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APRESENTAÇÃO 

Dentre os setores da administração pública, em que a eficiência pode 
atualmente a tingir os mais altos niveis, graças ao contingente de r ecur
sos representados pela automação, cumpre incluir a administração fa
zendária ou fiscal. 

Com efeito, quando corretamente aplicado, o sistema de processa
mento automático de dados por meio de computadores eletrônicos per
mite a obtenção de resultados surpreendentes . 

Representa uma fonte apreciável de economia nas operações, sim
plificando-as, reduzindo-lhes os custos e tOl.:nêl)~:ali. )llenos e menos su
jeitaR a e rros e omisl'óes, com inestiináveis vant,agens tanto para a auto
ridade fiscal como para os contribuintes. 

No Relatório Preliminar submetido ao Senhor Ministro da Fazenda 
em abril de 1964, a Comissão de Reforma assim defiruu os objetivos de 
programa de trabalho de seu Setor de Automação: 

4:0 objetivo imediato dos estudos e demais tarefas . confiadas a êste 
setor é abrir as portas do Ministério da Fazenda aos modei'nos recursos 
oferec:dos pela automação e pela mecanização, para acelErar os serviços 
de administração financeira, os de arrecadação, os de previsão, os de 
contrôle da arrecadação, os de combate à sonegação e à evasão de im
postos, e outros da mesma famma. 

Sabe-se que os horizontes institucionais das organizações fiscais lêm
-se alargado e continua.rn a alargar-se indefinidamente, graças às recen
tes contribuições da ciência e da tecnologia, as quais permitem resulta
dos inimagináveis há apenas um quarto de século. 

Na automação há. todo um filão de recursos organizacionais e admi
nistrativos que cumpre explorar a fundo, em proveito do refinamento e 
eficiência dos processos e instituições fiscais. 

Trata-se de métodos e caminhos novos, abertos pela ciência e tecno
logia modernas às operações fiscais, que multiplicam a acuidade dos 
órgãos e a eficiência dos servidores. Mas, o fisco brasileiro ainda não 
soube adotá-los com propr iedade e pô-los a seu serviço . 

Em verdade, os estudos e levantamentos in:ciais parecem indicar que 
o nOfSO sistema fiscal , talvez por falta de experiência e or iEntação segura, 
nem sequer está utilizando p lenamente o equipamento de que dispõe. 
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constante de aparelhos e instrumentos custosos, inclusive computadores 
eletrônicos, de manutenção diflcil, que são subutilizados, às VêZES não 
utilizados de todo. 

Para a assimilação e utilização judiciosa dêsses recursos moéernos, 
incluindo os computadores eletrônicos, pouco foi feito até agora nas pro
porções requeridas pela máquina fiscal brasileira. Cumpre atualizá.-Ia e 
dotá-Ia de equipamentos e métodos capazes de lhe assegurarem meios de 
previsão, contrôle, verificação e prevenção de abusos e fraudes em tOda 
a extensão do terri tório nacional. 

Boa parte das atividades iniciais dêsse setor é dirigida no sentido da 
prep~ração dos cadastros de contribuintes de cada impôs to e do cadastro 
geral dos contribuintes brasileiros, tarefa que, pelo número da clientela 
abrangida e pela extensão do território compreendido, assume propor
ções esmagadoras . 

Além disso, o setor está engajado no levantamento do equipamento 
de mecanização do Ministério da Fazenda, composto essencialmente de 
máquinas e aparelhos IBM e Remington. 

A utilização dêsse equipamento, o estudo de problemas espe::ificos 
quanto ao seu funcionamento, a preparação de cursos de equipamento 
eletrônico, o estudo dos requisitos exigidos ao pessoal incumbido de ()perar 
o equipamento eletrônico e tarefas similares, constituem o núcleo ?rinci
pai de interêsse e funcionamento do Setor de Automação. » 

Como conseqüência dos estudos e investigações a que procedeu, a 
Comissão de Reforma submeteu, ao Senhor Ministro da Fazenda, Projeto 
de Lei dispondo sôbre a criação do Serviço Federal de Processamento de 
Dados, o qual foi encaminhado ao Congresso Nacional em novembro de 
1964, acompanhado de Mensagem do Senhor Presidente da República. 

o Congresso aprovou, com pequenas modtlicações, o" Anteprojeto 
proposto pela Comissão, surgindo daí a Lei m 4.516, de 19 de dezembro 
de 1964. O Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), em
prêsa pública vinculada ao Ministério da Fazenda, encontra-se, no mo
mento, em fase final de instalação, devendo assumir, já a partir de ja
neiro de 1966, o contrôle de todos os seus atuais serviços de mecanização. 

Além da Lei que criou o Serviço Federal de Processamento de Dados 
e respectivo Regulamento, contém a presente publicação o Regime:lto do 
SERPRO e as primeiras resoluções normativas baixadas por seu Conse
lho de Administração . 

Com esta publicação, a Comissão de Reforma propIcIa um instru
:nento de trabalho aos técnicos e funcionários que já foram ou estão 
sendo selecionados para o SERPRO, a fim de constituir os seus quadros 
admmistrativo e técnico, e ao mesmo tempo amplia, em todo o Pais, 
notadamente nos meios oficiais, a divulgação das providências que o Go
vêrno Federal está tomando no sentido de fazer uso crescente das moder
nas conquistas da ciência e da tecnologia em seus serviços administra
tivos. 
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Parte I 

CRIAÇÃO DO SERViÇO FEDERAL 

DE PROCESSAMENTO DE DADOS 



MENSAGEM DO EXECUTIVO 

AO CONGRESSO NACIONAL 



Senhores Membros do Congresso Nacional 

Nos têrmJs do art. 67 da Constituição e do parágraf" 
único do art. 4.° do Ato Institucional, tenho a honra de trans
mitir a Vossas Excelências o anexo anteprojeto de lei, rdativo 
à criação de uma entidade cujo objeto será o processamento 
eletrônico e eletromccânico de dados e informações pertinentes 
~l exação e fiscalização financeira. 

2. Essas atividades, pelo fato de revestirem, simultânea
mente, características industriais e de serviço público es~n
cial. reclamam o regime de administr:lção configUl'ado no an 
teprojeto, conforme se evidencia das razões a seguir. 

3. As despesas prõpl'ias do Ministério da Fuzenda, em sua 
quase totalidade referentes aos serviços de fiscalização e exa
ção financ(·ira ascenderão a 97 bilhões no exercício de 1965. 
Apesar de tão alto custo relativo, apresentam aquêle~ serviços 
crônicas deficiências, que se exprimem, especialmente, em RO 

negação tributária notoriamente excessiva. 

4. Qualquer tentativa de melhorar essa situação, fiem pro
ceder-se a profunda modificação dos métodos e estrutura dos 
órgãos fazendários, importaria investimento de dezenas de bi
lhões de cruzeiros e enorme acréscimo da despesa permanente 
de custeio . Seria uma ampliação extensiva, sem nenhum au 
mento da pl'Odutividadc do sistema. Todavia, a natureza das 
atividades fazendárias abre largas possibilidades de simplifi
cação, padronização e mecanização de operações, capazes de 
proporcionar apurações mais amplas e precisas, em bendício 
da orientação e do contrôle; e de, simultâneamente, permitir 
drástica redução assim de custos administrativos (pelo menos 
em certo prazo) como das despesas e ônus não financt'Ü'oS .';t 
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que ora se sujeitam quantus hajam de tratar com as repar
tições d::> Ministério. 

5. Com efeito, a imensa maioria das operações relativas à 
)'eceita e à despesa executam-se repetitiva e uniformemente, em 
obediência a normas minuciosas, legais ou regulamentares . 
Baixadas, quase tôdas, em épocas recuadas, quando bem di
versas eram as condiçõl~s do País c os recursos técnicos de 
processamento de dados, revestem-se, essas nGrmas, de acen 
tuado grau de obsoletismo, ao estabelecLrem métodos clispen
dil.;:amente formalísticos e que conduzem a apurações insufi 
cientes, inoportunas ou inadequadas a várias das atuais 11l' . 

ce:-:sidades e objetivos da adminish'açã,') financeira. 

6. A reforma, em curso, da It'gislação tributária, a lei re
cente sôbre a elaboração, a forma e a execução do orçamento 
e sôbre a contabilidacle pública ; as normas reguladoras da 
execução da despesa, conti das no projeb de Reforma Admi
nistrativa, e a s disposições du Lei n." 4 .155, de 28-11-62, vi l"
tu: dmente preparam a modernização dos métodos fazendário!' 
c. el o mesmo passo, a tornam imperativa. 

7. O Ministério da Fazenda, de longa data, vem utilizando 
equipamentos ele process~m 2nto de dados, na execução de seu!" 
serviços, mas a custos altamente crescentes, aos quais não tem 
cOl'l'espondido um mais elevado índice de mecanização de ope
raÇões. Basta considerar t"ue a despesa com equipamentos e 
pe::;soal técnico supostamente destinado a opl'rá-bs deverá ex
pandir-se em nproximaclamente 300 ~; , no custo de tr'ês anos, 
como se vê no quadro segu inte: 

Cr$ 1 .000 
----------~----------

DESPESA 

Aluguel do equipa- I 
mento 

Cnl1tra,to de sel'viç~ .. 

1963 

313 159 
74943 

388102 

1964 

896000 
370955 

1 26G 955 
~02 252 1 303 396 

---------- -- ------- --
TOTAL. ........ i 1 290 354 I 2 570 351 ' 

.• Previsão . 
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1965 'o' 

1762627 
413945 

2176572 
1804540 

3981112 
--------



8. Cumpre notar que as despesas estimadas para 196ií 
par'a cobl'ir os contratos de serviços e equipamentos de meca · 
nização, (' que provàvdmente serão ainda insuficientes, acusam 
um crescimento de 560 ~; nos últimos três anos. 

9. Causas diversas têm contribuído para a improdutiva 
expansão (1:>s custos dos serviços mecanizados do Mini~tério. 
A ma is recente foi o defeituoso eJlq uadramento de determina
do;; i;('rvidores, após a Lei n .o 3.780, de 1960. Baseado, muita) 
yezes, nos níveis salariais anteriores l' não na formação pro · 
fissional, êsse enquadramento rotulou de Técnicos de Mecani
zação ou Técnicos Auxiliares de Mecanização 11'lmerosos Poer
vidcres sem os conhecimentos necessários à execução dos t1'<l 
balhoR caractcrístic:ls dessas profissões. De outro lado, muitos 
servidores de categorias estranhas ao processamento de dado:,; 
encontram-se em exercício de funções técnicas de mecaniza
ção. São anomalias que alteram, em têrmos reais, a despesa 
de pessoal indicada no quadro acima. 

10. Uma segunda causa daqu .:.iEs custos excessivos é de 
natureza histórica . Com deito, à medida que as repartições 
do Ministério se informv.'am das Doss ibilidades de mecaniza

ção, diligenciavam p :: r obter a locação de equipamento e, a 
principio, também de serviços de terceirot', para operá-los. 
Essa situação, que ('m parte ainda perdura, conduziu a su
p(,l'dimen~ionamenb das instalações, em especial no que COl1 -

cerne a máquinas auxiliares - inte,"caladoras, interpretado
ras, reprodutoras e mesmo classificadoras. 

11. A histórica natu reza fragmentária dos serviços meca
nizados do Ministério conduziu, ainda, à inexistência de orien
tação técniea unificada. Como as diversas repa rtições se COl1 -

siden'. m autôn ::> mas, quanto à utilização dos equipamentos que 
conseguiram, e porque não poss uem, em seus' quadros, téc· 
niccs qualificados para a programação de serviços, para tanto 
têm recorrido ~t assistência dasemprêsas fornecedoras de equi
Jlamento~ , em regra naturalmente interessadas em colocar a 
sua mercadoria. A conseqüência é que ao apontado superdi-
111l'l1sionamento se aCl'( 'SCl' a heterogeneidade de métodos, com 
freqü ente incompatibilidade. 
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12. A inexistência de orientação técnica unificada e devi · 
damente assessorada por profistlionais de alto nível t( 'm sido 
causa, ainda, de antieconômica utilização dos moderno,.: 
computadores em operação no Ministério. Em verdade podl:' 
afirmar-se que as possibilidades dêsses equipamentos não vêm 
sl'ndo exploradas em profundidack, disso resultando apena :: 
maior velocidade no processamento de dados, mas sem para
lela economia de mãu-de-obra, que continua a ocupar-se em 
trabalhos de' cálculo e outros; antes inexeqüíveis mecânica
mente, porém, ora passíveis de automação, se "programado~" 
para os computadores eletrônicos. 

13. De outro lado, o vulto das tarefas de processamentc, 
de dados, reclamadas pela atualização da Hdmini.·tração· fa
zt'ndária, torna inevitável uma ampla substituição d(~s equipa
mentos convencionaís por computadores de alta velocidade t.' 

versatilidade, proporcionadas, inclusive, pela adição de memú· 
rias magnéticas. Como conseqüência, ter-se-á um agravamen
to das presentes dificuldades, a menos que se rcformulem II 

regime de administração, a estrutura e o funcionamento dr''': 
~el'viços mecanizados do Ministério. 

14. As normas gerais atinentes à previsão, autorização .: 
execução da despesa pública têm-se igualmente constituído em 
óbice à econômica, oportuna e rigorosa prestação de serviço" 
de processamento de dados, no Ministério. As formalidades a 
que se sujeita a contratação de serviços de terceiro~, a compra 
ou locação de equipamentos, têm engendrado crises freqüente!'. 
a ponto de ameaçarem de interrupção a execução de ativida 
des essenciais, como o lançamento do impôsto de renda. D~ 
outro lado. os habituais atrasos nOR pagamentol'o aos fornece
dores, devidos a deficiêncins na liquidação da dCf<pesa e per
calços financeiros, indubitàvelmente têm contribui(lo para ma 
joração dos preços dos fornecimentos de materiais e serviço,.:. 

15. Sob êsse conjunto de condições adversas, os serviço,.: 
mecanizados da Fazenda não se encontram em situação de a',.: · 
sumir os n ovos encargoR decon"entes da reCt'nte kgislaçã,-, 
tributária, sobretudo a do impôsto de renda, senão com in· 
justificável majoração de seus altos custOR atuai1" e futuro,.:. 
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se houverem de incumbir-se das incpntáve is tarefas adicio
nais que a racionalização dos m#odos operacionais do Minis
tério fatalmente exigirá. 

16. Impõe·se, conseguintemente, uma profunda reforma 
daqueles serviços, como condiçã(, preliminar à implantação 
das substanciais reformas da administração fazendária, que 
ora se cumprem a partir da s normas básicas relativafl à r e · 
ceita e à despesa. 

17. A indispensável reorganização terá de corrigir os in
convenientes da situação atual, e assim deverá: 

a) poss:bilitar o recrutamento e a seleção de, pessoal 
qUl-llificado para a execução dos serviços; 

b) assegurar o máximo aprovl'itamento de servidores do 
Ministério capacitados oU' passíveis de capacitação para <I>; 
atividades de processamento de dados, a fim de reduzir custos 
reais pela utiJização, de, mão-de·obra, atualmente subempre · 
gada; 

c) garantir, de futuro, o dimen~ionan1l'nto do pessoal às 
,-' stdtas necessidades do serviço; 

d) possibilitar a vigência de regime salarial adstrito ~lS 

condições do mercado de trabalho, como meio de gar<1 ntir a 
operação a custos e preços competitivos; 

e) propiciar o dimensionamento econômico das insta
lações, sua organização em unidades periféricas c centraliza 
ções sucesilivas, determinadas, exclusivamente, pelo volume. 
natureza e oportunidade das operações a realizar ; 

f) propiciar a correta estimativa dm; recursos orçamen
tários neceRHários e suficientes para o cUHteio dos serviços de 
proceRsamento de dados; 

g) garantir a oportuna di~ponibilidade dêsses recursos ; 

h) evitar as formalidadeil atuais, que dificultam a exe
cução de ·:árias espécies de serviços não burocráticos, a:-:;;C'gu
rando-se, purém, rigor na determinação dos preços e custo>; 
e no contrôle dos pagamentos; 

i) preservar o sigilo das informações manipuladas; 
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.i) estabel('cer condições que facilitem a aquüüção ou lo
cação de equipamentos, a contratação de serviços de terceiro!' 
e aqui: .. dção de material de cnnsu mo; 

l) propiciar a compatibilidade de equipamentos, a pa
dronização de processo~, apurações e relatórios; 

111-) f:lcilitar a utilização de eventual capacidade ociosa 
de instalações ,e pessoal, mediante aceitação de serviços dI:' 
outros órgãos da administração federal ou de outras pessoas 
jurídicas ele rlireito público ; 

1/) diluir os custos de serviços de pessoal técnico de alta 
quali dade e de equipamentos de grande velocidade e versati
lidade, atribuindo a uma organização unificada a exclusivi 
dade na execução de todos os serviços de }H'ocessamento de 
dados do Ministério. 

18. Seria impossível alcançar todos êsses '~ bjetivos no qua 
d l'o de contingências jurídicas por que se regem as reparti 
ções públicas. Daí o propósito de criar uma entidade dotada 
de autonomia administrativa e financeira oU seja, com a fl('
xibilidade indispensável à eficiente ccndução dos serviços de 
processamento de dados e tratamenb de informaçõ('s. 

19. O anteprojeto, ao estruturar o Serviço de Processa 
m(' nto, atribu i-lhe organização autárquica, deferindo os po
tléres normativos e de contrôle a um Con ~elho de Administra
ção e os executivos a um Diretor-Superintendente. Com isso 
:W estabelece um órgão interno de orientação e contrôl e dn 
funcionamento da entidade, sem prejuízo ela liberdade neces
sária ao seu comando. 

20. Outro ponto significativ :> do anteprojeto é o que esta
belece li disponibilidade das dotações orçamentárias ou de cré
dito,," adicionais, destinados ao pagamento de sl'l'viços de pro
cessamenb de dados no Ministério da Fazenda . Determinando 
o registro e distribuição automática dos créditos e sua coloca
ção em conta especial aberta no Banco do Brasil, movimentá
~:el rxclusivamente pf!la entidade, nos limites de duodécimo::; 
ou de frações dos recursos totais det('rminadas pelo número 
ne meses de vigência dos créditos ad icionais, o anteprojeto as
~gll ra o pagamento pontual aos fornecedores e funcionários. 

10 



Com isso, propiciar-se-á a obtenção de preços justos e a re
moção de uma da,> ameaças mais graves à prestação regulaI' 
ele serviços; de outro lado, ter-se-á coibido os saques vultosos. 
capazes de crinr dificuldades, ainda que de pequena monta, 
ao planejamento financeir::> da execução orçamentária. 

21. O alcance e fundamento dos mais dispositivos do an
teprojeto, de pronto perceptíveis, dispensam explanações :1(1 j . 

cionais. 

Brasília, 27 de outubro de 1964. 

H. C ASTELLO BRANCO 
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LEI ~.o 4 .516 

de 1.0 de dezembro de 196-1 



LEI N. () 4.516 - DE 1." DE DEZEMBRO DE 1964 

Cl'ía o S e'l"viço Federal de' p./"(J(;('s, 

samento dI' Dados, vinculado (/0 i'ltli
nistério da Fazenda. 

o Presidente da República: 

Faço saber que o Congres:=;o Naciona l decreta t' eu f.ian 
ciono a seguinte Lei: 

Art. 1.0 É criado, com vinculação ao Ministério da Fa
zenda, o Serviço Federal de Processamento de Dados. 

Art. 2.U O Serviço Federal de Proc~ssamento de Dados 
terá por objeto a execução, com exclusividade, por processos 
eletromecânicos ou eletrônicos, de todos os serviços de pro
cessamento de dados e tratamento de informações, necessários 
aOS órgãos do Ministério da Fazenda; a execução de serviçoíi 
congêneres que venha a contratar com outros órgãos da ad
mini~tração f ederal, estadual ou municipal; a prestação de as
~es:::oramento técnico a êsses mesmos órgãos, no campo de sua 
especia lidade . 

Art. 3.° O Serviç,o Federal de Processamento de Dad :!s 
terá o capital inicial de Cr$ 5.000.000.000,00 (cinco biihõl'~ 
de cruzeiros), constituído integralmente pela União. 

Art. 4.0 Para constituição do capital inicial do Serviço 
Federal de Processamento de Dados, & união disp::n<á dos bens 
l' direitos que possuir, no Ministério da Fazenda, relacionados 
com atividades de processamento de dados e informações . 

Parágrafo único. O valor dos bens e direitos referidol' 
neste artigo, apurado em avaliação aprovada pelo Ministro da 
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Faz('ncl<l, será complementado em dinheiro, utilizando- e o~ 

recursos do crédito especial a que fie refere o art. 22. 
Art. 5." O c<lpital inicial do Serviço F ederal de Proces

~amento de Dados pod(>rá S(T aumentado: 

I - por incorporação das reflervafl H que 'le l'eft>l't' (l 

art . 18; 

II - em decorrência de reavaliação do ativo. 

Art. 6." A administração do Serviço Federal de Pl'Oc('~ 

sarnento de Dad :>s será exercida por um Conselho de Admi 
nistração e um Diretor-Superintendente. 

Art. 7." O Conselho de Administração será constituíd(, 
de um Presidente, com mandato de dois anos, e mais dois 
membl'os, igualmente com mandato de dois anos, ren :Jvávei:, 
pela metade. permitida a recondução de um e outros por 
uma vez . 

• -\rt. 8.<' O COl1f1elho de Administração terá podêres nor 
mativos e de contrôle, cabendo-lhe, especialmente: 

a) n aprovação prévia de convênios e I!ontratos de pref'
tação de serviços, inclusive os ajustes "pro forma" a que se 

refere o art. 13; 
b) a aprovação prévia. dos contra~os de aquisição ou 10-

('ação de equipamentos eletromecânicos <l U eletrônicos; 
c) a autorização de despesas e compras, de valor supe

rior, respectivamente, a cinqüenta e a duzentas vêzes o maior 
!'a.!ário mínimo vigent2 no País; 

d) a aprovação do número (' categoria profissional dos 
cargos e funções necessários e bastantes ao funcionamento 
efic iente de cada órgão ou serviço da entidade : 

e ) a aprovação da forma de admissão dos empregados 
das diversas categ-:>rias profissionais; 

jJ a aprovação das escalas · de salário do pessoal; 
g) a aprovação dos padrões de custos para elaboraçãu 

ele orçamentos, convênios e contratos de serviço; 
h) a determinação dos balancetes, demonstrativos con 

tábeis, boletins estatísticos e outros elementos de contrôk que 
tiS diversos órgãos da entidade lh~ deverão periodicamente re
meter; 
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i) a aprovação dns balanços anuais, previamente a seu 
encaminhamento ao Ministro da Fazenda e ao Tribunal de 
Contas; 

j) a <Iprovação dos CIumentos de capital do Serviço, 
quando não decorrentes de lei especial; 

I) a ap rovação prévia dos anteprojetos do regimento 
interno da entidade e respectivas alterações, a serem subme
tidos ao Ministro da Fazenda. 

Art. 9.° Ao Diretor-Superintendente, caberão tôdas as 
funções de administração' não expressamente reservadas ao 
Conselho de Administração, de cu jas r euniões participará, 
sem direito a voto . 

Art. 10. Os membros do Conselho de Admi nistração e o 
Diretor-Superintendente serão nomeados e terão remuneração 
fixada pelo Presidente da República, por indicação do Minis
tro da F azenda. 

Art . 11. Os cargos permanentes dn Serviço Federal de 
Processamento de Dados somente serão providos mediante 
provas de habilitação ou conc.ursos públicos, na conformidade 
dos critérios aprovados pelo Conselho de Administração_ 

Parágrafo único. O pessoal do Serviço Federal de Pro
cessamento de Dados regcr-se-á pela legislação trabalhista, 
incluído na categoria profissional de industriários, e terá sa
lários f ixados com base nas condições do mercado de traba
lho, em cada uma das regiões do País em que vier a operar. 

Art. 12. O Serviço Federal de Processam<'nto de Dado,; 
poderá requisitar funcionários ao Ministério da Fazenda para 
o exercício de funções técnicas diretamente relacionadas com 
o processamento de dados. 

§ 1.0 Os servidores requisitados continuarão recebendo 
pelo Tesouro Nacional os vencimentos e vantagens permanen
tes relativos aos cargos públicos que ocuparem, podendo, se 
lhes c:Jnvier, optar pelo salário pago pelo Serviço Federal de 
Processamento de Dados. 

§ 2.° Ressalvada a hipótese do § 1.0, o servidor somente 
poderá perceber, pelo Serviço Federal de Processamento de 
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Dados, o que êste estabelecer como pagamento por produçã :> 
efetiva ,e participação em lucros, em igualdade de condições 
com os seus empregados . 

§ 3.0 O disposto, neste artigo é extensível aos servidores 
dos demais órgãos federais, com os quais o Serviço Federal 
de Processamento de Dados firmar convênio de prestação de 
serviços. 

Art. 13. As estimativas de créditos orçamentários ou 
adicionais destinados ao pagamento dos serviços pela presen
te Lei atribuídos, com exclusividade, ao Serviço Federal de 
Processamento de Dados, serão baseadas em ajustes prelimi
nares, firmados por essa entidade e pela unidade administra
tiva interessada, dos quais constarão as especificações técni
cas, prazos e custos diretos de execução dos trabalhos. 

Parágrafo único. Nos ujustes a que se refere êste arti
go, deduzir-se-á do preço dos serviços a serem prestados ao 
Ministério da Fazenda a importância relativa: 

a) ao valor locativo das áreas que o Serviço Federal de 
Processamento de Dados eventualmente ocupar em edifícios 
públicos; 

b) ao custo da energia elétrica paga pelo Tesouro N a
cional; 

c) ao custo da mão-de·obra correspondente aos servi
dores públicos requisitados, calculado segundo os padrões sa
laria.is do Serviço Federal de Processamento de Dados. 

Art. 14. Os crédit:Js orçamentários ou adicionais d€sti 
nados aos serviços a que se refere o artigo anterior serão au
tomàticamente registrados pelo Tribunal de Contas, devendo 
os respectivos montantes ser creditados no Banco do Brasil, 
em conta especial, movimentável exclusivame~te pelo Serviço 
Federal de Processamento de Dados. 

§ 1.0 O Serviço não poderá efetuar, em cada mês, saques 
cujo total exceda o duodécimo dos créditos orçamentários, ou 
a fração do crédito suplementar determinada pelo número de 
meses que se contarem da data da sua abertura ao término 
do exercício. Tratando-se de crédito especial, o total dos sa
ques, em cada mês, terá por limite a fração detel·minada pelo 
número de meses de sua vigência. 
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§ 2.° O disposto no parágrafo anterior não exclui a dis
ponibilidade dos saldos mensais anteriores. 

§ 3.° Os saques far-se-ã~l por, cheques, assinados pelo 
Diretor-Superintendente e pelo Presidente do Conselho de Ad· 
ministração. 

Art. 15. Mediante representação do órgão interessado. e 
ouvido o Serviço Federal de Processamento de Dados, o lIi
nistro da Fazenda p-oderá bloquear na conta especial mencio
nada no artigo anterior, até determinação em contrário, par
cela correspondente a serviços não prestados' nos -têrmos e 
prazos constantes do aj uste a que se refere o art. 13. 

Art. 16. O Poder Executivo ouvirá o Serviço Federal de 
Processamento de Dados SÔbl"e projetos de lei que possam 
acarretar repercussão no desempenho das atribuições dessa 
entidade . 

Art. 17. Os administradores e empregados do Serviço 
Federal de Processamento de Dados, bem como os servidores 
públicos com exercício nessa entidade, são obrigados a guardar 
sigilo quanto aos elementos manipulados. 

Parágrafo único. Sem prejuízo do que determina a lei 
civil ou criminal, a violação do sigilo: 

a) constituirá falta grave, para os efeitos da legislação 
do trabalho; 

b) sujeitará os servidores públicos às penas do Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis da União; 

c) constituirá motivo para destituição de diretores ou 
membros do Conselho de Administração. 

Art. 18 . Os lucros líquidos do Serviço Federal de Pro
cessamento de Dados constituirão fundo de reserva destinado 
a :Itender a aumento de capital da entidade. 

Art. 19. O Serviço Federal de Processamento de Dados 
enviará ao Tribunal de Contas, até 31 de março de cada ano, 
as suas contas gerais relativas ao exercício anterior. 

Parágrafo único. O Tribuna! emitirá parecer sôbre as 
contas c as remeterá a:> Congresso Nacional, que, por qualquer 
de suaR Casas, adotará as medidas que entender convenientes . 
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· Art. 20. A entidade ora criada gozará, como serviço pú
blico federal, de tôdas as regalias respectivas, inclusive as re
lativas a impostos, taxas, direitos aduaneiros, juros morató
rios e impenhorabilidade de bens. 

Art. 21. Aos financiamentos, créditos ou empréstimus 
que forem obtidos no exterior, pelo Serviço Federal de Pro
cessamento de Dados, fica' autorizado o Poder Executivo a 
dar a garantia do Tesouro Nacional, até o limite global de 
US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares) ou seu ('quiva
lente em outras moedas. 

Art . 22. É o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo 
M:inistério da Fazenda, crédito especial até o limite de .. . . 
Cr$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de cruzeiros), para aten
der às despesas de instalação e constituição d:> capital inicial 
da entidade criada na presente Lei. 

Parágrafo único. O crédito a que se r·efere êste artigo 
será automàticamente registrado pelo Tribunal de Contas e 
distribuído ao T esouro Nacional. 

Art. 23. Esta Lei entrará em vigor na data de sua pu
blicação,' r evogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 1.0 de dezemnro de 1964; 143.0 da Independên
cia e 76.0 da República. 

H. CASTELLO BRANCO 

Octávio Gouveia de Bulhões 
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DECRETO N.o 55.827 - DE 11 DE MARÇO DE 1965 

Dispõe sôbre (L or ganização e fun
cionamento do Serviço F ede1"al de 
ProceSSflmento de Dados (SERPRO ) 

o Presidente da República, no uso da atribuição que lhe 
confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, decreta: 

CAPÍTULQ I 

DA COMPETÊNCIA 

) 

Art. 1.0 O Serviço Federal de Processamento de Dados 
(SERPRO), emprêsa pública de natureza industrial, dotada 
de personalidade jurídica e vinculada ao Ministério da Fa· 
lenda, nos têrmos da Lei n.o 4 .516, de 1.0 de dezembro de 
1964, tem por objeto: 

I - Executar, com exclus ividade, por . pI'0CeSSOS eletro
mecânicos e eletrônicos, todos os serviços de processamento 
de dados e tratamento de informações necessárias aos órgãos 
do Ministério da Fazenda; 

II - Executar serviços congêneres que venha a contra
tar com outros órgãos da a'dministração pública federal, esta
dual e municipal ; 

III - Prestar assessoramento técnico a êsses órgãos no 
campo de sua especialidade ; 

IV - Opinar sôbre projetos de lei que possam ter reper
cussão no desempenho de suas atribuições. 
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CAPÍTULO 11 

DA INSTALAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DO 
CAPITAL INICIAL 

Art. 2.° O crédito especial de que trata o art. 22 da Lei 
n." 4.516, de 1.0 de dezembro de 1964, será aplicado da se
guinte forma: 

I - 10,* (dez por cento) serão destinados a cobrir OR 

gastos iniciais de instalação da emprêsa; 

II - 90 í~ (noventa por cento) serão destinados a com
plementar a constituição do seu capital inicial, na forma do 
art. 4.°. 

Art. 3.° Os recursos a que se r efere o inciso I do artigo 
~nterior serão depositados pelo Ministro da Fazenda no Banco 
do Brasil S.A., em conta especial em nome do Serviço Federal 
de Processamento de Dados (SERPRO) que os aplicará n05 
encargos iniciais de instalação da emprêsa, atendido Q, dis
posto na letra c do art. 8? e art. 19 da Lei ne 4.516, de 
1.0 de dezembro de 1964. 

Art. 4.° A constituição do capital inicial do SERPRO, a 
que se refere o art. 3.° da Lei D.O 4.516, de 1.0 de dezembro 
de 1964, far-se-á da seguinte forma: 

I - Com a incorporação dos bens existentes no Minis · 
tério da Fazenda relacionados com os serviços de proces
samento de clados, cujo valor será apurado em aváliação 
aprovnda pelo titular da Pasta; 

. II - Dom os recursos de que trata o inciso lI, do art. 2.°. 

Art. 5.° A incorporação ao capital do SERPRO dos bens 
a que se refere o inciso I do artigo anterior far-se-á gradual
mente, à medida em que forem sendo aprovadas pelo Ministro 
da Fazenda as avaliações correspondentes às diversas un~.da

des dos atuais serviços de mecanização. 

Art. 6.° Os recursos destinados a complementar o capital 
inicial · do SERPRO (inciso 11 do art. 4.°) serão aplicados na 
aquisição de equipamentos e serão postos à disposição da em-
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prêsa na medida em que se tornarem necessários para atender 
o respectivo programa de compras. 

Parágrafo único. O Ministro da Fazenda liberará os 
recursos correspondentes a vista de solicitação do SERPRO, 
que lhe será encaminhada com antecedência de, pelo menos, 
15 dias. 

CAPÍTULO III 

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MINISTÉRIO 
DA FAZENDA 

Art. 7.0 O SERPRO deverá assumir, a partir de 1.C de 
janeiro de 1966, as funções a que se refere o inciso I, do 
art. 1.0, dêste Decreto, ressalvado o disposto 110 art. 2l. 

Art. 8.° Para os efeitos do artigo anterior, os órgãos do 
Ministério da Fazenda que pretenderem iniciar, manter ou 
desenvolver processamento eletromecânico ou e letrônico de 
dados relativos às suas atividades, deverão encaminhar ao 
SERPRO até 31 de janeiro de cada ano, solicitação formal 
dos serviços a serem executados no ano seguinte, a qual 
indicará: 

I - O volume dos documentos por processar; 

II - Os elementos a serem computados, de cada do
cumento; 

IH - As apurações, tabelas e relatórios pretendidos; 

IV - A época de início e a periodicidade da apresenta
ção dos demonstrativos. 

§ 1.° Para os serviços a serem executados em 1966, a 
so!itação a que se refere êste artigo será encaminhada 30 

SERPRO até 31 de março do corrente exercício. 

§ 2.0 O SERPRO, por solicitação do órgão interessado, 
poderá assessorá-lo no preparo dos elementos indicados neste 
artigo. 

Art. 9.° No prazo de 30 dias da data de recebimento do 
pedido, o SERPRO formalizará a sua' aceitação mediante 
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Proposta de Serviços da qual 'constarão as especificações tê\!

nicas, prazos e preços de execução. 

§ 1.0 As Propostas de Serviços aceitas pelas unidades 
administrativas farão parte dos ajustes preliminares em que 
se basearão as estimativas de créditos orçamentários destina
dos ao pagamento dos serviços. 

§ 2.° Nos ajustes preliminares a que se refere o pará
grafo anterior, deduzir-se-á do preço dos serviços as impor
tâncias relativas: 

I - Ao valor locativo das áreas que o SERPRO even
tualmente ocupar em edifícios públicos; 

11 - Ao custo da energia elétrica utilizada, quando 
paga pelo Tesouro Nacional; 

III - Ao custo da mão-de-obra utilizada, correspondente 
aos servidores públicos requisitados, calculado segundo os pa
drões salariais do SERPRO. 

Art. 10. Na conformidade do art. 14 da Lei n.O 4.516, de 
1.° de dezembro de 1964, os créditos orçamentários ou adi
cionais destinados ao pagamen~o de serviços de processamento 
de dados, a serem prestados ao Ministério da Fazenda, serão 
automàticamente r egistrados pelo Tribunal de Contas e os 
respectivos montantes creditados no Banco do Brasil, em 
conta especial movimentável exclusivamente pelo Serviço Fe
deral de Processamento de Dados (SERPRO). 

§ 1.0 O SERPRO não poderá efetuar em cada mês, sa
ques cujo total exceda o duodécimo dos créditos orçamentá
rios ou a fração do crédito suplementar determinada pelo 
número de meses que se contarem da data de sua abertura ao 
término do exercício. Tratando-se de crédito especial, o total 
dos saques, em cada mês, terá por limite a fração determina
da pelo número de meses de sua vigência. 

§ 2.° O disposto no parágrafo anterior não exclui a dis
ponibilidade dos saldos mensais anteriores. 

§ 3.° Os saques far-se-ão por cheques assinados pelo 
Diretor-Superintendente e pelo Presidente do Conselho de 
Administração. 
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Art. 11. Mediante representação do órgão interessado, .: 
ouvido o SERPRO, o Ministro da Fazenda poderá bloquear, 
na conta especial mencionada no artigo anterior, até determi
nação em contrário, parecIa correspondente a serviços não 
prestados nos têrmos e prazos constantes dos ajustes prelimi
nares. 

Art. 12. O SERPRO prestará serviço ao Ministério da 
Fazenda a preços nunca superiores aos vigentes no mercado 
para trabalho da mesma natureza. 

§ 1.0 A necessidade de reajustamento de preços, decor
rente de e!evação imprevista de custos, será oportunamente 
comprovad a pelo SERPRO, igualmente em r epresentação ao 
Ministro da Fazenda. 

§ 2.° Ao decidir sôbre a representação, o Ministro: 

I - definirá os têrmos do reajustamento, inclusive quan
to nos efeitos sôbre pagamentos vencidos e vincendos ; 

II - indicará os r ecu rsos que atenderão ao aumento da 
despesa. 

Art. 13. O SERPRO poderá convencionar compensações 
financeiras pelo não cumprimento dos prazos ajustados para 
o recebimento dos dados a computar. 

Parágrafo único . Sem prejuízo das compensações a que 
se refere êste artigo, os atrasos que as determinarem autori
zarão o SERPRO a diferir, por prazos equivalentes, a presta-O 
ção de serviços ajustada. 

Art. 14. O SER PRO reservará pelo menos dez por cento 
de capacidade operacional de seus equipamentos, a fim de 
atender a eventuais solicitações do Ministro ela Fazenda, no 
sentido de: 

T - executarem-se serviços para os quais não tenha ha
vido previsão orçarn~ntária; 

II - antecipar-se a conclusão de serviços a justados. 

§ 1.0 Pela execução dos serviços a que se refere êste ar
tigo, o SERPRO será indenizado, apenas, dos custos diretos 
de material e mão-de-obra. 
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§ 2.0 As solicitações de serviços a serem prestados com 
fundamento neste artigo in:licarão os recurscs que atenderão 
à despesa . 

Art. 15. Ao Ministério da Fazenda é assegurada priorida
de abso!uta nos ajustes de serviços que se contiverem na ca
pacidade operacional do SERPRO, observado o disposto no 
artigo anterior. 

CAPíTULO IV 

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A OUTROS óRGÃOS 

Art. 16. Atendidos os órgãos do Ministério da Fazenda, 
poderá o SERPRO utilizar sua capacidade operacional rema
nescente, observada a seguinte ordem de prioridade: 

I - órgãos, federais de administração direta; 

II - autarquias federais; 

III - governos estaduais e respectivas autarquias; 

IV - governos municipais e respectivas autarquias. 

Art. 17. As solicitações de serviço encaminhadas ao 
SERPRO por qualquer dos órgãos ou entidades a que se re
fere o artigo anterior, serão acompanhadas de indicação dos 
recursos financeiros para seu custeio e dos demais elementos 
referidos no art. 8.°. 

Art. 18. Aos órgãos federais da administração direta é 
facultado celebrar convênios com o SERPRO, para a execução 
de serviços de sua competência, inclusive prorrogá-los, com 
dispensa, em qualquer caso, de concorrência pública ou admi
nistrativa, bem como de co!eta de preços. 

Art. 19. O SER PRO poderá participar de concorrências 

públicas ou administrativas abertas por quaisquer dos órgãos 
ou entidades mencionados no· art. 16 para execução de ser
viços de sua competência. 

§ 1.0 Em igua~dade de condições, o SERPRO terá prefe
rência para execução de serviços postos em concorrência por 
órgãos federais. 
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§ 2.0 O SERPRO será obrigatoriamente convidado a 
apresentar propostas nas coletas de preços realizadas por 
órgãos e autarquia::; federais. 

Art. 20. As di!:lposições que regem a prestação de ser
viços pelo SERPRO aus órgãos do Ministério da Fazenda 
serão observadas, no que couber, nos convênios e contratos 
que firmar com quaisquer dos órgãos ou entidaàes menciona
das no art. 16. 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇõES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 21. Sem prejuízo do disposto no art. 7.°, pode rã:> 
!:ler efetuados entre o SERPRO e os vários órgãos do Minis
tério da Fazenda ajustes parciais destinados a possibilitar, 
ainda no curso do presente exercício, o início de execução das 
funções a que se refere o inciso I, do art. 1.0 dêste Decreto. 

§ 1.0 As dotações constanbs do orçamento para o cor
rente exercício e destinadas a atender aos encargos de locação 
de equipamento e execução de serviços de mecanizaçã:) , ora a 
cargo dos diversos órgãos do Ministério da Fazenda, serão 
postas à disposição do SERPRO na forma do disposto no 
art. 14 da Lei n.O 4.516, de 1.0 de dezembro de 1964, ao qual 
incumbirá celebrar no limite das referidas dotações, os respec
tivos contratos com as companhias locadoras. 

§ 2.° A transferência dos serviços de processamento de 
dados para o SERPRO far-se-á gradualmente, por unidades 
administrativas, na medida da disponibilidade de recursos 
orçamentários para custeá-los e na proporção em que o fôr 
permitindo a capacidade operacional da emprêsa. 

Art. 22. Aplicam-se aos contratos celebrados pelo SER
PRO o disposto no art. 6.° da Lei n. ° 4.370, de 28 de julho 
de 1964. 

Art. 23. O Conselho de Administração do SERPRO será 
constituído de um Presidente e dois Conselheiros, dêle também 
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-
participando o Diretor-Superintendente, na forma do art. 
9.° da Lei n.o 4.516, de 1.0 de dezembro de 1964. 

§ 1.0 Aos participantes do Conselho de Administração 
do SERPRO será atribuída por sessão a que comparecerem, 
até o máximo de oito sessões mensais, uma gratificação cor
respondente a 1/ 20 (um vinte avos) do valor do símbolo l-F. 

§ 2.° Para cada um dos cargos de Conselheiro serão no
meados um membro titu!ar e um suplente, que substitu irá o 
primeiro em suas faltas e impedimentos. 

§ 3.° O Regimento Interno do SERPRO disporá sôbre a 
substituição do Diretor -Superintendente e da Presidente nas 
suas faltas e impedimentos eventuais. 

§ 4.° Na primeira investidura dos cargos de Conselheiro, 
um dos membros t ituiares e respectivo suplente serão nomea
áos com mandato de um 3110. 

Art. 24. Para os efeitos do d isposto no a rt . 10, da Lei 
n.O 4.516, áe 15 de dezembro de 1964, as r emunerações dos 
membros da direção do SERPRO são fixadas nas seguintes 
bases: 

I - Diretor-Superintendente - Vencimento equiva
lente a quatro-quintos da fixad a para os cargos a que se re
fere o item I do art. 3.° da Lei n.o 4.345, de 26 .de junho de 

1964; 

rI - Presidente - Gratificação de representação equi
valente à metade da fixada para o Símbolo l-F; 

III - Conselheiro - Gratificação de r epresentação 
equivalente [I um têrço da fixada para o Símbolo l -F. 

Parágrafo único. Se a ,designação para o encargo de Di
retor-Superintendente recair em funcionário público ou au
tárquico, ser-Ihe-á devida, além da r emuneração ou vencimen
to do cargo efetivo e suas vantagens, a diferença entre a res
pectiva remuneração ou vencimento e o vencimento estabele
cido no inciso I dêste artigo, ressalvado o direito de opção. 

Art. 25. O Regimento Interno do SERPRO e suas a lte
rações serão aprovados em ato ba,{xado pelo' Ministro da 
Fazenda. 
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Art. 26. ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua 
'Publicação, ficando r evogadas as disposições em ccntrário. 

Brasília, 11 d e m arço de 1965; 144.° da Independência e 
77.0 da República. 

H . CASTELLO BRANCO 

Octávio Gouveia de Bulhões 
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Parte 111 

RESOLUÇÕES 



RESOLUÇÃO N.o 1, DE 3 'DE JUNHO DE 1965 

Dispõe sôb're o funciorwmento do Conselh~ 
de Administração do SERPRO. 

o OJnselho de Administração do SERVIÇO FEDERAL 
DE PROCESSAMENTO DE DADOS, usando de suas atri 
bu~çõl's e considerando a necessidade de regular o funciona
mento do Conselho de Administração do SERPRO, 

RESOLVE: 

aprovar ;) anexo REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO . 

Rio de J nneiro, 3 de junho de 1965. 

Gerson "Augusto da Silva 
Presidente 

Elson dos Santw Mattos 
Diretor-Superintendente 

Luiz Carlos BO?'ges Delgado 
Secretário 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Regimento Interno 

CAPÍTULO I . 

DA FINALIDADE E COMPETÊNCIA 

Art. 1.0 O Conselho de Administração é o órgão nor
mativo e de contrôle do Serviço Federal de Processamento 
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de Dados (SERPRO), incumbido de cumprir e fazer cumprir 
as atribuições que lhe são conferidas pela Lei n.o 4.516, de 
1.° de dezembro ,de 1964, pelo Decreto n.O 55 .827, de 11 de 
março de 1965, e pelo Regimento Interno aprovado pela 
Portaria n.o GB-193, de 2 de junho de 1965, do Ministro da 
Fazenda. 

Parágrafo único. Compete ainda ao Conselho de Ad
ministração resolver os casos omissos, sempre que o exijam 
a continuidade e a boa ordem dos serviços do SERPRO. 

Art. 2.° O Conselho de Administração será assistido 
por uma Secretaria, dirigida por um Secretário designado 
pelo Presidente. 

Art. 3.° A Secretaria do Conselho de Administração 
compete: 

a) receber e expedir a correspondência: 
b) preparar a pauta das reuniões ; 
c) incumbir-se dos trabalhos de mecanografia; 
d) executar as tarefas de arquivo e documentação; 
e) exercer 'as demais funções de secretariado que lhe fo

rem determinadas pelo Presidente. 

Art. 4. J São oltribuições do Presidente: 
a) abrir as sessões, presidi-las e suspendê-las, cumprin-

do € fazendo cumprir êste Regimento: 
b) convocar reuniões extraordinárias; 
c) determinar a Ordem do Dia,; 
d) assinar as atas, uma vez aprovadas; 
e) determinar o destino do expediente lido nas reuniões ; 
f) decidir as questõ~& 4e ordem; 
g) orientar as dicussões ~ fixar os pontos sôhre que de-

vam versar; 
h) conceder a p.alavra :aos Conselheiros; 
i) anunciar o ' resultad,o das votações: 
j) mandar publicar as Resoluções; 
I) convocar o membro Suplente. 

Parágrafo único. O Presidente poderá, em qualquer 
momento, fazer ao Plenário comunicações de caráter urgen
te ou que possam interessar ao Conselho. 
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Art. 5.° São atribuições do Secretário do OonseUlO: 

a) dirigir os trabalhos da Secretaria do Conselho; 
b) redigir e ler as atas das reuniões; 
c) ler o expediente, as proposições apresentadas e os do

cumentos necessários ao esclarecimento da matéria em dis
-cussão; 

d) recolher e guardar as proposições, apresentando-as 
. no momento oportuno; 

e) anotar as assinaturas constantes da lista de presen
ça, os resultados das votações e as deliberações aprovadas; 

f) distribuir aos Conselheiros a agenda das reuniõe..~, os 
,convites e as comunicações. 

CAPíTULO II 

DAS SESSõES 

Art, 6.° ° Conselho de Administração reúne-se normal
.mente na sede do SERPRO, podendo, entretanto, por deci
são do seu Presidente ou do Plenário, reunir-se em outro 
local. 

Art. 7,° As reuniões serão: 

a) ordinárias - nas 3°s . e 50 S
. feiras de cada sema

na, passando para o dia imediato, no caso de não haver ex
pediente no SERPRO; 

b) extraordinárias - convocadas antecipadamente peh 
Presidente ou por determinação da maioria; 

c) solenes - para comemorações ou homenagens espe
'c·ais. 

Art. 8.° Somente as reuniões solenes serão públicas. 

Art. 9.° A reunião só poderá realizar-se com a presença 
·de, pelo menos, dois membros do Conselho. 

§ 1.0 Se à hora do início da sessão não houver número 
lega I s::rá aguardada, durante meia hora, a chegada de ou
tro Conselheiro. 

§ 2.° Esgotado o prazo referido no parágrafo anterior, 
s em que ha.~ a "quorum ", não haverá reuniã\l . 
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CAPÍTULO III 

DA ORDEM DOS TRABALHOS 

Art. 10. A ordem dos trabalhos s ~rá a seguinte: 

a) leitura, votação e assinatura da ata da sessão ante
rior; 

b) expediente; 

c) apresentação de votos, indicações, requerjmentos e
moções; 

d) comunicações do Diretor-Superintendente; 

e) Ordem do Dia. 

Parágrafo único. A leitura da ata poderá ser dispensa
da pelo Plenário, quando a cópia da mesma houver sido dis
tribuída previamente aos C()nselheiros. 

Art. 11. A Ordem do Dia compreenderá. a discussão e· 
votação dos projetos de resolução, relatórios e pareceres . 

Parágrafo únioo. Concedida a urgência pelo Plenário, a 
matéria não incluída na Ordem do Dia poderá ser submetida 
a discussão e votação. 

CAPÍTULO IV 

DAS DISCUSSõES 

Art. 12. As indicações e 06 requerimentos serão discuti
dos e votados na sessão em que forem apresentados, salvo 
deliberação contrária do Plenário. 

Art. 13. Os projetos de Resolução, apresentados em 
uma sessão, serão discutidos e votados na sessão seguinte. 

Parágrafo único. Por deliberação do Plenário, os pro
jetos de Resolução, quando em caráter urge1lte, poderão ser 
discutidos e votados na sessão em que forem a.presentados. 
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CAPÍTULO V 

DO DESTAQUE, DA PREFERÊNCIA E DA URG~NCIA 

Art . 14 . O Plenário poderá deferir, a requerimento de' 
qualquer Conselheiro ou do Diretor-Superintendente, o desta
que de emendas, ou artigos, bem como a di cus são e votação
de projetos por artigos, seções, capítulos ou títullJs. 

Parágrafo único. Não será concedida preferência, com 
prejuízo de proposição em regime de urgência. 

Art. 15. A discussão ou votação da propos.ição poderá 
ser adiada, por deliberação do Plenário, a pedido de qualquer 
dos Conselheiros. 

Parágrafo único. Não haverá adiamento da votação,. 
quando se tratar de matéria em regime de urgência. 

CAPÍTULO VI 

DA VOTAÇÃO 

Art. 16. Encerrada a discussão, a proposição será subo
metida à votação simbólica. 

§ 1.0 Ao Plenário cabe decidir se a votação deve ser glo
balou destacada. 

§ 2." Não poderá haver voto por delegação. 
§ 3.° No início ou término das votações, é facultado aos. 

Conselhe:ros fazerem declaração de voto, que deverá constar 
de ata. 

CAPÍTULO VII 

DA REDAÇÃO FINAL 

Art. 17. A redação final de cada projeto de resolução
será incluída na Ordem do Dia d'a sessão imediata à sua apro
vação. 

Paráj:("rafo único. Na redação, só serão admitidas em'2n· 
das que visam a corrigir incorreções de linguagem, impreci
são de sentido ou incoerência notória . 
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Art. 18. O projeto só se transformará em resolução de
.pois de votada a sua redação final. 

Art. 19. As Resoluções, depois de aprov~das, serão as
sinadas pelos que as votaram e arquivadas juntamente com 
Ata de Sessão da qual farão parte integrante. 

Art. 20. As resoluções serão confelridas e numeradas 
pelo Secretário, visadas e rubricadas para efeito das publi
cações pelo Diretor-Superintendente e mandadas publicar pe
lo Presidente do Conselho. 

Parágrafo únic·.). A publicação referida neste artigo fle 
rá feita no "Diário Oficial" e no "Boletim de Serviço" do 
SERPRO. 

Art. 21. Os casos omissos neste Regimento serão r esol
vidos pelo Presidente do Conselho. 

Art. 22. A presente Resolução entrará em vigor na data 
,de sua publicação . 
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RESOLUÇÃO N,o 3, DE 3 DE JUNHO DE 1965 

Dispõe sób1'e o .~istema de comp1'as de 
matel'icll, execução de obras, contl'a .. 
tação· de se1'viços de terceiros e dá O'lt

t1'as p'rovidências, 

O Conselho de Administração do SERVIÇO FEDERAL 
DE PROCESSAMENTO DE DADOS, usando de suas atrÍ

. buições e, considerando a necessidade de regular o sistema 
de compras de materi'al; 

considerando ser imprescindível disciplinar a execução 
de obras e a contratação de serviços de terceiros; 

considerando que a Lei n,o 4.401, de 10 de setembro de 
1964, estabelece normas para a licitação de serviços e obras 
e aquisição de materiais, a qual, no que couber, deve ser apli 
cada ao SERPRO, 

RESOLVE: 

CAPÍTULO r 

DISPOSIÇõES PRELIMINARES 

Art. 1.0 A aquisição de material e de equipamento, a 
' Cl~ntratação de serviços de terceiros ou de execução de obras 
sob o regime de empreitada, regulam-se pelo disposto m'sbt 
,Resolução, 
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Art. 2.° Compete ao órgão de Material d'a Administra
ção Central a iniciativa para as aquisições de material per
manente e de consumo excetuados os casos previstos nesta 
Resolução. 

Art. 3.° As aqulSlç.oes e os contratos de que cuida o ar-o 
tig-o 1.° serâo efetivados mediante a adoçáo prévIa dos segum
tes processos : 

a) concorrência pública; 

b) concorrência administrativa ; 

c) coleta de preços; 

d) simples aquisiçã-:> ou simples escolha do prestador de 
serviço, quando autorizado pela autoridade competente e nos. 
limites estabelecidos nesta Resolução. 

Art. 4.° São competentes para julgar os prtlcessos, à 
vista das propostas e dos pareceres, e autorizar as despesas. 
realizáveis soh as condições instituídas no artigo 3.°: 

I - o Conselho de Administração do SERPRO, no ca
so de despesas e compras de valor superior, respectivamen
te, a cinqüenta e a duzentas vêzes o maior salário mínimo vi
gente no País; 

II - o Diretor-Superintendente do SERPRO, no caso 
de despesas e compras de valor igualou inferior a, cinqüenta_ 
e a duzentas vêzes o maior salário mínimo vigente no País. 

§ 1. ° A competência definida no item II dêste ar~igo 
poderá ser delegada,' a critério do Diretor-Superintendente, 
nos seguintes limites: 

a) ao Chefe do Departamento de Administração (Admi-
nistração Central), no caso de despesas e compras de valor 
igualou inferior a vinte e a cinqüenta vêzes o maior salário 
minimo vigente no País; 

b) aos Chefes das Unidades Regionais de Operação, no 
caso de despesas e compras de valor igualou inferior a dez 
e a vinte e cinco vezes o maior salário mínimo vigente no
País. 
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§ 2.0 Os processos de que trata êste artigo serão enca · 
minhados à autoridade competente, com a indicação d J .saldo 
,disponível na verba em que será compromissada a despesa. 

§ 3.0 Quando se tratar de processos de aquisição de equi
pamento de processamento de dados. cuja autorização de <leso 
pesa deva, correr à conta dos recursos do crédito especial de 
que cogita o inciso II do artigo 2.° do Decreto n.o 55.827/ 65, 
caberá ao Departamento Financeiro a iniciativa das provi
dências para obtenção dos recursos na forma do artigo 6.° 

.(lo Decreto citado. 

Art . 5.° Em qualquer hipótese, as aquisições de material 
ou ti contratação de servJçoi: de I;erceiros "iÓ p'lderão .,er efeti . 
vadas se houver saldo disponível na verba própria e recur
SOR financeiros não compromIssados aos encargos ordinárioR 
.(lo órgão. 

Parágrafo unH:'O . As autoridades, às quais é conferid::i 
c: mpetênci:a. na forma do artigo 4.°, responderão pelos atos 
praticados em desacôrdo com esta Resolução. 

CAPÍTULO II 

DAS CONCORRtNCIAS 

Art . 6.° As aquisições de material e equipamentos e H 

contratação de serviços ou obras far-se-ão de acôrdo (!tJm as 
seguintes disposições: 

a) concorrência pública. para as operações de valor 
igualou superior a quinhentas (500) vêzes o maior snlário 
mínimo vigente no País; 

b) concorrência administrativa para execução de servi
ços e obras ou aquisição de material e equipamento de valo-r 
igualou superior a oitenta (80) e inferior a quinhentas (500) 
vêzes o maior salário mínimo vigente no País. 

Art. 7.° As hipóteses de dispensa de concorrência pú 
b1ica ou administrativa serão processadas' ocorrendo as se
guintes circunstâncias: 
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I - mediante autorização prévia do Presidente da Re
pública: 

a) aquisição de imóveis destina'dos ao SERPRO; 

b) aquisição c execução de serviços ou obras que, por 
motivo de interêssc nacional, não permitirem publicidade ou 
demora no processamento da concorrênda; 

c ) aquisiçál} e execução de serviço ou obras que, por cir
cunstâncias especiais ou imprevistas, forem consideradas de 
caráter urge nte ; 

11 - mediante autorização prévia do Conselho de Admi
nistração: 

a) aquisição de materiais que só possam ser fornecidos 
por produtor, emprêsa ou representante comercial exclusi
vos, bem como a execução de serviços dependentes de profis
sionais de notória especialização ; 

b) arrendamento de imóveis destinados ao SERPRO : 

c) quando não houver acudid':l nenhum proponente a uma 
licitação anterior. 

Art. 8.° A abertura de concorrência pública e administra
tiva será se mpre determinada pelo Chefe do Departamento 
de Administração, exceto quando se tratar de concorrência. 
de equipamento de processamento de dados, cuja determina
ção caberá ao Chefe do Departamento Técnico. 

Art . 9.0 A concorrência pública far-se-á por meio de 
edital divulgado durante, no mínimo, três (3) dias, consecu
t3vos ou não, no órgão oficial da Unidade da Federação onde
a mesma se realizar e divulgação de aviso em jornais de
grande circulação local ou regional . 

Art. 10. As concorrências administrativas far-se-ão por 
meio de solicitações escritas, expe.didas sob protocolo, aos for-
necedores e às emprêsas especializadas em prestação de ser
viços ou execução de obras. 

Art . 11. Os editais (art . 9. ° ) ou solicitações escri
tas (art. 10) a serem expedidos, pelo menos quinze (15) 
dias antes da data marcada para a abertura das propostas, 
in ::! icarão, além de outras condições e requisitos especiais em 
cada caso: 
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a) dia, hora e loca! da ücitação; 
b) quem receberá as propostas; 
c) condições de apresentação das propostas; 
d) critério de julgamento das propostas; 
f) local em que serã.:> prestadas informações escritas. 

cações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimen
to da licitação; 

f) local em que serão Iprestadas informações escritas 
complementares; 

g) praZ'J máximo para cumprimento do objeto da lici
tação. 

Parágrafo único. Quando fôr o caso, poderão ser esta
belecidos valôres de caução para licitação e para contrato. 

Art. 12. O recebimento das propostas só poderá ocor
rer no dia e hora que forem determinados. 

Art. 13. Logo após o recolhimento dos envelopes, con
tendo as propostas dos licitantes, serão os mesmos abertos na 
presença dos pretendentes, sendo as propostas rubricadas, 
nessa ocasião, pelos responsáveis do serviço e pelos concor
rentes, aos quais será facultado o exame das mesmas. 

Parágrafo único. No ato do recebimento e abertura das 
propostas, será lavrada. ata circunstanciada, assinada pelos 
responsáveis do serviço, pelos empregados e licitantes pre
sentes, da qual constarão, em caráter obrigatóri'J, tôdas as 
ocorrências verificadas no decorrer dos trabalhos . 

Art. 14. É vedado aos empreg-ados do SERPRO pres
tar quaisquer informações aos concorrentes sôbre propostas 
apresentadas e fazer ou permitir que se façam alterações nas 
mesmas, ainda que para simples complementação de infor
mes ou esclarecimentos. 

Art. 15. Cabe ao órgão de Material, ou ao órgão do 
Departamento TécniCi::> , quando se tratar de equipamento de 
pro·cessamento de dados, examinar e instruir os processos de 
concorrência, os quais subirão, com o parecer e demais peças 
comprobatórias da operação, à consideração da autoridade 
competente, observado o que dispõe o artigo 4.0 para o jul
gamento final. 
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Art. 16. O exame das propostas compreenderá: 

a) ocorrências registradas na ata, relativas ao recebi
mento dos envelopes; 

b) observância das mrmas e instruções de concorrên-
.cÍas; 

c) autenticidade das propostas e a capacidade do licitan
-te de garantir o fornecimento. 

Art. 17. Serão de pleno recusadas, total ou parda,l· 
-mentz : 

a) as propostas que contenham emendas, rasuras .:u ou
-tros vícios essenciais; 

b) as propostas que não se conformarem com as normas 
·c instruções que estejam assinadas por pessoas não autoriza
das ou que tenhàm sido apresentadas por firmas inidôneas ·:m 
incapazes doe assegurar o fornecimento. 

. Art. 18. O julgamento será feito pela autoridade com · 
'petente na forma d) artigo 4.°. 

Art. 19. Dar-se-á preferência à proposta mais vantajo
'sa, observadas as condições seguintes: 

a) características técnicas determinadas pelo órgão com
-petente; 

b) pra.zo normal de entrega estabelecido nesta Resolu-
-çwo; 

c) prazo menor, quando constar cláusula corresponden
·tz no edital ou circular; 

d) preço global de artigos pertencentes a grupos homo
gêneos; 

e) custo de operação, quando se tratar de equipamento 
de processamento de dados, com cláusula correspondente no 
-edital ou circular; 

f) circunstâncias especiais em cada caso, a critério da 
autoridade que tenha competência para o julgamento. 
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§ 1.0 No caso de absoluta igualdade de condições entre 
<luas IO U mais propostas, poderá a autoridade competente de
terminar nova concorrência entre os mesmos, visando a ob
ier abatimento sôbre a oferta empatada. 

§ 2.° Se nenhum proponente quiser fazer abatimento, 
-poder-se-á proceder a sorteio para decidir a qual dêles cabe
rá a adjudicação ou dividir a encomenda entre os licitantes. 

§ 3.° O abandono de preço mínimo, por absurdo, não se 
:fará sem que seja pedido ao proponente que o mantenha <lU 
autorize sua exclusão. 

Art. 20. Consideram-se normais os seguintes prazos: 

a) dez (10) dias para entrega de pequenas partidas de 
:mercadorias fàcilmente encontráveis na praça; 

b) trinta (30) dias para entrega de grandes partidas 
de mercadorias fàcilmente encontráveis na praça ; 

c) sessenta (60) dias para entrega de pequenas partidas 
.de mercadorias de fabricação nacional sujeitas a encomendas; 

d) noventa. (90) doias para entrega de grandes partidas 
de mercadorias de fabricação nacional sujeitas a encomen
.das; 

e) cento e vihte (120) dias para mercadoria importada 
sujeita a encomenda. 

Art. 21. Quando a uma concorrência comparecerem 
menos de três (3) licitantes, poderá ser determinada a ex
-pedição de circulares para a coleta de preços, até que se dis
ponha de três (3) elementos para o julgamento. 

Art. 22. Se os preços obtidos em concorrência forl2m 
notoriamente elevados, em comparação com os correntes na 
-praça e os obtidos em recentes compras, proceder-se-á à co
leta de preços, e, se fôr conveniente, à anulaçãJJ da concor
rência. 

Art. 23. Deverá ser solicitada resposta da firma a qU 3 
foi endereçada circular, ainda que não d.isp~nha de merca
doria. ou não queira fazer proposta .. 

Art. 24. É facultada às autoridades indicadas no artigo 
4.°, obedecidos os limites de competência ali estabelecidos, a 
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anulação de qualquer, concorrência pública e administrativa, 
à vista de pronunciament.o dos órgã.os resp.onsáveis do 
SERPRO, desde que convenha aos interêsses do Serviço, bem 
como recusar o material que não satisfaça as exigências esta
belecidas nos editais e ci rculares. 

Art. 25. Caberá ao Cons3lho de Administração e ao 
Diretor-Superintendente, quando julgarem conveniente. exi
gir caução dos concorrentes, não excedentes de ·dez por cen
t.o (10% ) do valor da encomenda. 

Art. 26. Para a execução de obras e de locação ou 
aquisição de equip3:mentos de processamento de dadas, será 
sempre.exigido. contrato. Nos demais casos, fiea a critério do 
(;onsp.lho de Admi.nistração ou do Diretor-Sup€rintendente 
exigi-lo ou não. 

CAPÍTULO III 

DAS COLETAS DE PREÇOS E DAS SIMPLES 
AQUISIÇõES OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

Art. 27. As .operações referidas nas aHneas c e d do
artigo 3.° serão efetuadas na conformidade do seguinte cri
tério: 

a) coleta de preços para aqUlslçao de matznalS e equi
pamentos e para a execução de serviços de t erceiros ou de 
obras, de valor igualou superior a dez (lO) e inf·erior a oi
tenta (80) vêzes .o maior salário mínimo vigente no País; 

b) dispensa de qualquer processo de tomada de preços 
.ou oJncorrência" para os casos de compra de materiais, equi
pagamentos ou custeio de obras e c.ontratação de serviço de ter
ceiros, cujos respectiv.os valôres sejam inferiores a dez (lO) 
vêzes .o ma~or salário mínimo vigente no País. 

Parágrafo único. O estabelecido na, alínea b dêste ar
tigo nã.o exime o responsável peja realização das despesas, 
s.ob aq\lei~s condições, de resguardar os interêsses e conve
niências ·do SERPRO. 
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Art. 28. São dispensadas as coletas de preços para as 
despesas decorrentes da aquisição de combustíveis, óleo die
sel, lubrificantes, luz, fôrça e assemelhados, em emprêsas es
tatais ou concessionárias de serviços públicos. 

Parágrafo único. São também dispensadas, nos têrmos 
do artigo 1.0, item IIl, da Lei n.O 4.401/64, a juízo do Dire
tor-Superintendente, as coletas de preços para a execução de 
serviços, obras ou aquisição de materiais e equipamentos, de 
reconhecida urgência, desde que o custo não exceda o limite 
de vinte (20) vêzes o maior salário mínimo em vigor no País. 

Art. 29. As coletas de preços far-se-ão mediante carta.
convite, expedida sob protocolo, a, pelo menos, três (3) lici
tantes e com cinco (5) dias úteis, no mínimo, de antecedên
cia em relação à da ta prevista para a compra. 

Art. 30. As propostas f ormuladas para operações a se 
efetivarem sob o regIme de coleta de preços ficam sUjeitas 
às mesmas condições estipuladas para as que se efetuarem 
sob o r egime de concorrência, no que diz respeito à clareza, 
prazo de entrega, preço unitário e global, quando fôr o caso~ 
assinatura de pessoa credenciada a fazê-lo em ll'~ me da f!rmn 
e outras cabíveis. 

CAPÍTt'LO IV 

DAS EXIGÊNCIAS A SEREM CUMPRIDAS 

Art. 31. As propostas serão apresentadas à concorrên
cia em três vias, contendo os seguintes elementos, sob pena 
de rejeição: 

a) nome da firma; 
b) discriminação, especificação e ind.icação da marca e 

quantidade do material ou do serviço oferecido, segundo O~ 
itens, dispostos na mesma ordem constante dos edita is e das 
circulares; 

c) declaração, para cada item, do preço unitário e total; 

d) indicação quanto ao prazo de entrega, se êste não fôr 
fixado pelo SERPRO; 
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e) assinatura do licitante ou de pessoa p'0r êle credCll
ciad'a: para êsse fim; 

f) declaração explícita de aceitação das condições da 
concorrência. 

§ 1.0 As propostas devem ser red,igidas com clareza, de 
preferência datilografadas, sem emendas, rasuras ou outros 
vício~. 

§ 2.° As propostas serão entregues em envelopes inde
vassáveis, que não deixem margem à violação, trazendo extEr 
namente o nome do proponente. 

§ 3.° As propostas podem deixar de abranger todos os 
itens de um m esmo edital ou circular, devendo, todavia, ~er 
acompanhadas de amostras, catálogos, croquis e outros e:e
mcntos, quando exigidos. 

Art. 32. Não será admitido, em hipótese alguma, o :-e
cebimento de propostas para concorrências fora dos prazos 
estabelecidos. 

Art. 33. Somente as propostas que atenderem a todos 
os requisitos e formalidades enumerados nesta Resolução po
derão ir a julgamento, na forma do artigo 4.0, devendo os 
órgãos do SERPRO, que tenham a incumbência de aprec:á 
las, propor, em qualquer fase do processo, a impugnação de 
quaisquer delas, se ficar evidenciada e comprovada a existên
cia de vícios ou dolo no decorrer do processamento, aplic~n
do-se ao culpado ou culp'ados aS sanções cabíveis, na forna 
da lei. 

Art. 34. Após o julgamento da concorrência, o licitan
te que não satisfizer os compromissos assumidos, m esmo que 
não seja firmaqo contrato, fica sujeito às sa~ções que, a cri
tério da direção do SERPRO e, nos têrmos da Lei, forem C0n 
sideradas justas. 

Art. 35. O valor das cauções ou garantias a que se re
fere o parágrafo único ,do artigo 11 e o artigo 25 será reco
],hido em moeda corrente, em cheques visados ou em títu:os 
da dívida pública federal ou estadual, na forma que ficar es
tabelecida pela autorid'ade competente. 
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CAPÍTULO V 

DISPOSIÇõES GERAIS 

Art. 36 . É da comp€tência, do Diretor-Superintendente 
determinar o pagamentJ de ·despesas realizadas segundo os 
process?s previstos nos artigos 3.° e 4.°. 

Parágrafo único. O Diretor-Superintendente poderá de
legar a competência prevista neste artigo, nos limites estabe
lecidos nas alíneas a ) e b) do parágrafo primeiro do 
artigo 4.°. 

Art. 37 . Todos 08 comprovantes de despesas realiz.adas 
em decorrência ele coleta de preços ou concorrências pública 
e' administrativa, deveráo conter, obrigatoriamente, as ca
racterísticas essenciais dos respectivos processos e a indica
ção da autoridade que proferiu o julgamento. 

§ 1.0 Os serviços de pagadoria e recebedoria, tanto na 
Administração Central como nos demais órgãos administrati
vamente subordinados. sustarão o pagamento das contas sob 
as condições especificadas nest e artigo, quando das mesmas 
não constem os elementos exigidos, liberando-o somente após 
a necessária regularização do processamento . 

§ 2.° Os órgãos do SERPRO que participarem de pro
cesso de compra diligenciarão sôbre o fiel cumprimento das 
normas prescritas nesta Resolução. 

Art. 38. As despesas decorrentes de processos r egidos 
pelas normas prescritas nesta Resolução, antes de serem r ea
lizadas elevem tramitar pelo Departament.:) Financeiro ou ór
gão equivalente nas Unidades Regionais de Operação, para 
conüôle de compromissos e de dispon.ibilidade de caix-a .. 

Art. 39. A presente Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação . 

Rio de J anei ro, 3 de j unho de 1965. 

Ge1'son A ugusto da Silva 
Presidente 

Elson dos Santos Mattos 
Diretor- Sup.erintendente 

Luiz Ca1'lo,s Bo'rges Delgado 
Secretário 
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RESOLUÇÃO N.o 4, DE 29 DE JUNHO DE 1965 

Ap"ova instruçõe~ sób1·e a organização 
das contas gerais. 

O Conselho de Administração do SERVIÇO FEDERAL 
DE PROCESSAMENTO DE DADOS usando de suas atri
buições e 

considerando a necessidade de disciplinar os ele
mentos de contrôle financeiro e contábil, na f\l rma 'do dis
posto na alínea h e i, art. 8.° da Lei n.O 4.516, de 1.0 de de
zembro de 1964; 

considerando a necessidade de organizar os elemen
tos que deverão constituir as Contas Gerais, com o fim de 
atender ao que preceitua o art. 19 oa citada Lei, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 O Diretor-Superintendente deverá l-\.preR~ntar 

ao Conselho de Administração, até trinta dias após o encer
ramento rle cada trimestre, os seguintes elementos: 

I - Demonstrativo Sintético da situação financeira; 

U - Balancete do livro Razão: 

lU - Análise da conta "Disponibilidade em Banco"; 

IV - Demonstração da conciliação da dJferença por
ventura ex!stebte entre os comprovantes apresentados pelo 
Banco t' o saldo da contll dI{) Balancete; 
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v - Demonstração do saléto das contas de responsa
bilidades de terceiros, discriminando-se os débitos e adianta
mentJ:s não liquidados; 

VI - Demonstração das "Contas a Receber", conten
do a individualização dos devedores, natureza e valor dos 
débitos, mencionancl::-se os casos de ntraso nos pagamentos; 

VII - Demonstração do saldo das contas que consti 
tuem o passivo exigivel; 

VIII - Quadro demonstrativo da realização da receita 
orçada; 

IX - Quadro demonstrativo da execução da desp ~sa 

prevista ; 

X - Quadro demonstrativo da execução de orçamen
to de inversões; 

XI - Relação dos reforços, suplementação ou créditos 
adicionais, bem como de transferências de dotações, concedi
dos durante o trimestre, comprovados com cópias autênticas 
dos atos que os autorizaram e aprovaram: 

XII - Relatórios do Chefe do Departamento Financeiro; 

XIII - RelatórIO do Diretor-Superintendente. 

Art .. 2. 0 O Diretor-Superintendente deverá apresentar 
ao Conselho de Administração, até o último dia útil de feve
reiro, as contas gerais do exercício anterior. 

Art. 3.0 O balanço das contas gerais deverá ser instrUÍ
do com os seguintes elementos: 

I - Balanço Patrimonial acompanhado de: 

a) inventário dos materiais em Almoxarifados na data 
do encerramento do exerckio; 

b) demonstração da conta relativa a bens imóveis con
tendo o saldo anterÍ<ar e a operação contabilizada no ~xerd
cio, especificando quanto a esta, espécie e valor dos bens; 
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c) demonstração do saldo das contas de responsabilida
de de terceiros, discriminando-se os débitos. adiantamentos 
não liquidad.os no exercício; 

d) demonstração das "Contas a Receber ", ccntendo a 
individualização dos devedores, natureza e valor do débito, 
mencionando-se os casos de atraso nos pagamentos; 

e) dem.onstração do saldo das contas que constituem o 
passivo exigível; 

f) demonstração da CI:mta "Capital" . 

II - Ba lanço Orçamentário, acompanhado de: 

(&) cópia do orçamento para o exercício a que se refere 
o balanço ; 

b) cópia do ato ou d.eIiberação que aprovou o orçamento ~ 

c) quadro demonstrativo da realização da receita orçada 
do exercício; 

d) quadro demonstrativo da execução da despesa previs
ta no exercício; 

e) quadro demonstrativo da execução do orçamento de 
inversões no exercício; 

f) relação dos reforços, suplementação ou créditos adi
cionais, bem como de transferência de dotações, concedidos 
durante o exercício, comprovados com cópias dos atos que os 
autorizaram e aprovaram. 

lU - Demonstração do Resultado (Receita e Despesa) . 

IV - Balanço Financeiro, acompanhado de: 

a) têrmo de conferência dos saldos existentes em Tesou
rarias na data do encerramento do exercício; 

b) extratos de contas correntes ou memorandos bancá
rios comprobatórios dos saldos de depósitos existentes no en
cerramt!nto do exercício. 
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v - Relatórios: 

a) relatório do Chefe do Departamento Financeiro sô
bre as contas gerais; 

b) relatório do Diretor-Superintendente sôbre a gestão 
administrativa e financeira do exercício. 

Art. 4° A presente Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
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Rio de Janeiro, 29 de junho de 1965. 

Ge,"son Augusto da Silva 
Presidente 

Elson dos Santos Mattos 
Diretor-Sull~rintendente 

Luiz Cartos Borges Delgado 
Secretirio 



RESOLUÇÃO N.O 5, DE 1.0 DE JULHO DE 1965. 

Fixa normas para recrutamento, 
seleção e admissão dos empregados 
no SERPRO. 

o Conselho ·de Administração do SERVIÇO FEDERAL 
DE PROCESSAllENTO DE DADOS - SERPRO, no uso das 
atribuições que lhe confere I:) item e) do artigo 8.°, da Lei 
11.° 4.516/64, e 

Tendo em vista o disposto no artigo 11 da mesma lei, 

RESOLVE 

I - DO PROCESSO SELETIVO 

Art. 1.0 A seleção do pessoal para provimento de fun
ção do "SERPRO" terá caráter competitivo, através de pro
vas de habilitação ou concursos públicos. 

Parágrafo único. O processo seletivo far-se-á obedecidas 
as seguintes fases: 

a) Recrutamento; 
b) Pré-Seleção; 
c) Seleção. 

11 - DO RECRUTAMENTO 

Art. 2.° O recrutamento deverá, preferentemente, atin
gir parte de mão-de-obra interna ou externa, previamente es
t abelecida -
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§ 1.0 Quando se tratar de recrutamento interno, serão 
expedidos avisos e circulares para todos os locais de trabalho 
do SERPRO, com antecedência mínima de 15 dias do início 
das inscrições, No caso de recrutamento externo para con
curso público, deverá ser divulgado Edital n'JS jornais de 
maior circulação durante 3 dias consecutivos e com antece
dência mínimll de 1 semana do inicio das inscrições, 

§ 2,° Em qualquer hipótese o número de candidatos ins
critos não deverá ser inferior ao dôbL'o do núm2ro de vaga~, 

§ 3,° O recrutamento para concurso público somente se
rá realizado quando '.J número de vagas a preencher fêr igual 
ou superior a 20, 

lU - DA PRÉ-SELEÇAO 

ArL 3.° Os candidatos ao provimento de função no 
SER PRO deverão satisfazer as seguintes condições: 

I - Condições Gercâs: 

a) ser brasileiro ; 

b) estar quite com a lei ele.1toral; 

C) ser maior. de 17 anos e menor de 36 anos; 

d) estar quite com o serviço militar para os candidatos 
do sexo masculino; 

e) atestado de bons antecedentes, ou fôlha corrida em 
ambos os casos com firma reconhecida, 

II - Condições Pa1'ticuZ,a1'es: 

a) habilitação profissional para o exercício do cargo, 
quando· fôr o caso; 

b) comprovação do nível de escolaridade exigido para o 
exercício do cargo; 

c) comprovação de experiência profissional exigida para 
o exercício do cargo. 
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§ 1.0 Quando se tratar de função a ser preenchida por 
profissional de nível superior, o limite de idade poderá ser 
alterado, sempre que a conveniência do serviço assim o exigir, 
a critério do Diretor-Superintendente. 

§ 2.° É o Diretor-Superintendente autorizado a cobrar 
.a taxa de até 1/20 (um vinte avos) do' salário mínimo vigen
te na época, por inscrição em concurso público. 

IV - DA SELEÇÃO 

Art. 4.° A seleção dos candidatos far-se-á através d as 
critérios objetivos de aferição, a saber; 

a) provas para determinação do nível de escolaridade e 
<le conhecimentos gerais; 

b) provas teóricas e práticas com vistas à aferição dos 
conhecimentos técnico-profissionais dos candidatos; 

c) provas de aptidão e de nível mental ; 
d) exame médico; 
e ) entrevistas; 
f) provas de títulos; 
g) exame de "curriculum vitae'·. 

§ 1.0 É facultado ao Diretor-Super}ntendente determi
nar, de acôrdo com a função a preencher, os critérios de afe
Tição a aplicar. 

§ 2.0 Em casos específicos e de real interêsse para o 
SERPRO e desde que o número de vagas a preencher seja 
igua I ou inferior a cinco (5) , a habilitação para' provimento, 
:a critério do Diretor-Superintendente, poderá ser obUda me
<liante exame de; 

a) "curriculum vitac"; 
b) provas de títulos; 
c) provas de experiência profissional. 

v - DO CONCURSO PúBLICO 

Art. 5.° O concurso público será realizado por meio de 
'uma Banca Examinadora designada pelo Diretor-Superinten· 
<lente e composta de 3 membros, um dos quais será o seu Pre
sidente. 
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§ 1.0 A Banca Examinadora terá as seguintes atribui
ções: 

a) encarregar-se do pr0cesso seletivo e do recrutamento 
do pessoal; 

b) elaboração, aplicação, correção e julgamento das pro
vas; 

c) dar vista, aos candidatos, das provas; 
d) apresentar circunstanciado relatórjo, do qual consta

rão obrigatoriamente tôdas as ocorrências verificadas no de
correr do concurso . 

§ 2.° A Banca Examinadora poderá ser constituída de 
pessoal não pertencente ao quadro do SERPRO. 

VI - DlSPOSIÇOES FINAIS 

Art. 6.° As presentes Normas são aplicáveis às unidades. 
Regionais de Operação do SERPRO em todo o território na
cional. 

Art. 7.° A homologação dos resultados das provas ca
berá ao Diretor-Superintendente, que poderá delegá-la quand·). 
julgar conveniente. 

Art. 8.° Do julgamento caberá r ecurso p.ara a autorida
de responsável pela realização das provas. 

Art. 9.° As provas de habilitação e o concurso público 
terão validade de 1 ano. 

Art. 10. O Diretor-Superintendente baixará as instru
ções complementares que se fizerem necessárias ao cumpri
mento da presente Resolução. 

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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Rio de Janeiro, 1.0 de julho de 1965. 

Ge1'son Augusto da Silva 
Presidente 

El.son dos Santos Mattos 

Diretor- S up.erintendente 
Luiz Cat%s BO?'ges Delgado. 

Secretário 



RESOLUÇÃO N9 6, DE 19 DE JULHO DE 1965 

Estabelece a estrutura dos ó1"gáos 
do SERPRO e fi :ra a.s suas atribui
ções. 

o Conselho de Administração do SER VIÇO FEDERAL 
DE PROCESSAMENTO DE DADOS, usando da atribuição 
que lhe confere o artigo 8° da Lei 4.516, de 1 J de dczemoro 
de 1964, e tendo em vista o disposto no artigo 69 , alínea n, 
do Regimento do Serviço, baixado pela Portaria GB-193, do 
Senhor Ministro de Estado dos N egóeios da Fazenda e publi
cada no Diário Oficiai da União, de nove de junho de mil no
vecentos e sessenta e cinco, 

RESOLVE: 

Art, 1° Fica aprovada a anexa Estrutura dos órgãos. 
que compõem o Serviço Federal de Processamento de Dados. 
na forma do artigo 2° da Portaria GB-193, de 2 de junho 
de 1965, 

Art, 2° Esta Resolução entrará em vigor n a data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário, 

RiO de Janeiro, 1e de julho de 1965, 

Gerson Augusto da Sil?;a 
Presidente do Conselho 

No é Winkle1' 
José Lopes Fernandes 
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ESTRUTURA DO SERVIÇO FEDERAL DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS 

Art. 1'1 Os órgãos da Adm~nistração Superior t erão a 
~eguinte estrutura: 

I - Conselho de Administração 

a) Secretaria 

II - Diretor-Superintendente 

a) Gabinete 

b) Assessoria 

Art _ 2~ Os órgãos centrais de Assessoramento, Orienta
ção e Contrôle terão as seguintes estruturas: 

"4 

I - Departamento Técnico 

a) Turma de Normas 

b) Turma de Métodos e Sistemas 

c) Turma de Documentação 

'd) Turma de Operações 

e) Turma de Contrôle 

f) Turma de Instalações 

g) Turma de Manutenção 

11 - Departamento Financeiro 

a) Turma de Contabilidade 

b) Turma de Orçamento 

c) Turma de Inspeção e Revisão 

d) Turma de Contrôle de Custos 

e) Caixa 



IH '- Departamento Administrativo 

. a) Turma de Pessoal 

b) Turma de Material 

c) Turma de Protocolo e Arquivo 

d ) Turma de Serviços Gerais 

IV - Assessoria Jurídica 

Art. 39 As U"nidades Regionais de Operação terão a se
guinte estrutur.a: 

a) Turmas de Administração 

b) C~ntros de Processamento 

c) Núcleos de Operação 

§ I ? As l."nidades Regionais de Operação serão instala 
<las nos locais sede das Regiões Fiscais, a saber: 

a) 1" Uni.dade Regional de Op eTução - Sede : BrasíEa 
- Jurisdição: Distrito Federal, Mato Grosso e Goiás. 

b) 2~ Unidade Regional de Opemção - Sede : Be!ém -
J urisdição: Amazonas, Pará, Amapá, Acre, Roraima e Ron
dônia. 

c) 3~ Unidade Regional de Operação Sede : F ortaleza 
- Jurisdição: Maranhão, P iauí e Ceará. 

d) 4" Unidade Regional de Opemção - Sede : Recife -
Jurisdição: Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Ala
goas e Fernando de Noronha. 

e) 5" Unidade Regional de Operação Sede: Salvador 
- Jurisd ição: Bahia e Sergipe. 

f) 6" Unidcule Regional de Opemção - Sede: Belo Ho
rizonte - Jurisdição: Minas Gerais. 

g) 7° Unidade Regional de Opemção - Sede : Rio de Ja
neiro - Jurisdição: E spírito Santo, Rio de Janeiro e Gua
nabara. 
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h, 8~ Unidade Regional de Operação - Sede: São Pau
lo - Jurisdição: São Paulo. 

í) 9~ Unidade Regional de Ope1'ação - Sede: Curitiba -
Jurisdição: Paraná e Santa Catarina. 

j) 10~ Unidade Regional de Operação - Sede: Pôrto 
Alegre - Jurisdição: Rio Grande do Sul. 

§ 29 Em cada uma das sedes das Unidades Regionais de 
Operação, haverá um Centro de Processamento. 

§ 39 Além dos Centros de Processamento indicados, po
derão ser instala'dos Núcleos de Ope'ração, tantos quantos a 
conveniência e a necessidade do serviço aconseiharem. 

§ 49 Os Núcleos' de Operação serão instalados nas Ca
pitais das Unidades da Federação que não mantenham Centros 
de Processamento e nas sedes dos municípios que, pela sua. 
posição geográfica, forem considerados o ponto mais fácil 
e rápido de acesso, ponderado o volume de document.os e de 
contribuintes. 

DAS ATRmt.:lçOES 

Art. 4° A Secretaria do Conselho de Administração terá 
as .seguintes atribuições: 

a) receber e expedir a correspondência ; 

b) preparar a pauta de reuniões ; 

c) incumbir. se dos trabalhos de mecanografia; 

d) executar as tarefas de arquivo e documentação : 

e) exercer as demais funções de secretariado que lhe fo-· 
rem determinadas pelo Presidente. 

Art. 5\' O Gabinete do Diretor-Superintendente terá as 
seguintes atribuições: 

a) prestar assistência ao Diretor-Superintendente nos 
assuntos submetiqos à sua decisão; 

b) preparar a corresp<m:lênci,a e examinar os processos 
que forem submetidcs à assinatura ' do Dirdor-Sup~rinten

dente; 
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c) elaborar os atos necessarIOS à expedição ãe ordens e 
instruções originárias do Diretor-Superintendente; 

d) exercer outras atribuições que lhe forem determina
das pelo Diretor-Superintendente . 

Art. 69 A Assessoria do Diretor-Superintendente terá as 
seguintes atribuições: 

a) encarregar·se da elaboração dos projetos de Resolu
ção a s rem submetidos ao Conselho de Administração; 

b) encarregar-se da coordenação e elaboração de re
latórios de responsabilidade do Diretor-Superintendente; 

c) elaborar e manter atualizado o contrôle geral das ati
vidades do SERPRO; 

d) colaborar na elaboração de convênios, ajustes c con
tratos a serem submetidos ao Conselho de Administração ; 

e) exercer outras atribuições que lhe forem expressa
mente determinadas. 

Art. 7? As Turmas do Departamento Técnico terão as 
seguintes atribuições, respectivamente: 

I - Turmas de Normas: 

a) estudar as repercussões da legis~ação fazendária e 
demais normas vigentes sôbre o processamento de dados; 

b) analisar, com a colaboração dos órgãos do Ministé
rio da Fazenda, as repercussões sôbre os trabalhos de pro
cessa.mento de dados, decorrentes de alterações nas normas 
fiscais; 

c) promover os estudos que se fizerem necessários para 
que os trabalhos de processamento de dados se ajustem à le
gislação e às normas em vigor; 

d) opinar, quando solicitado, quanto às repercussões de 
novas leis ou de regulamentos sôbre o processamento de da
dos e o tratamento de informações; 
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e) fornecer, de forma sistematizada, à Turma de Méto
dos e Sistemas os elementos necessários ao planejamento dos 
serviços; 

f) apresentar relatórios e súmulas de suas atividades, 
nos prazos que forem estabelecidos; 

g) executar outras atribuições que lhe forem determina
das, no campo de sua especialização. 

II - Turma de Métodos e Sistemas : 

a) proceder a levantamentos técnicos, com vistas ao pro
cessamento automático de dados ; 

b) preparar rotinas gráficas e analíticas dos serv~ços a 
serem executados; 

c) elaborar planos para o processamento de dados, com 
a colaboração da Turma de Normas; 

d) preparar as especificações técnicas das propostas de 
prestação de serviços; 

e) elaborar códigos para execução de serviços de proces
samento de dados; 

f) manter-se em dia com os progressos tecnológicos, no 
que diz respeito ao processamento de dados e ao tratamento 
de informações; 

g) estudar a aplicabilidade de novos métodos, técnicas e 
equipamentos eletromecânicos e eletrônicos ao processamento 
de d3ldos; 

h) preparar, com a' colaboração dos demais setores do 
SERPRO, editais de concorrência para a aq uisição de equi
pamento de processamento de dados e opinar sôbre as pro
postas recebidas; 

i) apresentar relatórios e súmulas de suas atividades, 
nos prazos que forem estabelecidos ; 

j) executar outras atribuições que lhe forem determi
nadas no campo de sua especialização. 
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In - Turma de Documentação: 

a) organizar e manter atualizada a biblioteca e a do
cumentação técnica do SERPRO, inclusive no que se refere a 
atos legislativos ou normativos que possam influir no pro
cessamento de dados; 

b) traduzir ou fazer traduzir, e divulgar trabalhos es
pecializados; 

c) manter um boletim interno para divulgação de assun
tos técnicos; 

d) apresentar relatórios e súmu'as de suas atividades, 
110S prazos que forem estabelecidos; 

e) executar outras atribuições que lhe forem determina
das, no campo de sua especialização. 

IV - Turma de Operações: 

a) programar o consumo de materiais de processamento 
de dados; 

b) preparar instruções e manuais de serviços; 
c) elaborar programas para execução de serviços de pro

cessamento de dados; 

d) participar da implantação e acompanhar a execução 
dos trabalhos técnicos; 

e) apresentar relatórios e súmulas de suas atividades, 
nos prazos que forem estabelecidos; 

f) executar outras atribuições que lhe forem determina
das, no campo de sua especialização. 

V - Turma de Contrôle: 

a) estabelecer e manter um sistema de contrôle dos ser
viços que permita o rápido conhecimento da situação; 

b) apurar, de forma regular e sistemática, os dados de 
produção; 

c) estudar os dados de produção e, com base nêles, fixar 
padrões de produtividade para o processamento de dados; 
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d) encaminhar à Turma de Manutenção os dados sôbre 
o funcionamento do equipamento insta!ado; 

e) apresentar relatórios e súmulas de suas atividades, 
nos prazos que forem estabelecidos ; 

f) executar outras atribuições que lhe forem determina
das, no campo de sua especialização. 

VI - Turma de Instalação: 

a) estudar os loca is destinados à instalação de equipa
mentos eletrônicos e eletromecânicos, quanto aos aspectos de 
ordem técnica - luz, fôrça, aeração, circulação, etc. ; 

b) elaborar projetos detalhados para instalação dos 
equip'amentos eletromecânicos, eletrônicos e de infraestru
tura; 

c) instalar ou supervisionar a instalação das máquinas 
e equipamentos; 

d) fornecer a relação do material e acessórios para o 
equipamento, que devam ser mantidos em estoque; 

e) apresentar relatórios e súmulas de suas atividades, 
nos prazos que forem estabelecidos; 

f) executar outras atribuições que lhe forem determina
das no campo de sua especializ'ação. 

VII - Turma de Manutenção: 

a) proceder à inspeção periódica do equipamento insta
lado; 

b) reparar ou supervisionar a reparação dos defeitos do 
equipamento: 

c) fiscalizar o cumprimento dos contratos de manutenção; 

d) manter atualizados os registros sôbl'e o funcionamen
to das máquinas, procedendo à análise dos mesmos; 

e) apresentar relatórios e súmulas de suas ativi dades, 
nos prazos que forem estabelecidos; 

f) executar outras atribuições que lM forem determi
nadas, no campo de sua especialização. 
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Art 8~ As Turmas do Departamento Financeiro terão as 
seguintes atribuições, respectivamente: 

I - Turma de Contabilidade:. 

a) conferir, classificar e contabilizar os documentos re-
1ativos aos fatos administrativos; 

b) escriturar o movimento patrimonial e finaceiro; 

c) preparar as prestações de contas nos prazos deter
minacos; 

d) controlar os recursos do SERPRO, diligenciando jun
to aos órgãos competentes o recolhimento das importâncias 
devidas; 

e) fornecer elementos para a elaboração da proposta 
orçamentária; 

f) opinar, quando so!icitado, em assuntos de sua área de 
trabalho; 

g) apresentar relatórios e súmulas de suas atividades, 
110S prazos que forem estabelecidos; 

h) executar outras atribuições, no campo de contabili
dade, que lhe forem determinadas. 

II - Turma de Orçamento: 

a) preparar os elementos para elaboração da proposta 
orçamentária; 

b) controlar a execução orçamentária da despesa, pro
pondo as medidas que julgar convenientes à sua regularização; 

c) examinar e processar a documentação destinada a 
paúmento, fiscalizando a observância das normas em vigor, 
comunicando ao chefe imedia~o sôbre falhas e irregularida
des verificadas; 

d) opinar, quando solicitado, em assuntos de sua área de 
trabalho; 

e) apresentar re!atórios e súmulas de suas atividades, 
nos prazos que forem estabelecidos; 
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f) executar outras atrlbuições que forem determinadas, 
no campo od~ sua especialização. 

IH - Turma de Inspeção e Revisão: 

a) conferir, analisar e emitir pareceres sôbre as despe
as constantes dos balancetes e respectivas comprovações de 

contas, remetidas pelas Unidades Regionais de Operação, 
com obsenrância de leis e instruções em vigor; 

b) comprovar a exatidão dos registros contábeis relati
vos aos fatos patrimoniais e financeiros; 

c) minutar correspondência sôbre os assuntos que lhe es
tão afetos; 

d) opinar, quando solicitado, em assuntos de sua área 
de trabalho; 

e) implantar normas e sistemas de contabilidade e escri
turação nas Unidades Regionais de Operação; 

f) apresentar relatórios e súmulas de suas, atividades, 
nos prazos que forem estabelecidos ; 

g) executar outras tarefas de revisão e inspeção que lhe 
forem determinadas. 

IV - Turma de Contrôle de Custos: 

a) organizar os registros analíticos de custo, com base 
nos dados que lhe forem fornecidos, e mantê-1os atualizados; 

b) colaborar no preparo dos orçamentos das propostas 
de serviços, indicando, com base nos ·dados que lhe forem for
necidos, os respectivos valôres financeiros; 

c) estabelecer o custo-hora padrão de cada operação, com 
base nos trabalhos realizados; 

d) emitir faturas dos serviços executados; 

e) organizar estatísticas financeiras para a análise dos 
custos de produção; 

f) opinar, quando solicita,do, em assuntos de sua área 
de trabalho; 

72 



g) apresentar relatórios e súmulas Ge suas atividades, 
nos prazos que forem estabelecidos; 

h) executar outras atribuições que lhe forem determi
nadas, no campo de sua especialização. 

v - Caixa: 

a) exercer a guarda e vigilância sôbre os valôres a seu 
cargo; 

b) depositar ou fazer depositar no Banco do Brasil S.A. 
os recursos financeiros do SERPRO e emitir cheques a serem 
submetidos às assinaturas das autoridades credenciadas; 

c) receber os valôres a entrar na Caixa e efetuar o pa
gamento das despesas devidamente autorizadas, observando 
as normas em vigor; 

d) emitir diàriamente' o Boletim Financeiro, cotejando 
o saldo nêle inscrito com as disponibilidades financeiras em 
cofre; 

e) tomar tôdas as providências de caráter bancário ne
cessárias à remessa de numerário às Unidades Regionais de 
Operação; 

f) apresentar relatórios e súmulas de suas atividades, 
nos prazos que forem estabelecidos; 

g) exercer outras atribuições que lhe forem designadas, 
no campo de sua especialidade. 

Art. 9'1 As Turmas do Departamento Administrativo te
rão as seguintes atribuições, respectivamente: 

I - Turma de Pessoal: 

a) manter o Cadastro de Pessoal; 

b) manter o contrôle do quadro de pessoal; 
c) manter o contrôle da movimentação horizontal do 

pessoal; 

d) fazer pesquisas salariais, de acôrdo com os planos pré
estabelecidos; 
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e) manter um sistema de acompanhamento das remune
rações do pessoal lotado na:s ~Unidades Regio~ais de Operação ; 

f) manter um sistema de acompanhamento do enquadra
mento funcional dos empregados lotados nas Unidades Regio
nais de Operação; 

g) encarregar-se do recrutamento e da seleção do pes
soal, com a colaboração dos órgãos interessados; 

h) encarregar-se do treinamento do pessoal, com a co
laboração dos órgãos interessados; 

i) controlar a freqüência dos empregados lotados na Ad
minitração Central e preparar as respectivas fôlhas de pa. 
g amento; 

j ) efetuar o enquadramento funcional dos empregados 
admit i,dos para a Administração Central; 

I) controlar os planos de férias do pessoal da Adminis
tração Central e executar as medidas necessárias ao seu ren
dimento; 

m) apresentar relatórios e súmulas de suas atividaCies, 
nos prazos que forem estabelecidos ; 

n ) executar outras atribuições de a dministração de pes
soal que lhe forem determinadas. 

II - Turma de Material: 

a ) pr eparar instruções para o perfeito atendimento à s 
normas baixadas, sôbre aquisição de material e equipamento ; 

b) preparar instruções visando a dar adequada orienta
ção às Unidades Regionais de Operação, no que tange ao sis
tema de previsão e contrôle de estoques ; 

c) preparar instruções visando a dar ~dequada orienta
ção às Unidades. Regionais de Operação nos tt-abalhos de ar
mazenamento e guarda de material : 

d) manter um sistema de contrôle de estoque e de con
sumo de material, para fins de perfeito conhecimento da 
existência em almoxarifado, de ressuprimento automático, etc; 

e) efetuar compras de material, de acôrdo com as nor
mas vigentes e o orç~mento aprovado ; 
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1) encarregar-se da recuperação de materiais e equipa
mento~ de escritório; 

g) manteI o cadastro de fornecedores; 

h) fixar, de acôrdo com a orientação geral adotada, a 
padronização do material; 

i) guardar o material dentro dos padrões técnicos; 

j) fornecer o material aos órgãos requisitantes, de acôr
do com as normas vigentes; 

I) receber o material, efetuar a sua verificação e con
ferência e atestar o recebimento; 

m) apresentar relatórios e súmulas de suas atividades, 
nos prazos que forem estabelecidos; 

n) executar outras atribuições de administração de ma
terial que lhe forem determina,das. 

III - Turma de Protocolo e Arquivo: 

a) receber, registrar e distribuir a correspondência da 
Administração Central; 

b) controlar o andamento dos papéis entre os órgãos do 
SERPRO; 

c) numera r e expedir a correspondência; 

d) manter o arquivo central do SERPRO; 

e) encarregar-se da reprodução de documentos; 

f) manter um grupo de datilografia para atender às ne
cessidades da Administração Central; 

g) apresentar relatórios e súmulas de suas atividades, 
110S prazos que forem estabelecidos; 

h) executar outras atribuições de protocolo e arquivo 
que lhe forem determinadas. 

IV - Turma de Serviços Gerais: 

a) administrar os transportes da Administração Central; 

b) promov('r a manutenção, preventiva e corretiva, dos 
yeículos da Administração Central; 
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c) encarregar-se da, conservação e limpeza dos escritó
rios da Administração Central; 

d) encarregar-se da vigilância dos escritórios da Admi
nistraçâo Central ; 

e) supervisionar os trabal,hos de portaria, em comum 
I 

acôrdo com os órgãos atendidos; 

f) encarregar-se de requisições de passagens, despacho 
e desembaraço de cargas e alojamento de empregados em 
viagem; 

g) apresentar relatórios e súmulas de suas atividades, 
nos prazos que forem estabelecidos; 

h) executar outras atribuições de serviços gerais que 
lhe forem determinadas. 

Art. 10. Os órgãos das Unidades Regionais de Opera
ção terão as seguintes atribuições, respectivamente: 

I - Turma de Administração: 

a) manter o cadastro de pessoal; 

b) manter o contrôle do quadro de pessoal; 

c) co~aborar no recrutamento e seleção de pessoal; 
d) controla)' a freqüência do pessoal e preparar as res

pectivas fôlhas de pagamento; 

e) manter o contrôle de estoque e de consumo de ma
terial; 

f) fornecer o material aos órgãos l'equisitantes; 

g) receber o material, efetuar a sua verificação e con
ferência e atestar o recebimento; 

h) guardar o material; 

i) encarregar-se da conservação e limpeza dos locais de 
trabalho, bem como da sua vigilância; 

j) encarregar-se da requisição de passagens, do despa
cho e desembaraço de cargas e do alojamento do pessoal em 
viagem; 

I) l'eceher, registrar' e distribuir a correspondência; 
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n;t). numerar e expedir a correspondência; . 
n) . p~eparar as prestações de contas nos prazos determi-

11ados: 
o) controlar a execução orçamentária da despesa; 
p) examinar e processar a ·documentação destinada a 

pagamentos fiscalizando a observância das normas em vigor, 
comunicando ao chefe imediato sôbre falhas e irregularida
des verificadas; 

q) efetuar o pagamento das despesas devidamente auto
rizadas, observando as normas em vigor; 

r) tomar tôdas as providências de caráter bancário ne
cessárias ao suprimento da Unidade Regional de Operação; 

s) apresentar relatórios e súmulas de suas atividades, 
nos prazos que forem estabelecidos; 

t) exercer outras atribuições que lhe forem determina
das, relacionadas com as atividades administrativas_ 

II - Centros de Processamento: 

a) receber os documentos para processamento, providen
ciar a sua verificação e conferência e atestar o recebimento: 

b) efetuar a codificação e revisão dos documentos para 
processamento; 

c) encarregar-se da perfuração, conferência, I pesquisa, 
cálculo, classificação e tabulação, através de equipamentos 
eletromecânicos e eletrônicos, daR informações constantes dos 
documentos, de' acôrdo com os planos e instruções; 

d) contro~ar a produção do pessoal através de instru
mentos apropriados; 

e) manter um sistema de contrôle dos serviços que per
mita o rápido conhecimento da situação dos trabalhos; 

f) manter registros sôbre o funcionamento das máqu!
lHIS e equipamentos de processamento de dados; 

g) apresentar relatórios, demonstrativos e súmulas de 
suas atividades, nos prazos e na forma que forem exigidos; 

h) expedir e controlar a entrega dos mapas, demonstra
tivos, documentos e demais apurações efetuadas pelo centro: 
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i) propor as medidas julgadas necessárias para a eficien
te execução das tarefas do Centro, inclusive as relativas a 
pessoal c material; 

j) executar outras atribuições que lhe forem determina
das, no campo de sua especialização. 

§ 19 Quando se tratar de ' Núcleo de Operação, as tare
fas indicadas no item II ,alínea c dêste artigo, poderão ser 
limitadas ao uso de equipamentos auxiliares. 

, 
§ 29 As atribuições indicadas neste artigo, dependerão 

para sua execução, de instruções sistematizadas a serem ex
pedidas pela Administração Central. 

Art. 11. A direção dos órgãos constantes do item II do 
artigo 29 do Regimento do SERPRO, bem como' das Turmas. 
Unidades Regionais de Operação, Centros de Processamento 
e Núcleos de Operação. são funções de confiança, retribuídas 
por sistema de pontos, à razão de cem mil cruzeiros cada um. 
A designação do pessoal caberá ao Diretor-Superintendente, 
obedecidos os requisitos que fore~ fixados em Resolução. 

Parágrafo único. As funções de Chefe da Secretaria do 
Conselho e do Gabinete do Diretor-Superintendente e ainda 
as funções de Assessôres, são igualmente de confiança, ca
bendo a designação à autoridade à qual estão subordinad03 . 

Art. 12. Os órgãos que compõem a Estrutura do SER
PRO e constantes desta Resolução, serão instalados na medi
da das necessidades da Emprêsa por ato do Diretor-Super in
tendente. 
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RESOLUÇÃO N9 7, DE 3 DE AGóSTO DE 1965 

Dispõe sôbre normas para auto'l"iza
ção de v iagens, concessões de diá
rias e dá outms providência.s . 

O Conselho de Administração do SERVIÇO FEDERAL 
DE PROCESSAMENTO DE DADOS, usando de suas atri
buições, 

R ·E S O L V E 

Art. 1 0 O empregado que se afastar de sua sede em ob
jeto de s erviço, receberá por conta do SERPRO: a passagem. 
a hospedagem e diárias. 

§ 1 <! A passagem será fornecida diretamente pelo 
SERPRO ao empregado. 

§ 29 A hospedagem será tratada diretamente pela Em
prêsa, devendo ser preservada a possibilidade de escolha en
tre hotéis credenciados . 

§ 3" Quando necessário, ficará a cargo do empregado a 
aquisição da passagem e o trato da hospedagem. Neste cas~ 
ser-lhe-á fornecido um adiantamento específico para poste. 
rior prestação de contas. 

Art. 2'> O empregado terá direroo a diária, quando o 
afastamento de sua sede fôr superior a 24 horas. 
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§ 1~ Quando o' deslocamento fôr inferior a êste prazo, 
somente terá direito à indenização de despesas. 

§ 2° As diárias serão devidas ao empregado a partir da 
data de embarque e a de retôrno à sua sede, inclusive. 

§ 39 As diárias serão pagas antecipadamente, pelo total 
previsto ·de dias de permanência do empregado em serviço 
fora da sede. 

DA FIXAÇÃO DA DIARIA 

Art. ' 39 As diárias são quantias previamente fixadas, 
concedidas a empregados quando viajarem em objeto de ser
viço, destinadas a custear suas despesas com alimentação, 
transportes urbanos, serviços pessoais, etc. 

§ 19 As diárias são fixadas em valor equivalente a 20 76 
(vinte por cento) do salário mínimo da localidade em que o 

emprega.do deva cumprir sua missão, com aproximação para 
o milhar de cruzeiros imediatamente superior. 

§ 2c Na hipótese da hospedagem incluir alimentação, as 
diárias a serem concedidas ao empregado serão equivalentes 
a 10 % (dez por cento) do salário mínimo da localidade. 

§ 3'" Na hipótese da prestação de serviços ser em local 
onde o SERPRO mantiver restaurante, o valor das diárias 
será reduzido de 50 ro (cinqüenta por cento) . 

Art. 49 Para os componentes da Administração Supe
rior e os empregados em missão especial, poderão ser fixadas 
diárias de representação, desde que sua missão fora da sede 
compreenda contatos com autoridades e atividades de re 
presentação. 

§ 10 O valor, das diárias da representação não poderá 
ser superior a 40 % (quarenta por cento) do sa!ário mínimo 
da localidade em que será cumprida a missão. 
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§ 2 <? As diárias de l'epresentação não poderão ser fixa
das em número superior a 10 (dez) por viagem. Ultrapas
sado êste número as diártas serão calculadas na base fixada 
no artigo 39 • 

DA OOMPROVAÇAO 

Art. 59 O empregado ou os componentes da Administra
ção Superior que receberem adiantamento para aquisição de 
passagem e trato de hospedagem, deverão comprová-lo no 
prazo máximo de 48 hor as, após o regresso à sua sede_ 

§ 19 A nota de despesa do hotel será, obrigatoriamente, 
anexada à comprovação, não podendo o seu valor, para efeito 
de cobertura pelo SER PRO, ser superior ao total das diárias 
recebidas. 

§ 29 O bilhete de passagem será, obrigatoriamente, ane
xado à comprovação, exceto quando utilizado meio de trans
porte cuja emprêsa não o forneça _ Neste caso, a comprova
ção se fará pela declaração expressa do interessado . 

§ 3<? No caso de utilização de condução própria, será pa
ga indenização correspondente ao preço do meio de transpor
te mais econômico. 

DlSPOSIÇOES -FINAIS 

Art. 6'? Compete ao Diretor-Superintendente a autori
zação de viagens aos empregados do SERPRO_ 

Art. 7'? Compete ao Presidente do Conselho a autoriza
ção de viagens ao pessoal da Administração Superior. 

Art. 89 São extensivas ao pessoal da Administração Su
perior e ao pessoal das Unidades Regionais de Operação tô
das as N ortnae estabelecidas nesta Resolução. 
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Art. 99 A presente ltesolução entrará em vigor na data 
de sua publicação. 
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Rio de Janeiro, 3 de agôsto de 1965. 

Gerson Augusto da Silva 
Presidente 

E Ison dos., Santos Mattos 
Dlretor-Sup,erlntendente 

7l:liane Bretas Esteves 
Secretária 
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