfândega e Guardamoria ..... .. 731 ,82m2 696,86m2 2.241.00m~ 
Subcontadoria Seccional ....... . 66,56 
Sala de Agentes Fiscais ......... . 20,80 
DCT ......................... .. 10,80 

----
763,42m2 763,42m2 2.2tl.00m2 
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5 - Levantamento 

Plantas 

Situação 
1 q e 2" Pavimentos 

Edifício da 

Escalas 

1 :200 
1: 100 

DELEGACIA FISCAL EM SÃO LUíS 

1 - Descrição Sumária 

Dimensões (cm) 

33 x 57 
33 x 93 

o edifício da Delegacia Fiscal em São Luís está 
'Construído no alinhamento das Avenidas Beira-Mar e 
Pedro lI. O prédio pertence ao Estado do Maranhão 
que, necessitando ampliar os serviços do Palácio do Go
vêrno (o prédio é contíguo), cedeu um outro imóvel si
tuado na Rua 28 de Julho, n.o 235. 

2 - Estado Físico 

Péssimo. 

3 - Obras N ecessá'rias 

Prejudicado em vista de o imóvel estar sendo re
clamado pelo Govêrno Estadual. 

4 - Area (Total = 1. 413,OOm2
) 

Ocupação l' Pavimento 

Delegacia Fiscal ................. 781.00m2 

Contadoria Seccional ............ . 
Delegação do Tribunal de Contas .. 

5 - Levantamento 

Plantas 

Pavimentos 
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781.00m2 

Escalas 

1:100 

2' PalJimento 

479.00m2 

94.00 
59.00 

632.00m2 

Dimensões (cm) 

40 x 104 



Edifício da 

DELEGACIA REGIONAL DO IMPôSTO DE 
RENDA NO MARANHÃO 

1 - Descrição Sunuiria 

A .Delegacia Regional do Impôsto de Renda está 
instalada em prédio situado nas Ruas Osvaldo Cruz e 
Sete de Setembro, alugado de Sebastião Plosk. Trata-se 
de construção moderna, com três pavimentos (dois 
ocupados pela Delegacia), em concreto armado, alve
naria de tijolo, dispondo de instalações elétricas e hi
dráulicas; cobertura em tesouras de madeira e telhas 
planas; esquadrias de madeira, sendo de ferro os bas
culantes; revestimento comum e azulejos nos sanitá
rios; ferragens aparentes; pavimentação em tacos, pin
tura em caia~ão nas parpdes e tetos, óleo nas esqu~ 
drias. . 

2 - Estado Físico 

Bom. 

a - Obras Necessárias 

Nenhuma. 

4 - Area (Total = 620,50m2
) 

Ocupação l' Pau. 2' Pau. 3' Pau. 

nelegacia Regional do I. de Renda .,. 31O.25m2 310.25m2 

5 - Levantamento 

Plantas Escalas Dimensões (em) 

'l:' e 39 Pavimentos 1:100 33 X 56 
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Edifício da 

DELEGACIA DO SERVIÇO DO PATRIMóNIO DA 
UNIÃO EM SÃO LUíS 

1 - Descrição Sumária 

A Delegacia do' Serviço do Pâtrimônio da União 
em São Luís está instalada no 2'1 pavimento do prédio 
situado na Praça João Pessoa. Trata-se de imóvel cons
truído em alvenària de tijolo, com dois pavimentos e 
uma mansarda; dispondo de instalações elétricas e hi
dráulicas; cobertura' em tesouras de madeira e telhas 
curvas; esquadrias de madeira; pavimentação de fri
sos; pintura a óleo nás esquadrias e caiação nas pare
des e forros. 

2 - Estado Físico 

Precário. 

3 - Obras Necessárias . 

São necessárias obras de reforma em todos os ele
mentos construtivos. 

4 - Area (Total 

Ocupação 

Delegada do SPU ............................ . 

fi - Levanlamento 

Plantm Escalas 

Área Ocupada 1:100 

"38 

2' Pavimento 

188.12m2 

Dimensões (cm) 

.33 X 38 



Edifício da 
EXATORIA FEDERAL EM SÃO LUíS 

1 - Descrição Sumária 

A Exatoria Federal em São Luís encontra-se ins
talada no prédio alugaao à Caixa Econômica Federal 
do Estado do Maranhão, situado na esquina das Ruas 
João Pessoa e Dr. Cerâmico, no subúrbio de João Pau
lo. Trata-se de construção de dois pavimentos, relati
vamente nova, estrutura de concreto armado, alve
naria de tijolo, instalações elétricas e hidráulicas, 
cobertura de tesouras de madeira e telhas curvas, pa
'Vimentação em cimento. 

2 - Estado Físico 

Regular. 

3 - Obras Necessárias 

Prejudicado, à vísta da nova organização dos ser
viços fazendários. 

4 - Area (Total ,= 57,OOm2
) 

Ocupaçlio 
Exatoria Federal em São Luís ................... . 

ti - Levantamento 

Plantas 
Pavimento 

Edifício da 

E3calas 
1:50 

Pavimentos 
57.00m2 

Dimenwes (cm) 
33 X 38 

DELEGACIA FISCAL EM BELO HORIZONTE 

1 - Descrição Sumária 

Edifício em estilo clássico, situado no alinliamento 
da Avenida Afonso Pena esquina da Avenida Alvares 
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Cabral. O edifício tem três' pavimentos e sobreloja, 
construído em estrutura de aço, paredes de alvenaria; 
cobertura com t,plhns de Hrrlósia sôbre estrutura de ma
deira; revestimento comum; pavimentação de frisos e 
de ladrilhos hlUrauncos; mstamçoes elétricas e hidráu
licas. 

2 - Estado Físico 

Internamente, o 29 e 39 pavimentos encontram-se 
em bom estado, pois foram pintados recentemente. O 
19 pavimento, porém, necessita de pintura. 

3 - Obras Necessárias 

A vista da construção em andamento de um edifí
cio que abrigará tôdas as repartições fazendárias, as 
obras de reparo e de reforma só deverão ser executadas 
após conhecimento da destinação a ser dada a êste pré
dio. 

4 - Área (Total = 1. 990,00 m2) 

Ocupação 

Delegacia Fiscal em Belo Horizonte ........... . 

5 - Levantamento 

Plantas 

19 Pavimento 
Sobreloja 
2" Pavimento 
39 Pavimento 

Edifício da 

EscalaI! 

1:100 

Pavimento5 

1.990.00m2 

Dimensões (em) 

60 X 94 

DELEGACIA REGIONAL DE ARRECADAÇÃO 
EM BELO HORIZONTE 

1 - Descrição Sumária 

Prédio com cêrca de trinta anos de construção, com 
dois pavimentos e sobreloja, situado no alinhamento da 
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Rua Rio de Janeiro, servido por elevador; esfrutura 
de concreto armado, dispondo de instalações elétricas e 
hidráulicas; paredes de alvenaria, piso em ladrilhos hi
dráulicos e tacos; ferragens de embutir; pintura à base 
de água, cobertura em tesouras de madeira e telhas 
planas. 

2 - Estado Físico 

O 1<1 pavimento e a sobreloja estão em estado regu
lar, mas no 2<1 pavimento verificam-se fissuras acen
tuadas nas paredes onde também se vêem manchas 
ocasionadas pelas infiltrações provenientes da cober
tura. 

3 - Obras Necessárias 

Substituição de todos os elementos de madeira, co
locação de fôrro nôvo e pintura geral. O local destina
do à Tesouraria carece de instalações de proteção. 

4 - Área (Total = 1.001,36 m2) 

Ocupação 1· Pav. Sobreloja Z' Pav. 

Delegacia Regional de Arrecadação .. 438.50m2 542.63m2 

Subcontadoria Seccional ............ . llO.23m2 

438.50m2 110.23m2 452.63m2 
-

5 - Levantamento 
Plantas Bscalas Dimensões (cm) 

19 Pavimento ....... . 
Sobreloja ........... . 1:50 7Ó X 103 
2~ Pavimento ....... . 

Edifício da 
DELEGACIA REGIONAL DO IMPóSTO DE 
RENDA EM BELO HORIZONTE 

1 - Descrição Sumária 

A belegacia Regional do Impôsto de Renda está 
instalada em parte do prédio de seis pavimentos situa-
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do na Rua São Paulo, esquina da Rua Caetés. Trata-se 
de um prédio em estrutura de concreto, dispondo de 
instalações elétricas e hidráulicas, dois elevadores; pa
redes em alvenaria de tijolo; cóbertura em estrutura 
de madeira e telhas planas; esquadrias de ferro e de 
madeira; revestimento comum e azulejos; ferragens de 
embutir e aparentes; pavimentação em mosaico, ladri
lhos hidráulicos, cimentado, marmorite e tacos; pintura 
a óleo, gêsso e cola e caiação. 

2 - Estado Físico 

o prédio foi construído em 1930 e seu estado fíSIco 
é precário, sobretudo, se considerarmos sua destinação 
inicial e utilização para repartição com estreito con
tato com o público. 

3 - Obras Necessárias 

Além da revisão geral em todos os elementos cons
trutivos, é urgente a correção das infiltrações prove
nientes da cobertura. :É também necessária pintura 
geral. 

4 - Área (Total = 2.074,00m2
) 

Ocupação 

Delegacia Regional do Impôsto de Renda ....... . 

5 - Levantamento 

Plantas 

Subsolo 
Térreo 
Sobreloja 
I' Pavimento 
2' Pavimento 
3" Pavimento 
i" Pavimento 
5" Pavimento 
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Bscalas 

1 :100 

1 :100 

Pavimentos 

2.074.00m2 

Dimensões (cm) 

i6 X 105 

59 X 109 



Edifício da 

DELEGACIA REGIONAL DE RENDAS 
INTERNAS EM BELO HORIZONTE 

1 - Descrição Sumária 

A Delegacia Regional de Rendas Internas ocupa 
tôda a sobreloja do Edifício Itatiaia construído no ali
nhamento das Ruas Caetés, da Bahia (Praça Ruy Bar
bosa) e Avenida Santos Dumont. Trata-se de um edi
fício em estrutura de concreto armado; instalações elé
tricas e hidráulicas; dispõe de elevador que não serve, 
entretanto, à sobreloja, esquadrias de ferro e de ma
deira; revestimento comum e azulejos; ferragens de 
embutir; pavimentação em tacos e placas de granito; 
pintura em gêsso e cola. 

2 - Estado Físico 

Bom. 

3 - Obras Necessárias 

Reparos nas persianas e nas válvulas dos sanitá
rios destinados aos homens. 

4 - Área (Total = 1. 480,OOm2
) 

Ocupação 

Delegacia Reg. de Rendas Internas ............ . 

5 - Levantamento 

Plantas 

Sobreloja 

Escalas 

1 :100 

Sobreloja 

1.480.00m2 

Dimensões (em) 

40 X 89 



/ 

Edifício da 

DELEGACIA DO SERVIÇO DO PATRIMONIO 
DA UNIÃO EM BELO HORIZONTE 

1 - Descrição Sumária 

A Delegacia do Serviço do Patrimônio da União 
em Belo Horizonte está instalada nas salas 1.220 a 
1.224 do Edifício do IAPI, situado na Avenida Amazo
nas, 266. Trata-se de prédio em concreto armado; com 
instalações elétricas e hidráulicas; paredes de alvena
ria de tijolo; esquadrias de madeira (nas salas) ; reves
timento comum; ferragens de embutir; pavimentação 
em tacos; pintura a gêsso e cola. 

2 - Estado Físico 

Bom. 

3 - Obras Necessárias 

Pintura geral nas salas e substituição dos cabos 
dos con.trapesos das guilhotinas das janelas. 

4 - Area (Total = l08,80m2
) 

Ocupação 

Delegacia do SPU em Belo Horizonte .......... . 

5 - Levantamento 

Plantas El!calas 

Salas 1.220 a 1.224 1:100 

_.-~~ 

Salas 1. 220 a 1.224 

108.80m2 

Dimensões (em) 

33 X 38 



Edifício do 

SERVIÇO DE IMPORTAÇÃO AÉREA EM 
BELO HORIZONTE 

\ 

1 - Descrição Sumária 

O Serviço de Importação Aérea em Belo Horizonte 
está instalado em dependências do prédio situado na Rua 
da Bahia, 1.161, de propriedade do Espólio de José 

. Narciso Machado Coelho. 

2 - Estado Físico 

A construção encontra-se em péssimo estado. 

3 - Obras Necessárias 

Somente obras de reforma totais poderão colocá-lo 
em condições razoáveis, mas aconselhamos a transfe
rência do Serviço para imóvel mais apropriado. 

4 - Área (Total,= 172,lOm2
) 

Ocupação Dependências 

Serviço de Importação Aérea em Belo Horizonte ............... 172.10m2 

5 - Levantamento 

Plantas 

Pavimentos Inf. e Térreo 

Edifício da 

Escalas 

1; 100 

Dimensões (cm) 

33 X 38 

ALFÂNDEGA E GUARDAMORIA EM CORUMBÁ 

1 - Df3scrição Sumária 

A Alfândega e Guardamoria em Corumbá estão 
instaladas em um prédio de três pavimentos, situado 
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na Rua Antônio Sahib. Trata-se de construção em es
trutura de concreto armado; dispondo de instalações 
elétricas e hidráulicas; paredes de alvenaria de tijolo; 
cobertura com estrutura de madeira e telhas planas; 
esquadrias de ferro e de madeira; revestimento comum 
e rebôco pré-fabricado; ferragens aparentes; pavimen
tação em granito, cerâmica, marmorite e tacos; pintura 
em gêsso e cola. 

2 - Estado Físico 

Embora relativamente nôvo, pois foi terminado em 
1958, o prédio apresenta estado físico mau, principal
mente ocasionado pela demora de sua utilização, que 
só terminou em 1965. 

3 - Obras Necessárias 

Revisão geral nas instalações elétricas e hidráuli
cas; na cobertura, substituição de telhas quebradas; 
substituição das portas; revisão nas janelas providas de 
guilhotina; reparos na pavimentação e pintura geral. 

4 - Area (Total 2 . 893,50m2
) 

Ocupação 

Alfândega e Guardamoria 

Inspetoria do IR .................. . 

Sub contadoria Seccional ............. . 

Justiça do Trabalho ............... . 

MS - Serviço do Pôrto ........... . 

MA - SUDEPE ................. . 

A partamento do Inspetor .......... . 

Alojamento para Hóspedes ......... . 

46 

1· Pav. Z' Pav. 

836.50ml! 

128.00 

714.50m2 

135.00 

115.00 

3· Pav. 

562. 10m2 

120.00 

71.40 

116.00 

95.00 

964,50m2 964,50ml! 964,50m2 



5 - Levantamento 

Plantas Bscalas Dimensões (cm) 

Situação 1:500 42 X 71 

1· Pavimento 1:50 65 X 105 

2· Pavimento 1 :50 65 X 105 

39 Pavimento 1 :50 65 X 104 

Cocheiras e Garagem 1 :50 33 X 76 

Edifício da 

DELEGACIA FISCAL EM CUIABÁ 

1 - Descrição Sumária 

A Delegacia Fiscal em Cuiabá está insfalãda em 
prédio de dois pavimentos situado na esquina da Ave
nida Getúlio Vargas: e Rua Batista das Neves. Trata
-se de construção com estrutura de concreto armado; 
instalações elétricas e hidráulicas; paredes de alvena
ria; cobertura em tesouras de madeira e telhas de fi
brocimento; esquadrias de ferro e de madeira; reves
timentos em rebôco pré-fabricado interna e externa
mente; azulejo nos sanitários; ferragens embutidas; pa
vimentação em tacos; cerâmica, marmorite e cimenta
dos; pintura a óleo nas esquadrias, e gêsso e cola nas 
paredes e tetos. 

2 - Estado Físico 

Bom. 

3 - Obras Necessárias 

Pintura, limpeza das fachadas, fixação de tacos 
soltos e substituição de telhas quebradas. 
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4 - Área (Total 

Ocupação 

Delegacia Fiscal ................... 
Delegacia de Arrecadação .......... 
Delegacia do IR ................... 
Delegacia do SPU ............... ~ .. 
Contadoria Seccional ............... 
Procuradoria da Fazenda ........... 
MJNI ( Procuradoria) o •••••••••••••• 

Delegação do Tribunal de Contas .... 
Cooperativa dos Funcionários o.····· . 
Residência do Delegado Fiscal o·· .... 

Circulação ........................ 

5 - Levantamento 

Plantas 

Situação 
Pavimentos 

Edifício do 

Porão 

71.00m2 

5750 

11.80 

140.30m2 

Escalas 

1 :200 
1: 100 

POSTO ADUANEIRO ESDRAS 

1 - Descrição Sumária 

1" Pav. 2" Pav. 

215.40m2 206.7Om2 

243.20 88.70 

265.80 

79.70 

114.60 

38.40 

51.30 

106.50 

154.15 

353.60 237.95 

1.078.00m2 1.078.00m~ 

Dimensões (cm) 

33 X 57 
5~ X 132 

o Pôsto Aduaneiro Esdras, localizado no lugar de
nominado Arroio da Conceição (fronteira com a Bolí
via), está instalado em um prédio que dispõe de duas 
casas geminadas, cada uma com quatro salas. A cons
trução é de alvenaria de tijolo, a cobertura é de telhas 
sôbre caibros e ripas; pavimentação de ladrilhos hi
dráulicos e paredes caiadas. 
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2 - Estado Físico 

Precário. 

3 - Obras NecessáriíLS 

Obras gerais de reforma em todos - os elementos 
construtivos. 

4 - Area (Total = 356,50m2
) 

Ocupação 

Pôsto Aduaneiro Esdras 

Edifício da 

ALFANDEGA E DELEGACIA FISCAL 
EM BELÉM 

1 - Descrição Sumária 

Pavimento 

356.50ml 

Prédio construído em 1640, na quadra formada 
pelos seguintes logradouros: Boulevard Castilhos Fran
ça, Travessa Indústria, Rua Gaspar Viana, sendo adja
cente à Igreja N. S. das Mercês. O imóvel é tombado 
pela Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Na
cional. Possui dois pavimentos de alvenaria de pedra e 
cal; cobertura de tplh::tR ~urv::t.R suportadas por tesou
ras de madeira, instalações elétricas e hidráulicas; re
vestimento comum e pavimentação em lajotas e tábuas. 

2 - Estado Físico 

O prédio encontra-se em estado precário, com tôda 
cobertura e fôrro em mau estado. A pavi~entação está 
bastante danificada e as guarnições das esquadrias de 
madeira estão imprestáveis. O revestimento das pare
des necessita de substituição. 
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3 - Obras Necessárias 

São necessárias obras de reforma na cobertura, pa
vimentação, nas i.nstalações elétricas e hidráulicas,. n~ 
revestimentos internos e externos, bem como substItUl
ção dos aparelhos sanitários, vidros e peitoris de ma
deira. É indispensável ainda pintura geral. 

4 - Área (Total 

Ocupação 1· Pav. 

Alfândega e Guardamoria ........... 1. 031.00m ~ 
Fiscalização do Impôsto de Consumo .. 
Subcontadoria junto à Alfândega ... . 
Delegacia Fiscal .................... 1. 196,00 
Delegacia do SPU ................. . 
Contadoria Seccional junto à Alfândega 
Procuradoria Fiscal ................ . 
Exatoria Federal em Belém .......... 105,00 
Delegação do Tribunal de Contas ... . 

5 - Levantamento 

Plantas 

I" Pavimento 
29 Pavimento 

Edifício da 

2.332,OOni2 

Escalas 

1 :100 
1:100 

ALFANDEGA EM JOÃO PESSOA 

1 - Descriçao Sumária 

2· Pav. 

829,OOm~ 

21.00 
231.00 
730,00 
187,00 
215,00 
50,00 

69.00 

2.332.00m2 

Dimensões (em) 

66 X 120 
66 'X 120 

Prédio de dois pavimentos, com espaço para Arma
zém no pavimento térreo e para Repartições no pavi
mento superior. Há, ainda, anexo, outro prédio des
tinado a Armazém. A construção é em alvenaria; dis
põe de instalações elétricas e hidráulicas; cobertura em 
estrutura de madeira e telhas planas; revestimento co-

50 



mum, pavimentação em ladrilhos Iiiêlráulicos, tábuas; 
esquadrias d~ madeira com fe~rf\gens aparentes. O 
imóvel está situado na Rua Visconde'de Inhaúma. 

2 - Estaâo Físico 

o prédio. encontra-se em estado:.p.recaríssimo~ 

3 - Obras Necessárias 
· \''' .. 

São necessarlas as seguintes obras: cobertura 
(substituir cêrca de 50% da estrutura de madeira e 
a totalidade das telhas no Armazém); pavimentação 
(substituição de todo piso cimentado· e dos sanitários) ; 
revestimento (todo rebôco interno e externo carece de 
recomposição); esquadrias (substituição de 6010 das 
venezianas) ; instalações. elétricas.~' hidráulicas (refor
ma total); ~p:;trelhos, sanit~ri,o~; (~llbstituição to~al).; 
aparelhos eletncos (colocaçao); ferragens (substItUI
ção total). 

4 - Área (Total 

Ocupação 

Alfândega 

Subcontadoria Seccional junto à 
Alfândega •. o o. o o o. o o o o o o o ••• o o o o 

Delegacia Seccional de Arrecadação. o o 

5 - Levantamento 

Plantas 

I' e 29 Pavimentos 

l' Pavo 

397,3Om2 

397,30rn2 

Escalas 

1: 100 

216.50rnz 

96,80 

84,00 

397,30mz 

Dimensões ( em) 

33 X 66 
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Edifício da 
DELEGACIA FISCAL EM JOÃO PESSOA 

1 - Descrição S-u"mária 

Prédio de quatro pavimentos e mais subsolo, em 
estrutura de concreto armado; dispondo de elevador, 
instalações elétricas e hidráulicas; alvenaria de tijolo; 
cobertura, parte impermeabilizada e parte em telhas 
de fibrocimento; esquadrias de madeira; revestimento 
comum; ferragens embutidas; pintura a gêsso e cola. 

2 - Estado Ff8ico 

Bom.~, todaViâ, urgente a conclusão da constru
ção que está sendo feita pelo Ministério a fim de ser 
conseqüentemente conseguida a instalação correta das 
repartições. 

3 - Obras Necessárias 

Obras de conclusão e pintura geral na parte já 
construída. 

4 - Area (Total = 1. 033,OOm2
) 

Ocupação Subsolo Ir Pau. ~ Pau. .39 Pau. ~. Pau. Casa Maq. 

DF 157,60m2 188,50m2 188,50m2 66,60m2 188,50m2 121,4:0ml 

Proc. Faz. 44,00 

Cont. Sec. 77,90 

157,60m2 188,50m'2 188,50m2 188.50m'l 188,50m2 121,4:0mll 
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õ - Levantamento 

Plantas Escalas Dimensões (em) 

Subsolo 1:50 41 

I' Pavimento 1:50 41 

2" Pavimento 1 :50 41 

3· Pavimento 1:50 41 

49 Pavimento 1:50 41 

Cobertura 1:50 41 

Edifício da 

DELEGACIA SECCIONAL DO IMPOSTO DE 
RENDA EM JOÃO PESSOA 

1 - Descrição Surruíria 

X 66 

X 52 

X 52 

X 52 

X 52 

X 52 

A Delegacia Seccional do lmpôsto de Renda em 
João Pessoa está instalada na metade do 5'9 pavimento 
do Edifício do IP ASE, situado na Avenida Guedes Pe
reira, n'l 27. Trata-se de prédio ,moderno construído 
em estrutura de concreto armado~ dispondo de instala
ções elétricas e hidráulicas; pavimentação em tacos; 
esquaàrlas de madeira; ferragens embutidas; revesti
mento comum; pintura a gêsso e cola. 

2 - Estado P'tSico 

Bom. 

3 - Obras N ecessária.q 

Nenhuma. 
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4 - Área (Total 

:Ocupação 

Delegacia Seccional do Impôsto de 
Renda .................... :: ... . 

Edifício da 

59 Pavimento 
(parte) 

389,OOm2 

DELEGACIA DO SERVIÇO DO PATRIMôNIO DA 
ÚNIÃO EM JOÃO PESSOA 

1 - Descrição Sumária 
. ":; -, "; ~'~ ; 

A Delegacia do Serviço do Patrimônio da União 
em João Pessoa está instalada no 29 pavimento do pré
dio situado na Rua Duque de Caxias, n9 576, de proprie
dade do Banco Real do Norte S.A. Trata-se de constru
ção em concreto' a:rtrttt'do; instalações elétricas e hidráu
licas; paredes de' alvenaria; cobertura em terraço im
permeabilizado;esqüadrÍas de madeira; ferragens em
butidas; payim~..ntaçãQ em: tacos; revestimento comum; 
pintura a gêsso e ~~l~~· .• ,.' . . 

2 - Estado Físico 

Bom. 

:3 - Obras Necessárias 

Nenhuma. 



4 - Area (Total = 80,OOm2
) 

Ocupação 

Delegacia do SPU em João Pessoa 

Edifício da 

GUARDAMORIA E ARMAZENS EM 
JOÃO PESSOA 

1 - Descrição Sumária 

2' Pavimento 

80,OOm2 

Trata-se de um prédio de dois pavimentos situado 
na Rua Visconde de Inháuma, construído em alvenaria 
de tijolo: coberto por telhas suportadas por estrutura 
de madeira; pavimentação em tábuas e cimentado; fer
ragens aparentes; revestimento comum; instalações elé
tricas e hidráulicas; pintura em caiação. 

2 - Estado Físico 

Precário. 

3 - Obras Necessárias 

Obras gerais de recuperação em todos os elementos 
construtivos. 

4 - Area (Total 

Ocupaç§o 1· e 2' Pavimento. 

Guarda'noria e Armazéns em J. Pessoa. 663,OOm2 
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5 - Levantamento 

Plantas Bscalas Dimensões (cm) 

1· e 29 Pavimentos 1:100 .. 1 X 73 

Edifício da 

ALFÂNDEGA NO RECIFE 

1 - Descrição Sumária 

O edifício da Alfândega no Recife está situado no 
alinhamento das Ruas Alfredo Lisboa e São Jorge, ao 
lado da Delegacia Fiscal. Trata-se de construção em 
estrutura de concreto armado; alvenaria de tijolo; co
bertura em terraço e telhado; esquadria:s de ferro e 
de madeira; revestimento comum; ferragens aparen
tes; pavimentação em mármore, tacos e ladrilhos hidráu
licos; pintura a óleo nas esquadrias e a base de água nas 
paredes e tetos. Dispõe de instalações elétricas e hi
dráulicas e três elevadores. 

2" - Estad!O Físico 

Estado físico precário, ocasionado principalmente 
pela sua localização próxima à orla marítima. A im
permeabilização está totalmente destruída, os elevado
res necessitam de revisão, assim como as instalações elé
tricas e hidráulicas. 

3 - Obras Necessárias 

Obras de reforma são necessárias, de modo geral, 
em todos os elementos construtivos. 
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4 - Area (Total = 9. 882,20mZ
) 

QUADRO I 

Ocupação l' .Pav. 

Alfândega e Guardamoria 1. 580.70m2 

Subcontadoria junto à Alfândega ....................... . 

União dos AFIA ...................................... . 

MJNI 

Serviço de Saúde do Põrto ..................... . 

1.580.70m~ 

QUADRO 11 

Ocupação 4· Pil,V. 

Alfândega e Guardamoria .............................. . 1.362.20m2 

Subcontadoria junto à Alfândega ....................... . 

União dos AFIA ...................................... . 

MJNI ............................................... . 58.50 

Serviço de Saúde do Pôrto ............................. . 

1.420.70m2 

Sobreloja 

1.580.70m3 

1.580.70m2 

59 Pav. 

1.079.70m2 

341.00 

1.i20.7Om' 

2" Pav. 

1.420.7Om2 

1.420.70m2 

Terraço 

7H.OOm2 

743.oom2 

3' Pav. 

1.079.70m2 

205.00 

136,00 

1.420.70m2 

Tõrre 

295,OOm2 

295,00m2 



5 - Levantamento 

Plantas 

I" Pavimento e Sobreloja 

2" e 3" Pavimentos 

4" e 5" Pavimentos 

Terraço. Cobertura e Tôrre 

Edifício da 

Bseà/as 

1:100 

1:100 

1:100 

1:100 

DELEGACIA FISCAL NO RECIFE 

1 - Descriçao Sumária 

Dimensões (em) 

49 X 94 

49 X 94 

49 X 94 

49 X 94 

o edifício da Delegacia Fiscal no Recife está si
tuado no alinhamento das Ruas Alfredo Lisboa e São 
Jorge (ao lado da Alfândega). Trata-se de constru
ção em estrutura de concreto armado, alvenaria de tijo
lo, cobertura de madeira e telhas de fibrocimento; es
quadrias de ferro e de madeira; revestimento em 
mármore (pavimento térreo), marmorite e azulejos; 
ferragens embutidas; pavimentação em tacos, ladrilhos 
hidráulicos, mosaicos e pastilhas; verniz nas portas, 
pintura a óleo nas esquadrias das janelas e a base de 
água nas paredes e tetos. Dispõe de instalações elétri
cas e hidráulicas, bem como de dois elevadores. 

2 - Estado Físico 

o estado físico é precário pelos mesmos motivos 
declinados na ficha relativa à Alfândega. 

3 - Obras Necessárias 

As calhas estão obstruídas, as esquadrias necessi
tam de recuperação imediata, bem como os trabalhos 
de serralha ria artística dos portões. As instalações 
elétricas e hidráulicas carecem de revisão total. Faz-se 
necessária a pintura geral. 
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4 - Área (Total 8.494,OOm2
) 

QUADRO I 
Ocupação 
Delegacia Fiscal •••••• 0.0 ••••••••••• , ••• • ' •••••••••••••• 

Departamento de Arrecadação ........................... . 
Contadoria Seccional ................................... . 
Inspetoria Regional de RI ............................. . 
ASeB ............................................... . 
Procuradoria da Fazenda ............................... . 
Mie 
Delegacia do SPU .................................... . 

Subsolo 
82,00m2 

Arquivo do Impôsto de Renda .......................... 60,00 

QUADRO 11 
Ocupação 
Delegacia Fiscal ....................................... . 

Departamento de Arrecadação ........................... . 
Contadoria Seccional ................................... . 
Inspetoria Regional de RI ............................... . 
ASeB ............................................... . 
Procuradoria da Fazenda ............................... . 
Mie ...............................................•.. 
Delegacia do SPU ..................................... . 
Arquivo do Impôsto de Renda ........................... . 

142,00m2 

JP Pav. 
1.571,00m2 

1.571,OOm2 

4' Pav. 
1.351.00mll 

13600 
14''1.00 

1.631,OOm2 

2' Pav. 
1.264,40m2 

366,60 

1.631,00m2 

5' Pav. 
699,OOm2 

248,00 
684,00 

1.631,00m2 

3' Pav. 
586,40m2 

471.90 
366,30 
206,40 

1.631,OOm2 

Casa Maq. 
257,OOm2 

257,00m2 



5 - Levantamento 

Plantas Bscalas 

Situação 1:500 ) 
) 

Subsolo 1:100 ) 

1· e 2" Pavimentos 1: 100 

3' e 4" Pavimentos 1: 100 

5" e Casa de Máquinas 1: 100 

Edifício da 

DELEGACIA REGIONAL DO IMPOSTO 
DE RENDA NO RECIFE 

1 - Descrição Sumária 

Dimensões (cm) 

33 X 76 

<19 X 113 

<19 X 120 

<19 X 113 

A Delegacia Regional do Impôsto de Renda no Re
cife está instalada nos 10Q e 11Q pavimentos do Edifício 
situado na Rua Dantas Barreto, 507, de propriedade 
da firma Edifício Antônio Barbosa S.A. 

2 - Estado Físico 

Muito bom. 

3 - Obras Necessárias 

Nenhuma. 

4 - Area (Total- 700,52m2
) 

Ocupação !{)f Pau. 11' Pau. 

Delegacia Regional do Impõsto de 
Renda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 350.26ml 350.2 .... 
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5 - Levantamento 

l'/antas 

10' Pavimento 
lI" Pavimento 

Edifício da 

Escalas 

1:50 
1:50 

EXATORIA FEDERAL NO RECIFE 

1 - Descrição Sumária 

Dimensões (cm) 

49 X 80 
49 X 80 

A Exatoria Federal no Recife está instalada no 
prédio situado na Rua Real da Tôrre, 360, de proprie
dade de Francisco Tenório de Cerqueira. 

2 - Estado Físico 

Precário. 

3 - Obras Necessaria3 

Prejudicado à vista da nova organização dos ser
viços fazendários. 

4 - Are~ (Total = 100,00m2
) 

Ocupação Pavimento 

Exatoria Federal no Recife ................•... lOO,OOm2 

Edifício da 

ALFANDEGA EM PARNAíBA (Em construção) 

1 - Descrição Sumária 

O futuro prédio da Alfândega em Parnaíba está 
sendo construído na zona portuárIa da cidade de Par-
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naíba, nos Sf'(mintp.s lop"radouros: R.ua 7 de Janeiro, 
Travessa do Rosário e Rua. General Sales, em terreno 
com área igual a :1.677, :Wm2

• 

o projeto prevê quatro pavimentos, dando inicial
mente a seguinte destinação: 

- Alfândega e Guardamoria 

- Subcontadoria Seccional junto à Alfândega 

- Inspetoria do Impôsto de Renda 

-. Seção do Impôsto de Consumo 

- Delegacia do Serviço do Patrimônio da União 

- Residência no 4~ pavimento. 

Edifício da 

ALFÂNDEGA E GUARDAMORIA EM PARNAíBA 

1 - Descrição Sumária 

Trata-se de uma construção de concreto armado, 
com dois pavimentos; paredes de alvenaria; cobertura 
em tesouras de madeira e telhas planas; dispondo de ins
talações elétricas e hidráulicas; revestimento comum; 
esquadrias de madeira; ferragens aparentes; pintura a 
óleo nas esquadrias e caiação; pavimentação em cimen
tados e tábuas. 

2 - Estado Físico 

o prédio encontra-se em estado regular de conser
vação. 

62 



3 - Obras Necessárias 

Prejudicado em vista da futura utilização de pró
prio federal. 

4 - Área (Total 

Ocupação l' Pav. Sobreloja 2" Pav. 

Alfândega e Guardamoria .......... 317.74m2 249.40ni2 

Inspetoria do Impôsto de Renda ..... 92.26m2 41O.00m2 79.30m2 

Subcontadoria junto à Alfândega ... . 81.30m2 

41O.00m2 41O.00m2 41O.00m2 

5 - Levantamento 

Plantas Escalas Dimensões (cm) 

l' e 2q Pavimentos 1:100 33 X 76 

Edifício da 

DELEGACIA FISCAL EM TERESINA 

1 - Descrição Sumária 

Tra ta-se de um prédio de alvenaria, sólida cons
trução, cobertura em tesouras de madeira e telhas cur
vas, fôrro de madeira; no andar térreo, pavimen
tação de mosaico, e no 29 pavimento, tábuas brancas e 
pretas. O prédio foi construído no século passado, ha
vendo sido reformado em 1903 e, novamente' em 1958. 
O imóvel está situado na Rua Coelho Rodrigues. 

2 - Estado Físico 

Regular. 
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3 - Obras Necessárias 

Obras gerais de reforma em todos os elementos 
construtivos. 

4 - Area (Total 

Ocupação 

Delegacia Fiscal 

19 Pavo 

&Oi ,90m2 

Exatorla Federal o ••••••••••• o • • • • • • 109.05 

2' Pavo 

626.oom2 

Subcontadoria Seccional . o o •• o o o •• o •• o 85.75 

Procuradoria Fiscal ....... o •• o • • • • • • 20.21 

Delegação do Tribunal de Contas .... 39.95 

5 - Levantamento 

Plantal 

Situação 

1" Pavimento 

2" Pavimento 

Edifício da 

913.95m2 

Escalas 

1:500 

1 :100 

1:100 

771.91m2 

Dimensões (cm) 

33 X 39 

40 X 76 

39 X 40 

DELEGACIA REGIONAL DO IMPôSTO DE 
RENDA EM TERESINA 

1 - Descrição Sumária 

A Delegacia Regional do Impôsto de Renda em T€
resina está instalada no 29 pavimento do prédio de dois 
pavimentos, situado na esquina das Ruas Barroso e Al
varo Mendes. A construção tem sua estrutura em 
concreto armado; alvenaria de tijolo; dispõe de insta
lações elétricas e hidràulicas; revestimento comum, pa-
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vimentação em tacos e cimentado; esquadrias de ma
deira e ferragens embutidas. 

2 - Estado Físico 

Regular. 

3 - Obras Necessárias 

Como o proprietário do imóvel já pediu sua entre
ga e o Delegado está providenciando nôvo local, o item 
fica prejudicado. 

4 - Área (Total = 270,00 m2) 

Ocupação 

Delegacia Regional do Impôsto d~ 
Renda em Teresina o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

5 - Levantamento 

PlantatJ 

Salão 

Edifício da 

Escalas 

1 :100 

2- Pavo 
270000m2 

Dimensões (em) 

33 X 39 

DELEGACIA DO SERVIÇO DO PATRIMôNIO 
DA UNIÃO EM PARNAíBA 

1 - Descrição Sumária 

A Delegacia do Serviço do Patrimônio da União 
em Parnaíba está instalada no prédio residencial si
tuado na Rua Pires Ferreira, n'1 257, de propriedade de 
Simplício Coelho de Rezende. Trata-se de construção 
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em alvenaria de tijolo, cobertura em tesouras de ma
deira e telhas curvas; esquadrias de madeira; ferra~ 
gens aparentes; pavimentação em tacos, tábuas e m~ 
saico; revestimento comum, pintura a óleo e a base de 
água; instalação elétrica e hid~áulica. 

2 - Estado Físico 

Precário. 

3 - Obras Neces.sárias 

Prejudicado à vista da futura utilização de pró
prio federal que se encontra em construção. 

4 - Area (Total = 231,26m2
) 

Ocupação Pavimento térreo 

Delegacia do SPU em Parnaíba 231.26m2 

Edifício da 

ALFANDEGA EM PARANAGUA 

1 - Descrição Sumária 

Prédio construído em 1911. Tem dois pavimentos 
em estrutura de madeira e alvenaria de tijolo; cober
tura com estrutura de madeira e telhas planas; esqua
drias . de ferro e madeira, pavimentação em frisos, la
drilhos hidráulicos e cimentados; pintura a óleo nas 
esquadrias e forros e gêsso e cola nas paredes. O pré
dio é situado no alinhamento das Ruas Cel. José Lôbo e 
Manoel Ribas. 
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2 - Estado Físico 

o prédio é de sólida construção e apresenta estado 
físico regular. 

3 - Obras Necessárias 

Estão sendo executadas obras de reforma atingin
do todos os elementos construtivos. 

4 - Area (Total = 1.270,25m2
) .. 

Ocupação 1· Pau. 

Alfândega e Guardamoria 742.25m2 

Subcontadoria Seccional ............ . 

MA (Repartições) ................ . 45.00 

787.25m2 

5 - Levantamento 

Plantas Escalas 

1~ e 2" Pavimentos 1:100 

Edifício da 

DELEGACIA FISCAL EM CURITIBA 

1 - Descrição Surruí:ria 

2' Pav. 

421.25m2 

61.75 

483.00m2 

Dimensões (em) 

57 X 67 

Prédio de três pavimentos e subsolo, situado no ali
nhamento das Ruas Presidente Faria, Marecha1 Deo-
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doro e João N egrão, construído .. em,. ~trutura de 
concreto armado, alvenaria de tijolo, cobertura com 
-estrutura de madeira e telhas planas; esquadrias exter
nas de ferro einterrtàs' de," madéi~â; pavinientação em 
mármore, tacos, pastilhas e cimentado; pintura a óleo 
'e a base de água; elevador com capacidade para 350kg 
e instalações elétIicas e hidráulicas. 

2 - Estado FísiGQ., .",<,\ " !" li""" 
• ',_ .• \.. .. ': _.'.1 I," ,",. ,.,1 " 

o estado físico do prédio é regular, havendo sido 
recentemente recuperada a cobertura. As esquadrias 
estão sendo reparadas assinf'como o elevador. 

,'.!. 

3 Obras N ecessdricu; 
-, ',- ,\ 

Estão sendo efetuadas as obras de reforma neces
sárias à completa rec,llperação do prédio. 

4 - Area (Total 

Ocupação Subsolo 1" Pav. 2" Pav. 3' Pav. 
.---.', 

Delegacia Fiscal ......... 69~~~2m2 -i85.22m2 488.28m2 326.80m2 

Delegacia de Arrecadação 149.10 180.50 

Delegacia do SPU ........ 141.54 

Inspetoria de RI .......... 62.00 22.00 
, 

'''' .. l' . "'.' 
, 

Procuradoria da Fazenda 
_ ... "-

H.50 .. 

Contadoria Seccional ....... 91.50 

Delegação do Te ......... 97.52 

-. -'/ ~, .. ~ 

.' 
~I .• .' '~96;32m2 696 • .32m2 696 • .321IJ-2 696.32mz 
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5 - Levantamento 

Plantas 

Subsolo 

1~ Pavimento 

2· Pavimento 

3· Pavimento 

~ : .. 
Escalas 

1 :50,; ;.~\' ,I'.:;;, , 

: I.!.I': i.. ,'1.' &. :') ... \ 

Edifício da, " :; " " I ; :~.~:i.l. 

DELEGACIA REGIONAL-D0;''fM,PêSTO 
DE RENDA EM CURITIBA 

1 - Descrição Sumária 

Dimensões (cm) 

49 X 99 

49 X 99 

49 X 99 

49 X 99 

A Delegacia Regibn~l ,do 'Im'PQsto de Renda em 
Curitiba está instalada 'riô "irrióvel'situado na Rua Dr~ 
Murici, nQ ''i06, ae propriedaae dos herdeiros de Jomtob 
Azulay. Trata-se de prédio em"estrutura de concreto 
armado; cobertura em estrutura de' madeira e telhas 
planas; paredes de alven~ria; i:p.stalações elétricas e 
hidráulicas; esquadrias de niadei~~; ,ferragens embuti
das; revestimento comum ;pavirrientáção em tacos, mo
saico e cimentados; pintura agêsso :e' cola. 

o • I .' .... 

2 - Estado Físico 

Bom. 

3 - Obras Necessárias 

Nenhuma. 

4 - Área (Total 

Ocupação 

Delegacia Regional do IR 

1', 2", 3" e 4' Pavimentos 

1.100.00m~ 
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Edifício da 

ALFANDEGA EM NATAL 

1 - Descrição Sumária 

O edifício da Alfândega de Natal está situado no 
alinhamento da Rua Silva Jardim e Avenida do PÔrto. 
Conta aproximadamente 40 anos. Tem dois pavimen
tos em alvenaria de tijolo; cobertura de telhas susten
tadas por estrutura de madeira; dispõe de instalações 
elétricas e hidráulicas; revestimento comum; pavimen
tação em tacos, frisos e mosaicos; pintura a gêsso e cola 
e caiação. 

2 - Estado Físico 

O tempo de construção e a falta de conservação 
periódica ocasionaram o estado físico atual que é mau. 

3 - Obras Necessárias 

Obras de reforma na cobertura (substituir 50% 
da estrutura de madeira e 3070 das telhas) ; pavimen
tação (50 % nas áreas taqueadas e 30 % nas com fri
sos) ; escadas (substituição do material do piso) ; esqua
drias (substituição total das fechaduras e dobradiças) ; 
instalações elétricas (enfiação nova e substituição dos 
aparelhos defeituosos); instalações hidráulicas (recu
peração nH tubulação e das calhas) ; vidros (substitui
ção de 10%). 

4 - Area (Total = 1.465,00m2
) 

Ocupação l' Pav. 

Alfândega em Natal ................ 732,50m2 

Subcontadoria junto à Alfândega .. _ . 

732,50m2 
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5 - Levantamento 

Plantas 

Situação 

Pavimentos Térreo 

e Superior 

Edifício da 

) 
) 
) 
) 
) 

Escalas 

1:500 

1: 100 

) 
) 
) 
) 
) 

DELEGACIA FISCAL EM NATAL 

1 - Descrição Sumária 

Dimensões (cm) 

41 X 113 

Trata-se de um prédio situado no alinhamento da 
Rua Silva Jardim e da Avenida Duque de Caxias. Tem 
três pavimentos construídos em estrutura de concreto 
armado e um anexo de um pavimento de alvenaria de 
tijolo. O imóvel dispõe de instalações elétricas e hidráu
licas; elevador;- cobertura com estrutura de madeira e 
telhas planas; revestimento comum; esquadrias de ma
deira; ferragens embutidas -; pavimentação em tacos, 
ladrilhos hidráulicos e cimentado; pintura a óleo e 
caiação. 

2 - Estado Físico 

Regular. 

3 - Obras Necessárias 

Reforma das instalações elétricas e hidráulicas, 
do elevador, da rêde interna de telefones e pintura ge
ral. Faz-se, também, necessário recuperar as tubula
ções de esgotos dos lavatórios e mictórios, reparos em 
pinturas, recolocação de tacos e revisão das persianas. 
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4 - Area ( Total = 1. 836,10m2
) 

Ocupação l' Pav. 

Delegacia Fiscal .......... 393.70m2 

Delegacia do IR .......... 
Contadoria Seccional ....... 
Procuradoria da Fazenda .. 
Delegação do TC ........ 
Departamento de Arrecad. 

Delegacia do SPU ........ 

5 - Levantamento 

Plantas 

Situação 

I' Pavimento 

2· Pavimento 

3' Pavimento 

Cobertura e C. Máquinas 

Res. Of. e Garagem 

Edifício da 

184.10 

577.80rr:2 

2! Pav. 

442.90m2 

57.20 

77.70 

577.80m2 

Escalas 

1 :200 

1:50 

1:50 

1:50 

1 :50 

1 :50 

3' Pav .. Casa Maq. 

1S5.60m2 102.70m~ 

244.20 

71.10 

76.90 

577.8Om2 102.70mt 

Dimensões (cm) 

33 X 50 

66 X 67 

66 X 67 

65 X 67 

66 X 67 

53 X 76 

EXATORIA FEDERAL EM NATAL 

1 - Descrição Sumária 

Prédio construído no alinhamento das Ruas Ari 
Parreiras e Presidente Barreto. Imóvel de dois pavi
mentos em estrutura de concreto armado; dispondo de 
instalações elétricas e hidráulicas; alvenaria de tijolo; 
pavimentação de' ladrilhos hidráulicos; esquadrias de 
madeira; pintura a óleo nas esqua:drias e gêsso e cola 
nas paredes. 
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2 - Estado Físico 

Bom. 

3 - Obras Necessárias 

Nenhuma. 

4 - Area (Total 1= 75,OOm2
) 

Ocupação Pavimento 

Exatoria Federal em Natal 

5 - Levantamento 

Plantas Escalas Dimensões (cm) 

Pavimento Térreo 1:50 41 X 39 

Edifício da 
MESA DE RENDAS EM MACAU 

1 - Descrição Sumária 

Prédio construído no alinhamento da Rua Monse
nhor Honório 182, anteriormente utilizado para salão 
de espetáculos e, depois, para depósito de sal. Constru
ção de alvenaria, pavimentação de cimento e cobertura 
de telhas curvas sustentadas por estrutura de madei
ra; revestimento comum; pintura em caiação e jnsta
lações elétricas e hidráulicas. 

2 - Estado Físico 

Péssimo. 

3 - Obras Necessárias 

Recuperação total. 
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4 - Area (Total = 250,65m2
) 

Ocupação 

Mesa de Rendas em Macau o o o o o o o o 

5 - Levantamento 

Plantas Escalas 

Pavo Térreo 1: 100 

Edifício da 
ALFANDEGA EM JAGUARÃO 

1 - Descrição Sumária 

Pavimento Térreo 

250.65m2 

Dimensões (cm) 

39 X 41 

A Alfândega em J aguarão acha-se instalada em 
próprio federal, construído na cabeceira da Ponte In
ternacional Mauá, sôbre o rio J aguarão. É um prédio 
de dois pavimentos em estrutura de concreto armado; 
alvenaria de tijolo; cobertura de telhas e parte em ter
raço; pavimentação de ladrilhos hidráulicos; esqua
drias de madeira; instalações elétricas e hidráulicas. 

2 - Estado Físico 

Todo o revestimento interno acha-se em decompo
sição em conseqüência do emprêgo de areia salitrada 
na argamassa. 90% das esquadrias de madeira estão 
em mau estado, carecendo de substituição. A insta
lação elétrica está imprestável em muitos trechos. O 
piso no 1 Q pavimento acha-se coberto por um estrado 
de madeira para atenuar os efeitos da umidade. O ter
raço está com a impermeabilização inteiramente dete
riorada, o que acarreta graves infiltrações no 1 Q 

pavimento. 

74 



3 - Obras Necessárias 

Substituição de todo revestimento interno, de 9070 
das esquadrias externas; de todos os elementos da ins
talação elétrica. Recomposição da impermeabilização 
do terraço. 

4 - Área (Total 

Ocupação 

Alfândega em Jaguarão 

Subcontadoria Seccional 

5 - Levantamento 

Planta~ 

Situação 

1· e 2" Pavimentos 

Edifício da 

1· Pav. 

306,70m2 

27,30 

334.00m2 

Escalas 

1 :250 

1:50 

ALFÂNDEGA EM LIVRAMENTO 

1 - Descrição Sumária 

2' Pav. 

169,OOm'2 

169,00m2 

DimenllÕes ( cm ) 

48 X 93 

58 X 86 

Prédio de cinco pavimentos, dando frente para a 
Rua General Ilha Moreira e Avenida Paul Harris, 
construído em estrutura de concreto armado, paredes 
de alvenaria de tijolo; piso de tacos nas salas, grani
tina nos corredores e sanitários; esquadrias de madei
ra e de ferro; cobertura de chapas onduladas de fibro
cimento, com estrutura de madeira; instalações elétri
cas e hidráulicas e elevador. 
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2 - Estado Físico 

O prédio apesar de haver sido concluído em 1957, 
e entregue em 1959, apresenta falhas de construção 
graves, tais como: caixilhos basculantes sem funciona
mento, precariedade do revestimento pelo emprêgo de 
material condenado, caixas de incêndio com acesso di
fícil, instalações elétricas com deficiência de circuitos, 
falta de polimento em muitas partes dq piso. 

3 - Obras Necessárias 

Correção de todos os defeitos assinalados no item 
anterior e instalação de comando de luz nas escadas. 

4 - Área (Total = 2. 643,20m2
) 

Ocupação l' .Pav. 2' Pav. 

Alfândega ...... 792.60m2 732. 10m2 

Inspetoria do IR . 

Sub contadoria Sec: 

792.60m2 732. 10m2 

5 - Levantamento 

Plantas Escalas 

Situação 1:200 

I' e 29 Pavimentos 1: 100 

3' e 4' Pavimentos 1: 100 ) 

5' Pavimento 
) 

1: 100 ) 

Edifício da 
ALFANDEGA EM PELOTAS 

1 - Descrição Sumária 

3' Pav. 4' Pav. 

528.50m2 172. 10m2 

276.70 

79.70 

528.50m2 528.50m2 

5' Pav. 

61.50m2 

Dimensões (cm) 

33 X 58 

46 X 123 

33 X 101 

Prédio construído na Praça Domingos Rodrigues, 
em estrutura de concreto armado; dispondo de instala-
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ções elétricas e hidráulicas; a cobertura em terraço com 
tijoleira revestida de asfalto; alvenaria de tijolo; es
quadrias de madeira e de ferro nos portões da entrada 
principal, do depósito e da Guardamoria (fundos); ro
das as esquadri as externas são protegidas com grades 
de ferro; revestimento externo em pó-de-pedra, interno 
comum e nas paredes do hall principal azulejos colori
dos; ferragens embutidas; pavimentação em tacos, ce
râmica e ladrilhos hidráulicos; pintura a óleo nas es
quadrias e a gêsso e cola nas paredes. 

2 - Estado Físico 

A impermeabiliza~ão está em mau estado; notam
-se trincas na alvenaria; o revestimento junto à clara
bóia está, também, em mau estado, assim como a 
instalação elétrica. 

3 - Obras Necessárias 

Construção de cobertura tradicional ou reconstru
ção da existente com tratamento especial nas juntas; 
recomposição de revestimentos; substituição de vidros 
quebrados; recuperação das persianas; nova fiação e 
pintura geral. 

4 - Area (Total = 920,OOm2
) 

Ocupação 

Alfândega em Pelotas .............. . 

Subcontadoria Seccional ............ . 

5 - Levantamento 

Plantas 

Situação 

I' e 2' Pavimentos 

1· Pav. 

384.40m2 

75.60 

460.00m2 

Escalas 

1:100 

1:50 

2" Pav. 

460.00m2 

460.00m2 

Dimensões (em) 

33 X 57 

47 X 120 
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Edifício da 
ALFANDEGA EM PORTO ALEGRE 

1 - Descrição Sumária 

A Alfândega em Pôrto Alegre está instalada em 
imóvel de dois pavimentos, situado no alinhamento da 
Avenida Sepulveda, construído em estrutura de concre
to armado; paredes de alvenaria de tijolos; instalações 
elétricas e hidráulicas; cobertura em tesouras de ma
deira e telhas planas e chapas onduladas de alumínio; 
esquadrias de madeira e de ferro; revestimento comum; 
pavimentação em tacos e ladrilhos hidráulicos; pintura 
a gêsso e cola. 

2 - Estado Físico 

o prédio tem sua cobertura em estado precário; 
diversos tetos ameaçam desabar; instalações hídráuli
cas com tubulações obstruídas; alvenarias internas com 
fissuras acentuadas. 

3 - Obras Necessárias 

Substituição da cobertura; recuperação das insta
lações elétricas e hidráulicas; idem das paredes que 
apresentam trincas em conseqüência de recalque das 
mesmas, principalmente a que está afetando o funcio
namento da porta da caixa forte; substituição- dos tetos 
defeituosos; revisão da pavimentação. 

4 - Area (Total = 2. 690,OOm2
) 

Ocupação l' Pav. 

Alfândega em Pôrto Alegre ......... 1.700.00m2 

Subcontadoria Seccional 

1.700.00m2 
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5 - Levantamento 

Plantas 

Situação 
1~ Pavimento 
~ Pavimento 

Edifício da 

Escalas 

1:200 
1:200 
1:200 

ALFANDEGA NO RIO GRANDE 

1 - Descrição Sumária 

Dimensões (em) 

48 X 72 
33 X 57 
33 X 58 

Prédio ocupando a quadra formada pelas Ruas dos 
Andradas, Riachuelo, Ewbank e Marechal Floriano. A 

. Alfândega no Roio Grande ocupa, atualmente, a ala da 
Rua Marechal Floriano, mesmo assim em situação pre
caríssima. A Guardamoria, Inspetoria do Impôsto de 
Renda, bem como repartições municipais e subordina
das ao Ministério da Agricultura estão instaladas na 
ala da Rua Ewbank. O restaurante do edifício está 
abandonado à vista de iminente perigo de desabamento. 

2 - Estado Físico 

Em ruínas, precaríssimo. 

3 - Obras Necessárias 

Reconstrução total. 

4 - Area (Total = 7.212,OOm2
) 

Ocupação 

Alfândega e Guardamoria ..................... . 
Inspetoria do Impôsto de Renda ....•........... 
Subcontadoria Seccional ...................... . 
MA ........................................ . 
PMRG .................••.......••....•..•.. 

Pavimento 

5.847.00m2 

360.00 
375.00 

60.00 
570.00 

7. 212.00m2 
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5 - Levantamento 

Plantas 

Situação 

Pavimento 

Edifício da 

Escalas 

1:500 

1:200 

ALFÂNDEGA EM URUGUAIANA 

1 - Descrição Sumária 

Dimensões (cm) 

33 X 67 

45 X 87 

Prédio construído no alinhamento das Ruas Côn-· 
sul Antônio Mary Ulrich, Vasco Alves e Domingos de 
Almeida, em estrutura de concreto armado; piso de ta
cos nas salas, cerâmica nos corredores e sanitários ; 
escadas de granitina; esquadrias de madeira e de ferro; 
cobertura de telhas de fibrocimento sustentadas por es
trutura de madeira; instalações elétricas e hidráuli
cas; pintura a óleo nas esquadrias e gêsso e cola nas 
paredes e tetos. O prédio não é servido por elevador, 
mais foi previsto na construção local para instalação 
futura. 

2 - Estado Físico 

Bom. 

3 - Obras Necessárias 

Pequenos reparos em falhas no rebôco de alguns 
tetos, na cerâmica do corredor e. alguns azulejos que se 
encontram soltos. 
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4 - Área (Total = 2.612,70m2
) 

Ocupação J9 Pav. 19 Pav. 3P Pav. Casa Maq. 

Alfândega em Uruguaiana . 883.30m2 850,70m2 290.05m2 28,OOm2 

Inspetoria do IR ......... 240,00 

Subcontadoria Seccional .... 146.95 

Junta de Conciliação ...... 147,30 

MA ••••••••••••••• 0° ••• 26,40 

883.30ni2 850,70m2 850.70m2 28,OOm2 

5 .- Levantamento 

Plantas Escalas Dimensões (em) 

Situaçao 1: 1.000 33 X 57 

1· Pavimento 1: 100 33 X 76 

2' Pavimento 1: 100 33 X 76 

3" Pavimento 1:100 33 X 76 

Edifício da 

DELEGACIA FISCAL EM PORTO ALEGRE 

1 - Descrição Sumária 

A Delegacia Fiscal em Pôrto Alegre está instala
da em imóvel de três pavimentos, situado no alinha
mento da Praça Visconde do Rio Branco, construído 
em estrutura de concreto armado; paredes de alvena
ria de tijolo; instalações elétricas e hidráulicas; cober
tura, parte em terraço e parte em lâminas de cobre com 
estrutura de madeira; esquadrias de ferro e de madei
ra; revestimento comum; ferragens aparentes, pavi-
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mentação de tacos e ladrilhos hidráulicos; pintura a 
óleo nas esquadrias e a gêsso e cola nas paredes. 

2 - Estado Físico 

De modo geral o prédio encontra-se em bom estado 
físico com exceção das instalações elétricas e hidráuli
cas. Alguns tetos de estuque apresentam estado de 
ruína e a clarabóia que ilumina o hall central tem sua 
armação muito deteriorada. 

3 - Obras Necessárias 

Recuperação das instalações elétricas e hiaráu
licas, reparo na clarabóia central, substituição dos ele
mentos construtivos do terraço, de azulejos e aparelhos 
inutilizados; pintura geral. 

4 - Área (Total - 5.328,OOm2
) 

Ocupação 1· Pav. 2" Pav. 

Delegacia Fiscal ......... 1.722.00m2 1. 646.00m2 

Delegacia SPU .......... 

Contadoria Seccional • o ••• 

SR Divida Fundada 76.00 

1.722.00m2 1. 722.00m2 

5 - Levantamento 

Plantas 

Situação 

I' Pavimento 

2" Pavimento 

3" Pavimento 

4' Pavimentá 
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Escalas 

1:200 

1: 100 

1: 100 

1: 100 

1:100 

3" Pav. 49 Pav. 

1.604.oom2 

162.00 

118.00 

1.722.00m2 162.oom2 

Dimensões (em) 

33 X 51 

48 X 72 

48 X 72 

48 X 72 

i8 X 72 



Edifício da 

GUARDAMORIA EM URUGlJkIANA 

1 - Descrição Sumária 

Próprio situado na cabeceira da Ponte Internacio
nal sôbre o rio Uruguai. Construçãº em concreto arma
do dispondo de dois pavimentos ,~:,um subsolo; instala
ções elétricas e hidráulicas ;pa:redes de alvenaria de 
tijolo; pisos cimentados, de ladriJP.·os hidráulicos e de 
tacos; esquadrias de madeira .~de: ferro; cobertura em 
terraço; pintura a gêsso e cola. 

2 - Estado Físico 

A impermeabilização do terraço e as instalações 
elétricas e hidráulicas são as partes .construtivas que 
apresentam estado mais pl'·écári'6:;:. ... . 

3 - Obras Necessárias 

Recuperação de tôdas as' esquadrias de ferro na 
parte metálica, bem como na colocação de vidros; im
permeabilização nova e total no terraço; substituição da 
instalação hidráulica nos pontos obstruídos; idem quan
to à elétrica, compreendendo nesta a colocação de apa
relhos de iluminação. 

4 -. Área (Total = 607,70m2
) 

Ocupação Subsolo 1° Pav. 

Guardamoria ............. 195.00m2 195.0qrp2· 

5 - Levantamento 

Plantas 

Situação 

Subsolo. 1'0 e 2· Pav. 

Escalas 

1:1.000 

1:100 

2° Pav. Mirante 

195.00m2 22.70m2 

Dimensões (em) 

33 X 57 

33 X 91 
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Edifício da 

ALFANDEGA EM ITAJAt 

1 - Descrição Sumária 

Prédio em final de construção, com dois pavimen
tos e mirante, estrutura de concreto armado; paredes 
em alvenaria de tijolo; cobertura em telhas de fibro
cimento suportadas por estrutura de madeira; esqua
drias metálicas e· de madeira; instalações elétricas e 
hidráulicas. 

2 - Estado Físico 

Externamente o prédio está com tôda a alvenaria 
pronta; internamente, os pavimentos térreo e superior 
já se encontram revestidos em massa branca e os locais 
dos sanitários à altura dos azulejos; cobertura pronta; 
pisos todos em osso; esquadrias de ferro, do tipo bas
culante, tôdas colocadas e os marcos das esquadrias de 
madeira também estão colocados. Instalações elétricas 
têm a parte de tubula~ão concluída e, no que diz res
peito às instalações hidráulicas, carecem da colocação 
dos aparelhos. 

3 - Obras Necessárias 

Externamente, revestimento total, arremates do 
telhado e caixas dágua,· pavimentação de escadas, cons
trução de calçadas, jardins e pintura geral. Interna
mente, pavimentação de todo o prédio, revestimento de 
massa fina nas paredes da circúlação, colocação de azu
lejos, conclusão das instalações elétricas e hidráulicas, 
colocação de esquadrias, pintura geral e obras comple
mentares de limpez.a. 
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Edifício da 

ALFANDEGA EM SÃO FRANCISCU DO SUL 

1 - Descrição Sumária 

Prédio com dois pavimentos, construído no século 
passado, no alinhamento da Rua Babitonga. Cobertura 
de telhas sustentada com estrutura de madeira; paredes 
de alvenaria de tijolo; piso de frisos sõbre barrotes; es
cada de madeira; revestimento comum; instalações elé
tricas e hidráulicas. 

2 - Estado Físico 

Precaríssimo, em ruínas. 

3 - Obras Necessárias 

Gerais de recuperação. 

4 - Area (Total = 549,30m2
) 

Oeupaçã" }" Paf1. 

Alfândega em São Francisco do Sul ... 257.60m2 

5 - Levantamento 

Plantas 

Situação 

1 ~ e 2v Pavimentos 

Edifício da 

Escalas 

1:200 

1: 100 

ALFANDEGA E GUARDAMORIA 
EM FLORIANóPOLIS 

1 - Descrição Sumária 

'l:' Pav. 

291.70m2 

Dimensões (em) 

33 X 56 

33 X 56 

A Alfândega de Florianópolis está instalada em 
imóvel situado no alinhamento das Ruas Conselheiro 



Mafra e Cais Frederico Rôla. Trata-se de construção 
de dois pavimentol' .. e .,sobreloja, em alvenaria de tijolo 
e pedra, instalaçõeseletncas e hidráulicas ;éobertura 
em tesouras de madeira e telhas; revestimento comum; 
pavimentação em cimentados; pintura em caiação. 

2 - Estado Físico: '., 

Precaríssimo: A construção atribuída ao Arquite
to francês Grangean de Montigny data de 1835 e não 
teve no correr do tempo a devida manutenção: 

3 - Obras Necessárias 

Obras de recuperação em todos os elementos cons
trutivos, com exceção da alvenaria que, em conseqüên
cia da sua espessura, vem resistindo à ação do tempo. 

4 - Area (Total' 1.760,70m2
) 

Ocupação 19 Pav. Sobreloja 29 Pav. 

Alfândega e Guardamoria ........... 927.35m2 65.30m2 280.80m2 

Armazéns .......................... 454.85 

Subcontadoria Seccional ............. 32.40 

5 - Levantamento 

Plantas 

Situação 

I" Pavimento - Sobreloja ) 
) 

- 29 Pavimento . r 
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1.382.20m2 

Escalas 

1:200 

1:100 

) 
) 
) 
) 
) 

65.30m2 313.20m2 

Dimensões (em) 

50 X 76 



Edifício da 

DELEGACIA FISCAL EM FLORIANóPOLIS 

1 - Descrição Sumária 

A Delegacia Fiscal em Florianópolis está insta
lada em um edifício de dois pavimentos situado no ali
nhamento da Praça 15 de Novembro, construído em al
venaria de tijolo; instalações elétricas e hidráulicas; 
cobertura em tesouras de madeira e telhas planas e de 
fibrocimento; esquadrias de madeira; revestimento co
mum; pavimentação em mármore no hall principal, fri
sos e tacos; pintura a óleo nas esquadrias e caiação. 

2 - Estado Físico 

o prédio acha-se em situação precária, principal
mente quanto às instalações, esquadrias e cobertura. 
N o que se refere à instalação elétrica, a linha aberta 
no fôrro não tem mais proteção; as tubulações da ins
talação hidráulica estão obstruídas e é necessário revi
sar para substituição das peças imprestáveis. Do mes
mo modo deve ser procedido quanto às esquadrias e à 
cobertura. 

3 - Obras Necessárias 

Obras gerais de reforma em todos os elementos 
-construtivos e construção de dois reservatórios, um sub
terrâneo e outro superior, bem como instalação do gru
po electrobomba. 

4 - Area (Total = 1.279,80m2
) 

Ocupação 1" Pav. 

Delegacia Fiscal .................... 578,30m2 

Delegacia do SPU ................. . 
Contadoria Seccional ................ 32.80 
SR Dívida Fundada ................. 28.80 

639.90 

29 Pav. 

466.30m2 

78.00 
95.60 

639.90 
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5 - Levantamento 

Plantas Escalas Dimensões (cm) 

1· e 2· Pavimentos 1 :100 50 X 108 

Edifício da 

ALFÂNDEGA E GUARDAMORIA EM ARACAJU 

1 - Descrição Sumária 

A Alfândega e a Guardamoria em Aracaju estão 
instaladas em prédio situado no alinhamento dos se
guintes logradouros: Rua Divina Pastôra, Avenida Rio 
Branco, Rua Geru e Praça General Valadão. Ê uma 
construção de dois pavimentos, com estrutura mista de 
madeira e alvenaria de tijolo; instalações elétricas e 
hidráulicas; cobertura em tesouras de madeira e telhas 
planas; esquadrias metálicas e de madeira; revestimen
mento comum; ferragens aparentes; pavimentação em 
mosaico, tábuas e tacos; pintura a óleo nas esquadrias 
e forros e a base de água nas paredes. 

2 - Estado Físico 

Precaríssimo. 

3 - Obras Necessárias 

Ohr:as de reforma gerais em todos os elemen
tos construtivos. 
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4 - Area (Total =1. 791,50m2
) 

Ocupação JP Fav. 

Alfândega e Guardamoria ............ 1.005,05m2 

Delegacia do SPU ................. . 

Delegacia Seccional de Arrecadação .. 65.20 

Inspetoria Fiscal de RI ............. . 

Subcontadoria junto à Alfândega ..... 

Delegação do Tribunal de Contas ... 

1.070.25m2 

5 - Levantamento 

Plantas Escalas 

l· e 2· Pavimentos 1: 100 

Edifício da 

DELEGACIA FISCAL EM ARACAJU 

1 - Descrição Sumária 

2" Fav. 

418,75m2 

171.25 

35.75 

34.00 

58.50 

721.25m2 

Dimensões (cm) 

49 X 95 

o edifício da Delegacia Fiscal em Aracaju é um 
imóvel de dois pavimentos situado na esquina da Ave
nida Rio Branco e da Praça Fausto Cardoso (lado nor
te) . A construção é em estrutura mista de madeira e 
alvenaria de tijolo; instalações elétricas e hidráulicas; 
cobertura em tesouras de madeira e telhas curvas; es
quadrias de madeira; revestimento comum; ferragens 
aparentes; pavimentação em mosaico, marmorite, tá
buas e tacos; pintura a óleo e caiação. 
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2 - Estado Físico 

Trata-se de construção de mais de 50 anos e em
bora tenha sofrido diversas obras de reforma encontra
-se em mau estado de conservação. 

3 - Obras Necessárias 

São necessárias obras de reforma em todos os ele
mentos construtivos. 

4 - Área (Total = 772,80m2
) 

Ocupação 

Delegacia Fiscal em Aracaju ........ . 

Procuradoria da Fazenda .......... . 

Contadoria Seccional junto à DF ... . 

Delegacia de Arrecadação ......... . 

5 - Levantamento 

Plantas 

19 e 2" Pavimentos 

Cobertura 

Edifício da 

1" Pav. 

386.40m2 

386.40m2 

Escalas 

1:100 

1: 100 

MESA DE RENDAS EM MACAP A 

1 - Descrição Sumária 

2" Pav. 

238.40m2 

28.00 

50.00 

70.00 

386.40m2 

Dimensões (em) 

43 X 66 

33 X 62 

A Mesa de Rendas em Macapá está instalada no 
antigo salão de diversões do Hotel Macapá, cedido pelo 
Govêrno do Território. 
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2 - Estado Físico 

A parte ocupada pela Mesa de Rendas está em 
boas condições. 

3 - Obras Necessárias 

Pintura geral. 

4 - Area (Total = l03,09m2
) 

Ocupação 

Mesa de Rendas em Macapá .................. . 

5 - Levantamento 

Plantas 

Pavimento térreo 

Edifício da 

Escalas 

1:50 

Pavimento térreo 

103.09m2 

Dimensões (cm) 

33 X 55 

MESA DE RENDAS EM PORTO VELHO 

1 - Descrição Sumária 

A Mesa de Rendas em Pôrto Velho está instalada 
em imóvel de um pavimento situado na Rua Prudente 
de Morais. Trata-se de próprio federal, sob a jurisdi
ção do Govêrno do Território de Rondônia, construído 
em alvenaria de .tijolo; instalações de luz e telefone; 
cobertura em tesouras de madeira e telhas planas, es
quadrias de madeira; revestimento comum; ferragens 
aparentes; pavimentação em tacos, mosaico, ladrilhos 
hidráulicos e cimentados; pintura a óleo nas esquadrias 
e caiação. 
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2 - Estado Físico 

o prédio encontra-se em estado precaríssimo, com 
o fôrro ameaçando ruir; a instalação elétrica não fun
ciona e não· existe instalação hidráulica. 

3 - Obras Necessárias 

Gerais em todos os elementos construtivos e com
plementares onde necessárias .. 

4 - ;f.rea (Total = 44,35m2
) 

Ocupação Pavimento térreo 

Mesa de Rendas em Pôrto Velho o.···· ......... . 

5 - Levantamento 

Plantas Escalas Dimensões (cm) 

Pavimento térreo 1:50 33 X 39 

Edifício da 

MESA DE RENDAS EM BOA VISTA 

1 - Descrição Sumária 

A Mesa de Rendas em Boa Vista está instalada 
em prédio de um pavimento, situado na Rua Sebastião 
Diniz, de propriedade de Maria Melo. Trata-se de uma 
construção ne maneIra; com Instalações de luz, água e 
esgôto; paredes de madeira, cobertura em tesouras de 
madeira e telhas curvas; esquadrias de madeira com 
ferragens aparentes; pintura a óleo e caiação; pavi
mentação em tábuas. 
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2 - Estado Físico 

Péssimo. 

3 - Obras Necessárias 

Trata-se de imóvel alugado, não apresentando as 
mínimas características de funcionalidade; a solução 
recomendada é a construção de prédio pelo Ministério 
ou aluguel imediato de outro local. 

4 - Área (Total = l04,13m2
) 

Ocupação Pavimento térreo 

Mesa de Rendas em Boa Vista !Oi,13m2 

5 - Levantamento 

PlantaI! Escalas Dimensões (cm) 

Situação do terreno 1:200 33 X 48 

Situação do prédio 1: 100 ) 
) 33 X 57 

Pavimento térreo 1 :50 ) 
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• 

4. ANÁLISE DO TRABALHO REALIZADO 

21. O conhecimento do binômio - área e estado 
físico - é fundamental para avaliar a situação de 
qualquer acervo. 

22. Assim, após à-crítica de tôdas as peças do le
vantamento efetuado, podemos relacionar os prédios 
inspecionados com suas respectivas áreas de utiliza.ção 
e atribuir a classifica.ção na Escala de Depreciação que 
prevê, para o caso em tela, sete faixas, correspondendo 
a cada uma o percentual de correção necessário à repo
sição do edifício na situação de "pronto para utili
zação". 

QUADRO I 
Escala de Depreciação 

Faixas 

Muito bom 

Bom ................................. . 

Regular .............................. . 

Precário .............................. . 

Pre~arissimo .......................... . 

Mau ................................. . 

Péssimo .............................. . 

Eis a relação: 

% 
10010 

20010 

400/0 

60% 

70% 

80% 

90% 
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QUADRO 11 

Ullidade Administrativa 

AC 

Mesa de Rendas em Rio Branco 

AL 

Alfândega e Guardamoria em Maceió .... . 
Delegacia Fiscal em Maceió ............ . 
Delegacia Seccional do IR em Maceió ..... . 

AM 

Alfândega e Guardamoria em Manaus .... . 
Delegada Fiscal em Manaus ............. . 

BA 

Exatoria Federal em Salvador ........... . 
Guardamoria da Alfândega em Salvador .. , 
Ministério da Fazenda em Salvador 

CE 

Alfândega e Guardamoria em Fortaleza .. . 
Delegacia Fiscal em Fortaleza .......... . 
Delegacia do SPU em Fortaleza ........ . 
Primeira Exatoria Federal em Fortaleza 
Segunda Exatoria Federal em Fortaleza ... 

ES 

Conjunto Fazendário em Vitória ........ . 
Delegacia Seccional do IR em Vitória ... . 
Procuradoria da Fazenda em Vitória 

GO 
Delegacia Fiscal em Goiânia ........... . 
Delegacia Seccional do IR em Goiânia ... . 

MA 

Alfândega e Guardamoria em Sâo Luís 
Delegacia Fiscal em São Luís .......... . 
Delegacia Seccional do IR no Maranhlio . 
Delegacia do SPU em São Luís ........ . 
Exatoria Federal em São Luís ........... . 

MG 

Delegacia Fiscal em Belo Horizonte ...... . 
Delegacia Regional de Arrecadação em 

Belo Horizonte ....................... . 
Delegacia Reg. do IR em Belo Horizonte . 
Delegacia Reg. de RI em Belo Horizonte ., 
Delegacia do SPU em Belo Horizonte ..... 
Serviço de Importação Aérea em Belo 

Horizonte ........................... . 

96 

Area (m.!) 

• 
107.26 

3.642.00 
2,468.70 

526.00 

1.474.28 
829.60 

58.00 
5.892.00 
8.329,30 

8.135.37 
1.795.00 

252.26 
140.00 
128.00 

1.783.50 
631.60 

58.00 

1.197.00 
349.00 

3.767.84 
1.413.00 

620.50 
188.12 
57.00 

1.990.00 

1.001,36 
2.071.00 
1.480.00 

108.80 

172,10 

Estado Físico 

Precário 

Precário 
Péssimo 
Precaríssimo 

Péssimo 
Mau 

Bom 
Precário 
Bom 

Péssimo 
Bom 
Precaríssimo 
Regular 
Regular 

Péssimo 
Mau 
Muito bom 

Regular 
Precário 

Precário 
Péssimo 
Bom 
Precário 
Regular 

Bom 

Regular 
Precário 
Bom 
Bom 

Péssimo 



MT 
Alfândega e Guardamoria em Corumbá 
Delegacia Fiscal em Cuiabá .. , .......... , 
Posto Aduaneiro Esdras ................ . 

PA 

Alfândega e Delegacia Fiscal em Belém ., 

PB 

Alfândega em João Pessoa .............. . 
Delegacia Fiscal em João Pessoa ........ . 
Delegacia Seccional do IR em João Pessoa. 
Delegacia do SPU em João Pessoa .......• 
Guardamoria e Armazéns em João Pessoa 

PE 

Alfândega no Recife ................... . 
Delegacia Fiscal no Recife .............. . 
Delegacia Regional do IR no Recife .... . 
Exatoria Federal no Recife ............. . 

PI 

Alfândega e Guardamoria em Parnaíba 
Delegacia Fiscal em Teresina ........... . 
Delegacia Regional do IR em Teresina .... . 
Delegacia do SPU em Parnaíba ......... . 

PR 

Alfândega em Paranaguá ............... . 
Delegacia Fiscal em Curitiba ........... . 
Delegacia Seccional do IR em Curitiba 

RN 

Alfândega em Natal ................... . 
Delegacia Fiscal em Natal .............. . 
Exatoria Federal em Natal .........•.... 
Mesa de Rendas em Macau ............. . 

RS 

Alfândega em Jaguarão ................ . 
Alfândega em Livramento .............. . 
Alfândega em Pelotas ...............•... 
Alfândega em POrto Alegre .............• 
Alfândega no Rio Grande .............. . 
Alfândega em Uruguaiana .............. . 
Delegacia Fiscal em Põrto Alegre ....... . 
Guardamoria em Uruguaiana ............ . 

SC 

Alfândega em Itajaí ....................•• 
Alfândega em São Francisco do Sul ..•.•• 
Alfândega e Guardamoria em FloriaDÓpolis 
Delegacia Fiscal em FloriaDÓpolis ......•. 

2.893.50 
2.296.30 

356.50 

4.664.00 

794.60 
1.033.00 

389.00 
80.00 

663.00 

9.882.20 
8.-494.00 

70o.s2 
100.00 

1.230.00 
1.685.86 

270.00 
231.26 

1.270.25 
2.785.28 
1.100.00 

1.-'65.00 
J .836,10 

75,00 
2S0.65 

503.00 
1.643,20 

920,00 
2.690.00 
7.212.00 
2.612.70 
'.328.00 

tm.70 

~9,30 
1.160.70 
1.179,80 

Mau 
Bom' 
Precàrio 

Precário 

Precaríssimo 
Bom 
Bom 
Bom 
Precário 

Precário 
Precário 
Muito bom 
Precário 

Regular 
Regular 
Regular 
Precário 

Regular 
Regular' 
Bom 

Mau 
Regular 
Bom 
Péssimo 

Mau 
Regular 
Mau 
Precário 
Precaríssimo 
Bom 
Bom 
Mau 

Em construçlp 
Precaríssimo 
Precaríssimo 
Precário 

l 
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SE 
Alfândega e Guardamoria ém Aracaju ... . 
Delegacia Fiscal em Aracaju ........... . 

1. 791.50 
772.80 

Precaríssimo 
Mau 

AP 
Mesa de Rendas em Macapá ............ . 103.09 Bom 

.RO 

Mesa de Rendas em Pôrto Velho ........ . 41.35 Precarissimo 

RR "Oi 

Mesa de Rendas em Boa Vista 104.13 Péssimo 

23. As áreas levantadas totalizam 124. 137 ,88m2
• 

A ordenação, de acôrdo com a Escala de Depreciação, 
apresenta o seguinte resultado: 

QUADRO In 

Faixas Area (m2 ) % 
Muito bom .................... . 9.087.82 7.3 
Bom ......................... . 19.069.39 15.4 
Regular ...................... . 
Precário ..................... . 

14.241.05 115 
41.380.98 35.8 

Precarissimo ., ................ . 12.930.71 10.4 
Mau ......................... . 8.623.20 6.9 
Péssimo ...... , ... '" ......... . 15.801.73 12.7 

124.137.88 100.0 

24. Avaliado o acervo em Cr$ 24.827.576.000 (à 
cotação de Cr$ 200. 000/m2

), e empregando-se as ta
xas do Quadro I, verificamos que são necessários .... 
Cr$ 13.444.096.560, assim distribuídos: 

QUADRO IV 

Area (m'2) m! x 103 Cr$ 200 % Valor da Reposição 
(103 Cr$) 

9.087.82 1.817.564 10.0 181.756.4 
19.069.39 3.813.878 20.0 762.775.6 
14.241.05 2.848.810 40.0 1 . 139.524.0 
44.380.98 8.876.196 60.0 5.325.717.8 
12.930.71 2.586.142 70.0 1.810.299.4 
8.623.20 1.724.64.0 80.0 1.379.712.0 

15.801.73 3.160.346 90.0 2.844.311,4 

124.137.88 24.827.576 13 .444 .096.6 
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para atingir o nível de&lejado de utilização em todos os 
imóveis inspecionados. 

25. A comparação entre os valôres 

Cr$ 24.827.576.000 e Cr$ 13.444.096.600 

aconselha que só nas três primeiras faixas - muito 
bom, bom e regular - é indicada a realização das 
obras necessárias para atingir a desejada posição de 
"pronto para utilização". 

26. O restante merece tratamento diverso, isto é, 
o estudo da implantação de DÔVQ edifício que, sem qual
quer compromisso com a construção existente, venha 
dotar a unidade adminIstrativa da solução recomenda
da pela boa técnica. 



RECOMENDAÇÕES FINAIS 

27. Tendo em vista as considerações iniciais, os 
têrmos do Programa n'" 5 e a análise das inspeções efe
tuadas, o Setor de Instalações e Equipamentos da Co
missão de Reforma do Ministério da Fazenda reco
menda: 

a) 

b) 

c) 

d) 

a. imperiosa necessidade da formulação do 
PLANEP-F AZENDA, atendidos os princí
pios da pesquisa, da previsão, da inerência e 
da viabilidade; 

que a formulação do PLANEP-F AZENDA 
deverá ser baseada na concepÇão de "Plano 
Ideal", levando em consideração as caracterís
ticas da região, as condições da atuação da 
unidade administrativa, sem apêgo ao acervo 
existente, cuja utilização ou complementação 
jamais deverá condicionar a ~olução ade
quaaa; 

que o PLANEP-F AZENDA seja parte do to
do representado pelo PLANO NACIONAL 
DE EDIFíCIOS PÚBLICOS; 

que o PLANEP-F AZENDA seja dimensiona
do levando em consideração a atual e futura 
demandas de espaço; 
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e) que, para atender à recomendação constante do 
item d, sejam concebidos projetos progressivos, 
de unidades ou conjuntos arquitetônicos, isto é, 
capazes de permitir ampliação sem comprome
timento do partido inicial; 

f) que a solução considere sempre as peculiarida
des regionais do País; 

g) que, igualmente, a solução arquitetônica consi
dere sempre o emprêgo de materiais produzi
dos nas circunvizinhanças dos locais da im
plantação e a disponibilidade efetiva de mão
-de-obra qualificada; 

h) que, para atribuições análogas, devem ser es
tudados projetos-padrões, condicionados às re
comendações consubstanciadas nos itens f e g; 

i) que o emprêgo de elemento~ construtivos pré
-fabricados deve ser admitido nas soluções 
arquitetônicas; 

j) que a ação imediata deve ser dirigida 
no sentido da formulação e execução do 
PLANEP-FAZENDA, abandonando-se, pa
ralelamente, a possibilidade de recuperação do 
acervo existente nos prédios que exigirem, 
para sua recuperação, valor correspondente ou 
superior a 4010. 

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1966. 

SYNDORO CARNEIRO DE SOUZA 

Coordenador do Setor de Instalações e Equipament~ 




