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APRESENTAÇÃO 

De tôdas as medidas estudadas e recomendadas pela Co
missão de Reforma e aceitas pelo Ministério da Fazenda, ne
nhuma terá sido mais corajosa, fecunda e repercussiva do que 
a da utilização da rêde bancária oficial e particular para arre
cadar os impostos federais. 

O pagamento do pessoal civil por meio de crédito em conta 
bancária não era idéia nova. Quando implantada, em janeiro 
de 1965, pela Comissão de Reforma, não havia dúvida sôbre os 
resultados. Sabia-se, comprovadamente, que entidades gover
namentais e emprêsas particulares, no estrangeiro e no Brasil, 
já utilizavam, desde longa data, as facilidades dos bancos parti
culares para efetuar .os desembolsos a que estavam sujeitas, 
como o pagamento de pessoal, de fornecimentos etc. 

A responsabilidade, porém, de arrecadar os impostos de
vidos ao Govêrno Federal parecia indissociável da rêde arre
cadadora oficial. Na maioria dos Municípios brasileiros, o pú
blico está acostumado a tratar com pelo menos três coletorias 
- uma federal, uma estadual e outra municipal. As coletorias, 
as alfândegas e as mesas de renda eram concebidas como as úni
cas agências, - únicas e insubstituíveis - capazes de exercer os 
rituais sagrados de arrecadação dos impostos devidos à União. 

O levantamento do estado físico das repartições fvscais, a 
que procedeu a Comissão de Reforma, por um lado, e a extraor
dinária expansão dos bancos oficiais e particulares, por outro 
lado, inspiraram a idéia da utilização da rêde bancária para a 
arrecadação dos impostos. 

Recebida a princípio com reservas, mais acentuada por 
parte de autoridades e servidores do próprio Ministério, a idéia 
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começou, entretanto, a ganhar substância, a florescer, per
me ando o ambiente de trabalho da Comissão de Reforma, 
até conquistar o apoio técnico dos especialistas e a aceitação 
institucional do Ministério. 

Antepenúltima da série produzida pela Comissão de Re
forma, esta publicação explica e documenta exuberantemente 
as razões por que a idéia acabou por triunfar, bem assim os 
métodos adotados para introduzi-la e a sucessão de etapas ope
racionais por que está passando sua implantação. 

Alguns dados estatísticos serão suficientes para justificar 
êsse passo corajoso dado pelo fisco federal. Entre alfândegas, 
mesas de renda e exatorias, o Ministério da Fazenda contava, 
em 1964, com 2.134 agências arrecadadoras. Compunha-se a 
maioria delas das chamadas exatorias, nome por que se passou 
a denominar as antigas coletorias federais. Das 2.075 exatorias 
existentes, centenas eram, ou são deficitárias: suas despesas de 
custeio, vencimentos de pessoal, aluguéis, material de consumo, 
equipamento etc. ultrapassam o que arrecadam . 

Casos há, embora raros, em que as despesas chegam ao 
extremo de ser cinco, dez, quinze e até trinta vêzes maiores do 
que as receitas. O quadro seguinte, em que figuram cinco exa
torias e ~s respectivas receitas e despesas correspondentes a 
1964, confirma a asserção: 

Exatorias Federais Receita Despesa 
% Cr$ Cr$ 

-----

1. Pedro Afonso (GO) 54.892 1. 716.800 3.128 

2. Guadalupe (PI) 107.948 1. 752 .138 1.623 

3. Benedicto Leite (MA) 164.947 1.901.672 1.153 

4. Lavrinhas (SP) 2.183.552 12.876.087 590 

5. Itamarandiba (MG) 348.688 1.455.084 417 

A utilização da próspera e expansionista rêde bancária 
para a arrecadação dos impostos federais emerge como o pro
jeto de reorganização administrativa de maior envergadura até 
hoje tentado no Brasil, quiçá em tôda a América Latina. 

Us bene1tctos decorrentes slIO conspícuos, mULttptos e cumu
lativos. 
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Considerem-se, em primeiro lugar, os interêsses do Go
vêrno Federal. As inspeções feitas nas repartições fazendárias 
e os relatórios recebidos de tôdas as partes do Brasil, proce
dentes das exatorias instaladas, revelam de modo taxativo que 
somente o reaparelhamento físico das sedes próprias e alugadas 
- as instalações e o equipamento da rêde arrecadadora priva
tiva do Ministério da Fazenda - custaria soma astronômica. Co
locar em estado apresentável e funcional tôdas as exatorias 
instaladas e instalar as novas que se fizessem necessárias im
plicaria o seguinte: 

a) milhares de projetos de construção, reconstrução e am
pliação de edifícios; 

b) renovação ou negociação de outros tantos contratos de 
aluguel; 

c) aquisição e transporte de móveis e equipamentos prà
ticamente para todos os pontos habitados do território nacional; 

d) ampliação do quadro de exatores e remoção de dezenas, 
talvez milhares, de funcionários, de umas para outras partes 
do país. Tudo isso reunido, além, de demandar um plano de 
longa duração, - talvez quatro ou cinco anos - acarretaria 
ônus de proporções tais, que o orçamento de despesa do Mi
nistério da Fazenda teria que ser quadruplicado, talvez quin
tuplicado. 

O emprêgo da l·êde bancária na anecadação dos impostos 
federais veio, assim, liberar o Ministério da Fazenda dessa 
conjuntura precária, tornando diJspensáveis a reabilitação e a 
expanEão da rêde federal de agências arrecadadoras. Portanto, 
em têrmos de despesas evitadas, a mobilização da rêde ban
cária para arrecadar os impostos federais surge como medida 
providencial, pois automàticamente produz uma economia de 
bilhões e bilhões de cruzeiros em benefício do erário federal. 

Além disso, como não há Município brasileiro de certa tm
portância econômica em que hoje não exista pelo menos uma 
agência de banco, a utilização da rêde bancária representa uma 
expansão considerável da rêde arrecadadora da União. Há 
mais agências bamcárias no Brasil do que a soma de tôdas as 
agências arrecadadoras do Ministério da Fazenda, incluindo aS! 
exatorias criadas e ainda não instaladas. Com essa proVt
dência, o fisco está presente em tôdas as partes do território 
nacional em que haja atividades econômicas e, conseqüente
mente, contribuintes dos impostos federais. 

Vejamos, agora, a significação da medida para os cofttri
buintes. Nas pequenas cidades do interior, de escassa popula-
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ção, em que há exatoria federal, os contribuintes não terão di
ficuldade maior para pagar impostos. Nas cidades médias e 
grandes, porém, onde ocorre o grosso da arrecadação, os con
tribuintes estavam sujeitos e ainda estão em alguns Estados a 
várias inconveniências - perda de tempo, permanência em 
filas, irritação, congestionamento humano em ambientes aca
nhados e outras da mesma natureza - para chegar aos guichês 
e realizar as operações de pedir, receber informações, preencher 
documentos, entregá-los, efetuitr pagamentos, e assim por 
diante. 

Huma praça de relativa importância, como Anápolis, por 
exemplo, que é a prirncipal cidade do Estado de Goiás, existe 
apenas uma exatoria federal. Tôdas as transações dos contri
buintes com o fisco federal tinham de ser feitas por intermédio 
dessa única exatoria. Mas, em Anápolis há, por outro lado, dez 
agências bancárias, inclusive uma do Banco d.o Brasil. Isso repre
senta desafôgo evidente para o público. Os contribuintes po
derão exonerar-se dos compromissos fiscais através de qual
quer uma das agências bancárias ali existentes e habilitada a 
arrecadar os impostos federais. Haverá, pois, confôrto, econo
mia de tempo e de movimentos para o público, além de outras 
facilidades propiciadas pelas agências bancárias para receber e 
movimentar valôres. 

Consideremos, finalmente, a terceira clientela envolvida 
na solução: os bancos. O observador menos arguto não terá di
ficuLdade de perceber as vantagens também inequívocas, lí
quidas e imediatas, que os bancos auferirão como agências co
letoras dos impostos federais. No exercício financeitro de 1967, 
o Govêrno Federal espera arrecadar 6 trilhões de cruzeiros 
como renda dos impostos. Mesmo que os bancos particulares 
arrecadem, nos primeiros anos, apenas 50 ou 60% dessa impor
tância, isso significa um refôrço, sem precedentes na histó"ia 
bancária do país, de dinheiro em caixa. Como os bancos rece
bem impostos todos os dias e só as depositam no Banco do Brasil 
às sextas-feiras, é evidente que o dinheiro arrecadado em cada 
semana representará, em média, sempre um saldo disponível 
apreciável. 

A esta altura, os bancos mais bem organizados já terão 
estudado e estabelecido normas para fazer utilização provei
tosa dos dinheiros públicos por êles arrecadados sob a forma 
de impostos. A arrecadação começa cada semana, na segunda
feira e encerra-se na sexta, quando os bancos particulares são 
obrigados a depositar no Banco do Brasil a importância arre
cadada no curso da semana. Mas, a arrecadação recomeça na se
gunda-feira seguinte, de maneira que nesse movimento in-
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cessante de entradas diárias e saídas semanais have1'á sempre 
saldos consideráveis, que se vão acumulando todos Os dias 
úteis, até o fim da semana. 

A lista das vantagens não está esgotada. Dever-se-ia acres
centa1', primeiro, o critério profissional da medida, pois que os 
bancos são estabelecimentos especializados e equipados para ma
nipular e guardar d~nheiro e valôres, o que fazem com maior 
segurança do que qualquer exatoria. O recebimento de impostos 
de milhões de clientes, por milhares de funcionários bancários, 
por outro lado, aumenta a familiaridade do público em geral 
com as peculiaridades das leis tributárias. Informações sôbre 
prazos, formalidades, comprovações e outras da mesma natu
reza passarão a ser conhecidas e transmitidas por número 
muito maior de pessoas do que o dos exatores e fiéis do tesouro 
ex:stentes. 

Dividida em quator.ze tópicos e enriquecida por oito anexos, 
a presente publicação reproduz o relatório apresentado pelo 
Coordenador do Setor de Arrecadação e Pagamentos, Dr. Werner 
Grau, ao Presidente da Comissão de Reforma d.o Ministério da 
Fazenda. Trata-se de relatório analítico e completo sôbre o pro
blema da arrecadação Lios tributos federais pela rêde bancária 
do país, focalizado SOJ t.ados os aspectos. Tornam-se ociosos, pois, 
maiores esclarecimentos preambulares. 
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RELATÓRIO 

DO 

COORDENADOR DO SETOR DE 

ARRECADAÇÃO E PAGAMENTOS 



I - INTRODUÇÃO 

A cláusula primeira do contrato celebrado entre o Minis· 
tério da Fazenda e a Fundação Getúlio Vargas estabelece que: 

"A Fundação se obriga a organizar, coordenar ou 
realizar os levantamentos, estudos, elaboração de atos ou 
projetos de implantação de rotinas necessárias à reestru
turação das repartições arrecadadoras ;ederais, tendo em 
vista a conveniência da descentralização dos órgãos arre
cadadores ou exatores e da centralização dos órgãos per
manentes. " 

No Plano Geral de Atividades da Comissão de Reforma do 
Ministério da Fazenda, como parte do programa n.o 2, figura a 

"Racionalização dos processos de AdministraçãG 
Tributária, com o objetivo de evitar a evasão de rendas 
e aumentar a produtividade, reduzindo-se custos adminis
trativos e dos contribuintes." 

Entre os subprogramas estabelecidos para atender àqueles 
objetivos de "aumentar a produtividade, reduzindo-se custos 
administrativos e dos contribuintes", situa-se o do deslocamen
to, para a rêde bancária oficial e privada, da operação de caixa 
da arrecadação dos tributos federais. 

11 - ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS óRGÃOS 
ARRECADADORES DO MINISTtRIO DA FAZENDA 

A Comissão de Reforma, pelo seu Setor de Arrecadação, 
procedeu a minuciosos levantamentos, compreendendo não só 
a "'-+'-lltllra('Ão e o funcionamento dos órgãos arrecadadores 
existentes, como a sistemática legal da arrecadação. 
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Com relação aos órgãos arrecadadores de receitas federais, 
havia no País três tipos principais, isto é, Recebedorias, Alfân
degas e Coletorias, e, com funções mais reduzidas, Mesas de 
Rendas, Postos Fiscais e Agências de Arrecadação, sendo que 
estas últimas funcionavam somente na Guanabara. 

Êstes eram os órgãos que estavam incumbidos da cobrança 
dos tributos federais, embora, em pequena escala, o Banco do 
Brasil S.A. e a Caixa Econômica Federal fôssem utilizados 
também na arrecadação tributária, limitando·se, entretanto, 
sua interferência a determinados tipos de rendas federais. 

As Recebedorias Federais, em número de três, estavam 
localizadas, pela ordem de criação, no Estado da Guanabara, 
e nas Capitais dos Estados de São Paulo e Minas Gerais. 

A tarefa inicial, e de maior interêsse, era a análise da 
organização e do funcionamento do sistema arrecadador dentro 
da estrutura do Ministério da Fazenda. 

A pesquisa realizada serviria, como de fato serviu, para 
identificar e isolar os pontos de estrangulamento do sistema 
cujo funcionamento apresentava falhas muito graves. 

Resumiremos, a seguir, como êle atuava segundo o Relató
rio de 1963, da Diretoria das Rendas Internas: 

4 

"A D.R.!., como órgão de cúpula do sistenl:.l de rendas 
internas, compete: 

a) superintender, orientar e coordenar os serviços de 
arrecadação de todos os tributos federais, fora da 
esfera aduaneira; 

b) superintender, orientar e coordenar os serviços de 
fiscalização de todos os tributos internos, exceto os 
compreendidos na área do impôsto de renda; 

c) superintender, orientar e coordenar a aplicação de 
tôda a. legislação relat;va ao impôsto de consumo, sêlo 
e demais tributos internos, exceto rendas. 

Entretanto, como já salientamos, não possui o órgão 
uma estrutura completa, integrada, hieràrquicamente 
montada, que lhe permita cumprir, em sua plenitude, as 
funções que lhe são atribuídas. Ordena, determina, fixa 
normas, mas ,não tem sôbre os órgãos executores a ascen
dência necessária para as fazer cumprir L 



A inadequacidade de sua estrutura OI'gamca, ainda a 
fixada pelo Decreto n.o 24.036, de 1934, foi muito sinte
tizada pelo Dr. Eduardo Pereira Jr., em trecho da confe
rência que pronunciou em Brasília, em dezembro de 1961, 
no ciclo de conferências promovido pelo Plano Adminis
trativo de Ação Conjunta do Tesouro Nacional, verbis: 

"Em contraposição, a Diretoria das Rendas Internas 
recebeu, naquele Decreto, ainda hoje vigorante, uma es
truturação em que se observa, à primeira vista, a mais 
completa inadequação aos seus próprios fins. 

Para mostrá-lo, basta considerar que, sendo aquela 
Diretoria responsável pela arrecadação e fiscalização dos 
impostos de consumo, do sêlo e outros, que hoje produzem 
mais de 50% da receita tributária da União, nenhum órgão 
executivo de arrecadação e fiscalização daqueles impostos 
lhe é subordinado. Não o são as Delegacias Fiscais, pois 
que, por fôrça do Decreto que as instituiu, os Delegados 
Fiscais são representantes do Ministro da Fazenda. Não 
o são as Alfândegas, tornadas repartições arrecadadoras 
de todos os impostos e diretamente subordinadas ao Dir'e
tor das Rendas Aduaneiras, mas que, em certos casos, têm 
a maior percentagem de sua arrecadação constituída por 
impostos internos. Não o são as Coletorias, subordinadas 
às Delegacias Fiscais. Não o são as Recebedorias, subor
dinadas à Direção-Geral da Fazenda Nacional a do Estado 
d<> 0n;mah ara, à Delegacia Fiscal em São Paulo a danuela 
Capital. Não o é a fiscalização, subordinada aos Chefes 
das ltepartições, onde são lotados os seus componentes. 

Dêste modo, à Diretoria das Rendas Internas, que é a 
cúpula da estrutura da arrecadação dos impostos refe
ridos, as demais repartições integrantes da mesma estru
tura [!}ão são ligadas por laços de subO'rdinação hierár
quica direta, o que de algum modo a desliga da mesma 
estrutura, contra todos os princípios e normas de organi
zação administrativa." 

Ainda, ao apreciar a estruturação interna do órgão~ 
diz aquêle conferencista: 

"Por outro lado, a sua estruturação interna, longe de
haver sido estatuída em consonância com as funções 
eminentemente técnicas e especializadas que lhe compe
tem, foi estabelecida segundo @s moldes burocráticos ua 
época, em dtlas subdiretorias e uma secretaria e assim 
permaYlece, até hoje, salvo quanto aos serviços especiais 



que lhe foram acrescidos posteriormente, como o Serviço 
de Coletorias e a Assessoria Técnica." 

No mesmo relatório encontramos ainda o seguinte, com 
referência ao Serviço de Coletorias Federais: 
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"SERVIÇO DE COLETORIAS FEDERAIS 

Finalidade: O Serviço de Coletorias Federais tem 
por finalidade superintender, orientar, controlar e inspe
cionar, no território nacional, a arrecadação e outros atos 
praticados pelas Coletorias Federais. 

Cumpre assinalar que idêntica finalidade foi atribuída 
aos Serviços Regionais de Coletorias e Seções Regionais de 
Coletorias, órgãos integrantes das Delegacias Fiscais do 
Tesouro Nacional, incumbindo-lhes também as tomadas 
de contas dos exatores (Lei n.o 1.293/50) _ 

As Coletorias Federais representam li rêde operacio
nal das atividades-fins. São órgãos do sistema arrecadador 
da União e têm por finalidade, dentro da respectiva ju
risdição, arrecadar e contabilizar as rendas internas 
pertencentes à União ou a cargo desta e efetuar paga
mentos devidamente autorizados, podendo em casos 
especiais efetuar arrecadação de rendas aduaneiras. 

Estrutura - O Serviço de Coletorias Federais compõe
-se dos seguintes órgãos: 

a) Seção de Administração 

b) Seção de Contrôle e Estatística 

c) Seção de Orientação e Inspeção. 

Os Serviços Regionais de Coletorias têm a mesma 
estrutura. As Seções Regionais de Coletorias, ~bora 
possuam a mesma estrutura, seus órgãos subordinados são 
constituídos de turmas. 

Legislação - As Coletorias são repartições arrecada
doras da União, vindas ainda do Brasil-Colônia. Sua 
legislação sofreu alterações substanciais a partir de 1830, 
mas sempre conservando semelhanças aos cartórios. 
Nesse processo· evolutivo veio finalmente alcançar a sua 



lei orgânica em 1950, consubstanciada na Lei n.o 1.293/50, 
ligeiramente alterada pela de n.o 2.584 de 1/9/1955. 

Com o advento da Lei n.o 3.855, de 18/12/~0 foram 
criadas perto de 180 Coletorias, principalmente nos Esta
dos da Bahia, Goiás, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Finalmente, o Decreto n.o 29.19~, de 21/1/1951, 
aprovou e mandou executar o Regimento-Padrão das Co
letorias Federais, tendo sido posteriormente expedidas 
instruções reguladoras da estrutura e funcionamento do 
Serviço de Coletorias Federais, com a Portaria Ministerial 
n.o 175, de 23/1/51, alterada pela de n.o 48, de 14/2/52.'1' 

O quadro geral dos órgãos arrecadadores do Ministério da 
Fazenda era o seguinte: 

Estados 

Amazonas, Acre e Ron-
dônia ............. . 

Pará e Amapá ....... . 
Maranhão ........... . 
Piauí ............... . 
Ceará .............. .. 
Rio Grande do Norte .. 
Paraíba ............. . 
Pernambuco ......... . 
Alagoas ............. . 
Sergipe ............. . 
Bahia .............. .. 
l\finas Gerais ......... . 
Espírito Santo ....... . 
Rio de Janeiro ....... . 
Guanabara ........... . 
São Paulo ........... . 
Paraná .............. . 
Santa Catarina ....... . 
Rio Grande do Sul ... . 
Goiás ............... . 
Mato Grcsso ......... . 

Recebe
doria 

1 

1 
1 

3 

Exato
ria 

31 
63 
70 
49 
79 
46 
4'1 

105 
38 
41 

177 
392 

35 
57 

369 
116 
95 

137 
101 

33 

2075 

I I 
. ! Mesa de I Aliandega I RendslJ Tot.91 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
I) 

25 

! I 

7 
1 
1 

1 
3 

4 

1 

2 
2 
7 

2 

31 

39 
6S 
72 
SO 
81 
50 
42 

106 
39 
42 

182 
393 

36 
59 

2 
371 
119 
99 

ISO 
101 
36 

2134 

Como se vê, foi melancólica a conclusão sôbre a estrutura
ção e funcionamento do sistema arrecadador da Fazenda 
Nacional, já que os órgãos de supervisão e contrôle regional da 
arrecadação - Delegacias Fiscais nos Estados - e os de exe-
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cução local - Recebedorias Federais, Coletorias Federais, 
Alfândegas e Mesas de Rendas (que também arrecadavam 
tributos intemos) - não eram subordinados à Diretoria de 
Rendas Internas, que era o órgão central do sistema e a quem 
competia superintender, orientar e coordenar os serviços de 
arrecadação de todos os tributos federais, fora da esfera 
aduaneira. 

O órgão central - a Diretoria das Rendas Internas - a 
quem competia a supervisão do sistema não possuía o comando 
sôbre os órgãos regionais de contrôle e os órgãos locais de 
execução. 

Esta grave anomalia foi eliminada graças a outro projeto 
da Comissão de Reforma que, transformado em lei, criou o 
Depart~mento de Arrecadação do Ministério, subordinando 
diretamente ao órgão central os órgãos regionais de supervisão 
e contrôle e os órgãos locais de execução. 

Estas considerações sôbre a reestruturação do sistema arre
cadador da Fazenda Nacional, com a criação e funcionamento 
do Departamento de Arrecadação são mencionadas de passagem, 
porquanto a racionalização e o aperfeiçoamento dos métodos 
de arrecadação, incluindo o plano de deslocamento, para a rêde 
bancária, da chamada "operação de caixa" da arrecadação, só 
fora;m possíveis com a reformulação do sistema arrecadador, 
não só quanto à estruturação e funcionamento dos órgãos en
volvidos, como das normas legais de lançamento e cobrança 
dos tributos. 

111 - RECEITA DA UNIÃO - ARRECADAÇÃO E CONTROLE 

Para Um planejamento da melhoria de métodos e sistemas 
de atuação do Tesouro Nacional, no tocante ao processamento 
dos serviços relativos à Receita da União, como primeira pro
vidência, a Comissão de Reforma cuidou de examinar as rotinas 
de execução dos serviços, a fim de defin:'r as fases do processo, 
de identificar as deficiências, isolando os chamados "pontos de 
estrangulamento", e de estabelecer um esquema de prioridades, 
para atender, de imediato, os casos mais urgentes. 

Procedeu-se então aos estudos sôbre o processamento da 
receita incluindo o exame da legislação tributária, especial
mente quanto à conceituação dos fatos geradores do crédito 
fiscal, das formas de lançamento, da execução dos serviços de 
arrecadação e do contrôle dos agentes arrecadadores e da ins
peção e fiscalização. 
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Definidos e isolados os problemas, foram êles separados 
nos três grandes grupos, a saber: 

1.0 grupo - Legislação tributária, incluindo, obviamente, a 
definição e conceito de fato gerador e forma de 
lançamento; 

2.0 grupo - Execução dos serviços de arrecadação e contrôle 
dos agentes arrecadadores; 

3.0 grupo - Execução dos serviços de inspeção e fiscalização. 

Os programas específicos referentes ao 1.0 grupo engloba
ram tôda a série de projetos de reformulação das leis tributá
rias, modernizando sistemas e adaptando-os às necessidades 
atuais dos objetivos da política tributária da União. 

Quanto aos projetos relativos aos 2.0 e 3.0 grupos deveriam 
cuidar da montagem da infra-estrutura da administração 
tributária. 

A matéria relativa ao 2.° grupo - execução e contrôle dos 
serviços de arrecadação - constituiu projeto em separado, uma 
vez que a Comissão de Reforma a considerou de alta prioridade, 
tendo em vista que nesta fase do processo da receita foram 
identificadas deficiências mais grave,!? e que reclamavam so
lução mais urgente. . 

~ste relatório descreve a solução proposta que, aceita 
pelo titular da Pasta da Fazenda, determinou o desloca
mento para a rêde bancária da chamada "operação de caixa" 
da arrecadação dos tributos federai.s. 

IV - PARTICIPAÇÃO DOS ÓRGÃOS MO MONTANTE 
ARRECADADO 

Do total da Receita da União, em 1964, metade foi arreca
dada pelas Recebedorias da Guanabara, São Paulo e Belo 
Horizonte, e metade recolhida pelas 2.134 estações arrecada
doras espalhadas pelo território nacional. 

De um exame do movimento da arrecadação em 1964, veri
ficou-se que, das 2.134 repartições existentes no País, 92 
arrecadaram 86,65% do total, sendo os 13,35% restantes cole
tados pelas demais 2.041. Para uma análise mais cOlmpleta, 
damos, a seguir, os elementos constantes dos demonstrativos 
referentes aos exercícios de 1008 e 1964: 
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DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO, POR REPARTIÇÕES - 1963 
(Ordem decrescente em bilhões de cruzeir~) 

I 
NPde Repartição Localidade$ Arrecadação \ % de % 
Ot'dem Total Acumulado 

1 Recebedoria São Paulo SP 269,3 28,66 
2 Recebedoria Guanabara GB 197,7 21,07 49,73 
3 Alfândega Santos SP 74,9 8,04 57,77 
4 Alfândega Pôrto Alegre RS 32,4 3,48 61,25 
5 Alfândega Rio de Janeiro GB 31,9 3,43 64,68 
6 Coletoria S. Bernardo do 

Campo SP 27,6 2,92 67,60 
7 Recebedoria B. Horizonte MG 25,6 2,71 70,31 
8 Coletoria Santo André SP 24,9 2,64 72,95 
9 Alfândega Recife PE 18,5 1,96 74,91 

10 Coletoria Santo Amaro SP 13,0 1,37 76,28 
11 Alfândega Salvador J3A 10,2 1,08 77,36 
12 Coletoria Curitiba PR 9,0 0,95 78,31 
13 Coletoria Campinas SP 8,7 0,92 79,23 
14 Coletoria São Caetano 

do Sul SP 8,1 0,85 80,08 
15 Alfândega J3elém PA 4,8 0,50 80,58 
16 Coletoria Jundiaí SP 4,5 0,47 81,05 
17 Coletoria Guarulhos SP 4,2 0,44 81,49 
18 Alfândega Fortaleza CE 3,7 0,39 81,&8 
19 Coletoria Duque de Caxias RJ 3,4 0,36 82,24 
20 Coletoria Sta. Cruz de Sul RS 3,3 0,35 82,59 
21 Coletoria Sorocaba SP 3,2 0,33 82,92 
22 Coletoria S. J. dos. Campos SP 3,0 0,31 83,23 
23 Coletoria Volta Redonda RJ 3,0 0,31 83,54 
24 Coletoria Joinville SC 2,9 0,30 83,84 
25 Alfândega Niterói RJ 2,7 0,28 84,12 
26 Coletoria Petrópolis RJ 2,6 0,27 84,39 
27 Coletoria J3lumenau SC 2,6 0,27 84,66 
28 Coletoria Caxias do Sul RS 2,6 0,27 84,93 
29 Coletoria Ribeirão Prêto SP 2,3 0,24 85,17 
30 Coletoria Nôvo Hamburgo RS 2,1 0,22 85,39 
31 Coletoria Juiz de Fora MG 2,1 0,22 85,61 
32 Coletoria Sabará MG 1,9 0,20 85,81 
33 Alfândega Pelotas RS 1,7 0,18 85,99 
34 Coletoria Piracicaba SP 1,6 0,16 86,15 
35 Alfândega Rio Grande RS 1,5 0,15 86,30 
36 Alfândega Manaus AM 1,5 0,15 86,45 
37 Coletoria Americana SP 1,5 0,15 86,60 
38 Coletoria São Leopoldo RS 1,5 0,15 86,75 
39 Coletoria Limeira SP 1,4 0,14 86,89 
40 Coletoria São Carlos SP 1,4 0,14 87,03 
41 Coletoria Contagem MG 1,4 0,14 87,17 
42 Coletoria Brasília DF 1,4 0,14 87,31 
43 Coletoria Cubatáo SP 1,3 0,13 87,44 
44- Coletoria Nova Iguaçu RJ 1,3 0,13 87,57 
45 Coletoria Belém PA 1,2 0,12 87,69 
46 Alfândega Vitória ES 1,2 0,12 87,81 
47 Coletoria Paranavaí PR 1,2 0,12 87,93 
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N.O de 
Ordem Repartição 

48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

2078 

Coletoria 
Coletoria 
Coletoria 
Coletoria 
Coletoria 
Coletoria 
Coletcria 
Coletoria 
Coletoria 
Outras re
partições 

Localidades 

Franca SP 
Londrina PR 
São Gonçalo RJ 
Nova Friburgo RJ 
Ponta Grossa PR 
Rio Claro SP 
Mogi da Cruzes SP 
Recife PE 
Goiânia 00 

Arreca
dação 

1,1 
1,1 
1,1 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

105,5 

% de 
Total 

0,11 
0,11 
0,11 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 

11,14 

I o/í 
IAcum~ado 

88,04 
88,15 
88,26 
88,36 
88,46 
88,56 
88,66 
88,76 
88,86 

---------------_._---.--------_. 
2134 942,6 100,00 100,00 

DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO, POR REPARTIÇÕES - 1964 
(Ordem decrescente em bilhões de cruzeiros) 

N.o de Arreca- % de 
r 

Repartição Localidlwes I % Ordem dação Total Acumulado 
I 

1 Recebedcria São Paulo SP 552,6 27,49 27,49 
2 Recebedoria Guanabara GB 406,1 20,20 47,69 
3 Alfândega Santos SP 118,3 5,89 53,58 
4 Coletoria São Bernardo 

do Campo RS 73,1 3,65 57,23 
5 Alfândega Pôrlo Alegre RS' 64,8 3,23 60,46 
6 Coletoria Santo André SP 45,8 2,29 62,75 
7 Alfândega Rio de Janeiro OB 45,4 2,27 65,02 
8 Recebedoria B. Horizonte MG 43,0 2,15 67,17 
9 Alfi'indega Recife PE 38,4 1,92 69,09 

10 Coletoria Santo Amaro SP 35,3 1,76 70,85 
11 Coletoria Campinas SP 20,4 1,02 71,87 
12 Coletoria Curitiba PR 20,1 1,01 72,88 
13 Alfândega Salvador BA 19,8 0,99 73,87 
14 Coletoria São Caetano 

do Sul SP 17,0 0,86 74,73 
15 Coletorfa Jundiaí SP 10,6 0,53 75,26 
16 Coletoria Bahia BA 9,9 0,49 75,75 
17 Alfândega Belém PA 9,5 0,47 76,22 
18 Ccletoria Guarulhos SP 9,4 0,47 76,69 
19 Alfândega Fortaleza CE 8,8 0,44 77,13 
20 Coletoria Sta. Cruz de Sul RS 7,8 0,39 77,52 
21 Coletoria- Sorocaba SP 6,4 0,32 77,84 
22 Coletoria São José 

dos Campos SP 6,4 0,32 78,16 

11 



N.D de Repartição LocaIickKles 
Arreca- % de % 

Ordem dação Total Acumulado 

23 Alfândega São Paulo SP 6,2 0,31 78,47 
24 Coletoria Volta Redonda R] 6,1 0,30 n,,77 
25 Alfândega Niterói RJ 6,0 0,30 79,07 
26 Coletoria Caxias do Sul RS 5,7 0,28 79,35 
27 Coletoria Petrópolis R.T 5,7 0,28 79,63 
28 Coletoria Joinville SC 5,6 0,28 79,91 
29 Coletoria Blumenau SC 5,5 0,27 80,18 
30 Coletoria Ribeirão Prêto SP 4,9 0,24 80,42 
31 Coletoria Sabará MG 4,6 0,23 80,65 
32 Coletoria Nôvo Hambure;o RS 4,3 0,21 80,86 
33 Coletoria Juiz de Fora MG 4,2 0,21 81,07 
34 Coletoria D. de Caxia~ RJ 3,8 0,19 81,26 
35 Coletoria Cubatão SP 3,7 0,18 81,44 
36 Coletoria Americana SP 3.7 0,18 81,62 
37 Alfândega Pelotas RS 3.5 0,17 81,79 
38 Coletoria Conta.:em MG 3,5 0,17 81,96 
39 Coletoria Piracicaba SP 3,5 0,17 82,13 
40 Alfílndega Rio Grande RS 3,2 0,16 82,29 
41 Coletoria Limeira SP 3,1 0,15 82,44 
42 Coletoria Belém PA 3,1 0,15 82,59 
43 Alfândega Manaus AM 3,0 0,15 82,74 
44 Coletoria Nova Icuaçu RJ 2,9 0,14 82,88 
4S Coletoria Santo Amaro SP 2,8 0,14 83,02 
46 Coletoria São Carloll SP 2,7 0,13 83,15 
47 Coletoria. São Leopoldo RS 1,6 0,13 83,28 
48 Coletoria Nova Friburr;Q RJ 2,4 0,12 83,40 
49 Coletoria São Gon!ralo RJ 2,4 0,12 83,52 
50 Coletoria M. c1a.s Cruzes SP 2,3 0,11 83,63 
51 Coletoria Rio CI;l.ro SI> 2,3 0,11 83,74 
52 Alfândee;a Vitória ES 2,2 0,11 83,85 
53 Coletoria, Bento GOllÇQlves RS 2,1 0,10 83,95 
54 Coletoria Goiânia ao 2,1 0,10 84,05 
55 Coletoria ponta GrOs.sa PR 2,1 0,10 84,15 
56 Coletoria Recif. PE 2,1 0,10 84,25 
57 Coletoria Franca SP 2,0 0,10 84,35 
58 Coletoria Esteio RS 1,9 0,09 84,44 
59 Coletoria Canoa.s RS 1,9 0,09 84,53 
60 Coletoria &uru SP 1,8 0,09 84,62 
61 Coletoria Taubaté SP 1,8 0,09 84,71 
62 Coletoria Agudos SP 1,8 0,09 84,80 
63 Coletoria Barra Mansa RJ 1,7 0,08 84,88 
64 Coletoria Mogi Guaçu RN 1,7 0,061 84,96 
65 Coletoria Jacarei SP 1,6 0,08 85,04 
66 Coletoria Marília SP 1,6 0,08 85,12 
67 Coletoria Suzano SP 1,5 0,07 85,19 
68 Coletoria Brusque SC 1,5 0,07 85,26 
69 Coletoria Cel. Fabriciano MG 1,5 0,07 85,33 
70 Coletoria Campos RJ 1,5 0,07 85,40 
71 Coletoria Passo Fundo RS 1,4 0,07 85,47 
72 Coletoria Salto SC 1,4 0,07 85,54 
73 Coletoria Araraquara SP 1,3 0,06 85,60 
74 Alfândega Maceió AL 1,3 0,06 85,66 
75 Coletoria Ar~~.s SP 1,3 0,06 85,72 
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N.D de Ort:km Repartição 

76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 

2042 

2134 

Coletoria 
Coletoria 
Coletoria 
Alfândega 
Alfândega 
Coletoria 
Aflândega 
Alfândega 
Coletoria 
Coletoria 
Alfândega 
Coletoria 
Alfândega 
Alfândega 
Coletoria 
Alfânde~a 
Coletoria 
Outras re
partições 

Localidlldes 

Cataguazes 
Guaratinguetá 
Itatiba 
São Luís 
Florianópolis 
Cotia 
João Pessoa 
Paranaguá 
S. Bento do 
Magé 
Livramento 
São Roque 
Uruguaiana 
Aracaju 
Paulista 
Natal 
Santa Maria 

Diversas 

MG 
SP 
RS 

MA 
SC 
SP 
PB 
PR 

Sul RS 
RJ 
RS 
SP 
RS 
SE 
SP 
:"~N 

RS 

Arreca
dação 

1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,1 
1,1 
1,1 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

268,4 

2.010,6 

% de 
Total 

0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

13,35 

I % I Acumulado 

85,78 
85,84 
85,9{l 
85,96 
86,02 
86,08 
86,14 
86,20 
86,25 
86,30 
86,35 
86,40 
86,45 
86,50 
86,55 
1$6,60 
86,65 

100,00 

100,00 

Portanto, cêrca de 90% da arrecadação tributária provi
nham de apena» 4,3% do total de órgãos arrecadadores, como 
se vê do seguinte quadro comparativo, para ° exercício de 
196~: 

ÓRGÃOS ARRECADADORES 

Número 

92 
2.042 

2.134 

Peroentfl./letrl 
~~ Q total 

4,3 
95,7 

100% 

ARRECADAÇÃO 

ValOr 
Bilhões de Cr$ 

1.742,2 
268,4 

2.010,6 

Percenta4l'm 
8Ôbt'e o total 

86,65 
13,35 

100% 

o exame feito nos centros de maior densidade populacio
nal como São Paulo, Guanabara, Pôrto Alegre, Belo Horizonte, 
Recife e outras grandes cidades, mostrou que o problema do 
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atendimento do público que afluía aos guichês era dramático, 
agravando-se dia a dia. 

A tentativa de descentralização na Guanabara, com a ins
talação de agências nos bairros, tampouco apresentou resulta
dos satisfatórios, além de que era muito onerosa, em vista do 
alto custo dos serviços, consideradas as despesas relativas à 
base físic~ e ao material e pessoal necessários. 

Enquanto isso ocorria nos grandes centros, em que 4,3% 
do total das repartições executavam as tarefas relativas a 90% 
do valor da arrecadação federal o que exigia esfôrço desmedido 
por parte dos cobradores e dos contribuintes, nos restantes 
órgãos distribuídos pelo País - 95,7% do total - observava-se 
elevado índice de capacidade ociosa, considerando-se o número 
ínfimo de documentos com pulsados, e o reduzido volume da 
arrecadação. 

Quer isto dizer que, nos centros populosos, as repartições 
careciam de instalações e de pessoal, e no interior, a atividade 
dos órgãos era ociosa. 

Apesar da pouca atividade produtiva daqueles órgãos, a 
totalidade de contribuintes não era bem servida, pois que, poso 
suindo coletorias federais apenas 2.075 municípios, somente 
1.500 dessas repartições achavam-se instaladas e em funciona
mento, permanecendo a maioria dos municípios brasileiros sem 
órgãos arrecadadores. Os contribuintes do interior eram, em 
alguns casos, obrigados a viajar longas distâncias a fim de 
pagar os seus impostos, o que lhes acarretavam gastos de 
viagem e estada, que superavam muitas vêzes o valor da obri
gação tributária, gerando, isso, uma obrigação complementar. 

Era, pois, uma situação verdadeiramente paradoxal: de 
um lado, o fisco exigia o cumprimento da obrigação tributária 
e, de outro, não criava condições para a satisfação da mesma. 

A forma de solucionar êsse problema era a descentraliza
ção dos serviços de arrecadação, aprox:mando-se o mais possível, 
dos locais de atividades do contribuinte, os guichês coleto~s 
de tributos. 

v - AVALIAÇÃO DOS CUSTOS ADMINISTRATIVOS DE 
ARRECADAÇÃO 

A manutenção da rêde arrecadadora representava imensos 
gastos em base física, - prédios, instalações, mobiliário e 
material - e em pessoal. 
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A grande ma:oria das 2.134 repartições estava precana
mente instalada e ainda que pagassem aluguéis irrisórios, suas 
despesas de manutenção eram elevadas. 

O levantamento a que se procedeu revelou que o pessoal 
incumbido do recebimento dos tributos federais e do contrôlf> 
dos agentes arrecadadores se elevava a número superior a 
7.000, entre exatores, fiéis do Tesouro, auxiliares de exato
rias e outras carreiras de funcionários. 

No tocante às Coletorias Federais então existentes, a re
ceita e a despesa de cada uma, abrangendo o ano de 1964, são 
demonstradas no anexo n.O 1, onde, também, é indicada a razão 
entre os dois valôres. 

Pelos elementos constantes do anexo n.o 1, verificou-se 
existirem coletorias altamente deficitárias, gastando muito mais 
do que arrecadavam, podendo, no ano de 1964, serem destaca
dos alguns casos mais expressivos, a saber: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

das 31 coletorias do Amazonas, a de Catunana des
pendeu mais 89% do que arrecadou; 7 consumiram 
mais da metade da receita; e somente 6 tiveram des
pesa inferior a 10% da renda arrecadada; 

no Pará, 4 coletorias tiveram despesa maior do que 
a receita e 11 despenderam .mais da metade do que 
arrecadaram; 

no Maranhão, das ,69 coletorias instaladas 37 deram 
prejuízo, notando-se que as situadas em Alcântara, 
Alto Parnaíba e Barreirinhas despenderam, respecti
vamente, seis, sete e onze vêzes as respectivas arre
cadações; mais da metade das coletorias era e é 
deficitária, e, das restantes 32, 14 gastam mais de 
50% do que arrecadam; 

no Piauí, o' quadro era o mesmo, com 22 coletorias 
altamente deficitárias, das 42 ali existentes, ocorrendo 
casos em que a coletoria despendeu mais de dezesseis 
vêzes o que arrecadou; 

no Ceará, enquanto 4 coletorias foram deficitárias, 21 
gastaram mais da metade da receita arrecadada; 

no Rio Grande do Norte. 2 apresentaram deficit e 25, 
do total de 44, despenderarm mais da metade da re
ceita arrecadada; 
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g) na Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe ocorreu 
pràticamente o mesmo, com órgãos deficitários e a 
maioria despendendo mais da metade da receita; 

h) na Bahia, 17 coletorias foram deficitárias e 53 tive
ram despesa de mais da metade do arrecadado; 

i) em Minas Gerais, 21 órgãos apresentaram deficit, 
enquanto que mais de 20% do total despenderam mais 
da metade da receita; 

j) em São Paulo houve coletorias deficitárias e não 
pequeno número delas apresentando gastos de 
manutenção de 80%, 60%, 50-% e 40% da receita 
arrecadada. 

Nos anos subseqüentes a situação deveria agravar-se ainda 
mais, pois a partir de 1965, as Coletorias não mais tiveram a 
receita referente aos emolumentos de registro do ÜllpÔstO de 
consumo, os quais foram abolidos. Em 19605, a despesa do 
pessoal exatorial será maior, pois pelo Decreto n.O 57.877, de 
28 de fevereiro de 1966, os coletores, escrivães, fiéis do Tesouro 
e auxiliares das coletorias passaram a receber também pelo 
regime de remuneração. 

Êste o quadro, no tocante à estruturação e funcionamento 
dos órgãos arrecadadores, evidenciando um serviço de elevado 
custo e de péssimo rendimento ou produtividade, com reais 
desvantagens para o Erário e para os contribuintes. 

VI - OBSERVACõES E ESTUDOS DOS SISTEMAS ADOTADOS 
EM OUTROS PAISES 

Estudos dos sistemas adotados no estrangeiro foram leva
dos a efeito, mas com maior profundi~ade, dos sistemas dos 
Estados Unidos da América e da Argentina. Em ambos os 
países, a chamada "operação de caixa" da arrecadação foi to
talmente deslocada para a rêde bancária. 

Nos Estados Unidos da América, o mecanismo tem como 
apoio um perfeito e eficiente sistema de comunicações, com 
larga utilização dos serviços dos correios e dos telefones, como, 
em resumo, passamos a descrever. 

As receitas, cuja arrecadação pode ser feita pelos bancos, 
são as seguintes: 
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a) Impôsto de Renda retido nas fontes (pessoas físicas) ; 

b) contribuições para a Previdência Social (FICA); 

c) desconto para aposentadoria dos ferroviários (Rail
Road Retirement Act); 

d) Impôsto de Consumo (Federal Excise Tax). 

Para ser autorizado a arrecadar tributos, todo banco deve 
ser previamente designado pelo Ministro do Tesouro Ame
ricano, como "Depositário para Impostos Federais". 

As quantias podem ser depositadas contra recibo de de
pósito, ou guia de receita, quando, em qualquer mês, forem 
superiores a $100, para qualquer dos quatro impostos. Quando 
forem inferiores a $100 por mês, o depósito é optativo. 

Há formulários especiais: para a retenção nas fontes e 
"FICA", Formulário 450; para Impôsto df~ Consumo, Formu
lário T.D. 537; e para "Rail-Road Retirement)), Formulário 
T.D. 515. 

~sses recibos de depósitos, ou guias de receita, podem ser 
fornecidos pelos bancos autorizados. 

Os contribuintes, após preencherem êsses formulários, 
entregam ao banco o valor respectivo, como depósito para cré
dito de seu débito de impostos. Os depósitos ou pagamentos 
correspondentes aos dois priiffieiros meses de cada trimestre 
são feitos em formulários simples, equivalente a um formulário 
de depósito comum, e os relativos ao terceiro mês de cada 
trimestre :são efetuados em formulários especiais, contendo as 
informações estatísticas exigidas. 

Os recibos são fornecidos numa das vias dos formulários. 

~ste o mecanismo adotado, estando autorizados a receber 
impostos, nos Estados Unidos da América, 12.500 bancos. 

Além dessa prática é utilizada também a dos contribuintes 
remeterem pelo correio cheques para pagamento dos impostos 
às repartições do Serviço de Rendas Internas. 

Os valôres arrecadados são recolhidos à conta final de 
Caixa do Tesouro. 

Tôda a receita arrecadada provém dos chamados agentes 
responsáveis, a saber: 1) fontes retentoras ou con.tribuintes; 2) 
bancos comerciais autorizados; 3) Serviço de Rendas Internas; 
4) Ba:ncos Federais de Reservas; e 5) Ministério do Tesouro. 
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Até o momento em que os fundos possam ser movimenta
dos pelo Tesouro, o processo é o seguinte: 

Os fundos são recolhidos diàriamente ao Banco Federal de 
Reservas do respectivo distrito, podendo ser creditados pelos 
Bancos autorizados na conta de impostos e empréstimos do Te
souro, quando êles tenham permissão especial dada pelo Mi
nistro do Tesouro para manterem essa conta. Na prática, 
a maioria dos Bancos autorizados a funcionar como "Deposi
tários para Impostos Federais" o são também para manter a 
conta de impostos e empréstimos do Tesouro. 

Se o banco não estiver autorizado a manter essa conta es
pecial, deve remeter a cobrança para o Banco Federal de Re
servas cabendo a êste creditar, na conta do Tesouro, a quantia 
remetida. Nesta fase, a importância creditada pode ser uti
lizada pelo Tesouro, como disponibilidade. 

Os recibos de recolhimento não são dados diretamente aos 
agentes pagadores do impôsto retido na fonte. Os bancos 
primeiro os remetem ao Banco Federal de Reservas para 
autenticação, e êste envia, pelo Correio, os recibos autenticados 
para os agentes pagadores e como os pagamentos são sempre 
feitos por cheques, o próprio cheque é o recibo temporário. 
Um recibo não autenticado é fornecido, caso o contribuinte o 
exija. 

Os bancos que mantêm conta de impostos e empréstimos 
do Tesouro têm duas alternativas para Imanipular tais fundos. 
Caso desejarem conservar o depósito, isso dependerá das relações 
entre o balanço existente em sua conta de impostos e emprés
timos do Tesouro e a quantidade colateral exigida pelo Minis
tro, quando essa mesma conta foi autorizada. 

Se desejarflm conservar o depósito, êles aumentam o saldo 
naquela conta e comunicam o fato ao Banco Federal de Reser
vas por meio de "aviso de crédito." O "aviso de crédito" cobre a 
cobrança dos impostos e outras receitas, como dinheiro pro
veniente da venda de Obrigações do Tesouro efetuada pelos 
bancos. Se após o aumento, o saldo da conta em aprêço não 
exceder a quantia colateral já determinada, cessa a ação do 
banco. Entretanto, se o saldo exceder ao quantum estabele
cido para a colateral e os bancos desejarem conservar aQuêles 
fundos, devem co.mprar Obrigações do Tesouro adicionais em 
quantidade suficiente a cobrir o nôvo saldo da conta de im
postos e empréstimos do Tesouro. 

Sôbre a receita do "aviso de crédito", o Banco Federal de 
Reservas aumenta o depósito do banco comercial. 
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Se os bancos não desejarem conservar o depósito, remetem
-no diretamente ao Banco Federal de Reservas com o recibo de 
pag8lmento e êste credita o valor na conta do Tesouro, devol
vendo o recibo autenticado para os agentes ou pagadores. 
Nesta fase, os fundos são colocados à disposição do Tesouro, 
para desembôlso. 

Quando os agentes retentores do impâsto nas fontes apre
sentam a sua declaração de rendimentos, juntam a ela as guias 
de recolhimento autenticadas. O Diretor do Distrito consIdera 
as guias autenticadas como cobrança de Rendas Internas e 
comunica essa receita ao Banco Federal de Reservas por meio 
do Formulário 783, e êste notifica ao Diretor de Distrito quais
quer discrepâncias a fim de que êste as resolva. 

Dos 12.500 bancos autorizados a arrecadar tributos, cêrca 
de 12.000 estão autorizados a manter contas de impostos e 
empréstimos do Tesouro. Os Bancos que mantêm essa conta 
estão divididos nas classes A, B e C. Os da classe A em nú
mero de 10.000, são os que têm saldos naquela conta de menos 
de 150 mil dólares e se acham localizados nas zonas rural e 
suburbana. Os da classe C, são os cem maiores bancos ameri
canos, tendo cada um, mais de 500 milhões de dólares, em 
depósitos públicos e privados. Os demais se situam na classe B. 

A transferência de fundos da conta de impostos e emprés
timos para o Banco Federal de Reservas da região é feita por 
telefone. 

O Ministério do Tesouro faz previsões para noventa 
dias, de suas necessidades de desembôlso. Nesse período, êle 
melhora sua estimativa, tendo em vista os pedidos imediatos de 
fundos, em coordenação com o Banco Federal de Reservas de 
Nova Iorque e Q Mercado de Moedas de Nova Iorque. 

O montante pedido é traduzido em percentagem dos saldos 
existentes nas contas de impostos e empréstimos, notificando 
o Banco Federal de Reservas os Bancos das classes B e C essa 
percentagem, por telefone, às segundas e quartas-feiras. 
Quanto às chamadas telefônicas para os Bancos da classe A, 
são feitas mensalmente. 

Os bancos ajustam seus saldos conforme a percentagem 
estabelecida e comunicada por telefone. O Banco Federal de 
Reservas reduz os saldos em cada depósito dos bancos em 
quantidades iguais e leva o total a crédito do Ministério do 
Tesouro. Neste caso, os fundos já podem ser utilizados pelo 
Ministério do Tesouro, para desembffiso. Releva notar que 
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essas comunicações também são feitas pelo telefone. Não há 
comunicações escritas ou instruções formais. 

Usa-se, igualmente, a re;messa direta de cheques ao Serviço 
de Rendas Internas, processando-se a arrecadação nos respec
tivos órgãos distritais. 

As quantias devidas por outros impostos que não os men
cionados são remetidas ao Diretor de D~strito das Rendas In
ternas. Além dessas, as quantias devidas pelo impôsto de 
renda retido nas forites pelo "FICA" I consumo e aposentadoria 
dos ferroviários, que não excedam $100 em qualquer mês e a 
quantia cobrada nos últimos meses do trimestre, podem ser 
remetidas para o Diretor de Distrito com o Formulário 941 (ou 
943), Formulário 720 (ou 730) ou Formulário CT-1, trimestral
mente, variando de acôrdo com o tipo de impôsto. 

A remessa de fundos pelo Diretor de Distrito depende da 
época do ano, isto é, conforme se trate de um período de arre
cadação forte ou de um período de arrecadação normal, o qual 
é notificado pelo Ministério do Tesouro ao Serviço de Rendas 
Internas; êste, por sua vez, notifica o Diretor de Distrito, por 
meio de manual impresso. 

Durante o período de arrecadação forte, o Diretor de Dis
trito classifica e remete diàriamente os pagamentos que exce
dam de 10 mil dólares ao Banco Federal de Reservas da sua 
jurisdição usando o Formulário CD 15. :€ste, por sua vez, 
notifica cada banco do valor total de cheques sacados, a fim de 
evitar uma retração indevida de suprimento de dinheiro du
rante êsse período, como resultado de fortes retiradas de quan
tias do banco e redeposita determinadas quantias nas contas 
bancárias, as quais são então computadas na conta de impostos 
e empréstimos, fazendo, então, as necessárias comunicações por 
telefone. 

Quanto aos pagamentos inferiores a 10 mil dólares, feitos 
nos períodos de arrecadação forte, e em relação às arrecadações 
de períodos de arrecadação normal, o Diretor de Distrito pode 
remeter os valôres diàriamente pelo Formulário CD 15 ao 
Banco Federal de Reservas, se houver um na sua zona jurisdi
cional, e, se não houver, pode fazê-lo ao banco que tenha sido 
designado como depositário-geral. 

Todos os bancos autorizados a manter conta de depósito 
geral possuem saldo-padrão correspondente a essas contas, de
terminado pelo Tesouro. Se o depósito feito pelo D'retor de 
Distrito elevar o saldo-padrão, o banco remete a diferença ao 
Banco Federal de Reservas e êste aumenta a conta do Tesouro, 
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da quantia correspondente à mesma remessa. É colocada, 
então, em disponibilidade para desembôlso do Tesouro. Se o 
saldo na conta do depósito-geral, depois de ajustado para o de
pósito do Diretor de Distrito fôr menor do que o saldo-padrão, 
nenhuma remessa será feüa ao Banco Federal de Reservas. 

É êste, em síntese, o mecanismo da participação da rêde 
bancária na arrecadação dos tributos federais dos Estados Uni
dos da América. 

O funcionamento do sistema poderá ser acompanhado no 
anexo n.o 2, que reproduz as principais disposições dos seguin
tes atos das autoridades fazendárias americanas: 

a) normas sôbre os depósitos nos Bancos Federais de Re
servas e nos bancos arrecadadores de impostos, apro
vadas pela Circular Ministerial n.o 848, de 10 de 
novembro de 1949, com as alterações de 2 de maio de 
1958, do Ministro do Tesouro; 

b) normas sôbre o depósito de dinheiros públicos e pa
gamentos de cheques do Govêrno, aprovadas pela 
Circular Ministerial n.O 176, revista em 21 de de
zembro de 1945, do Ministro do Tesouro, com tôdas 
as emendas introduzidas até janeiro de 1964. 

Os bancos não recebem remuneração peJos serviços de 
arrecadação. Como compensação, são autorizados a manter a 
conta de impostos e empréstimos que lhes permite utilizar 
nos seus negócios uma parcela suplementar de recursos. 

Na República Argentina, os bancos idôneos e aptos são 
<ilutorizados a arrecadar os tributos devidos ao Tesouro depois 
de firmarem convênio com a Dir~cción General Impositiva, no 
qual se obrigam a cumprir as instruções dela emanadas, as 
quais, em resumo, são as seguintes: 

a) os contribuintes, para pagar os tributos, comparecem 
ao Banco autorizado com a guia devidame:1te preen
chida e assinada, representando o pagamento um de
pósito a favor do Tesouro; 

b) o banco deverá aceitar o pagamento, seja êle efetuado 
em dinheiro, ou em cheque; 

c) . o banco deverá aceitar o depósito, após verificar a 
sua exatidão, especialmente se constam da guia e das 
vias respectivas os seguintes dados: 
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1.0) o no;me do banco arrecadador; 

2.°) a razão social ou nome do responsável e seu domi
cíEo; 

3.°) o número do cheque, se o pagamento fôr efetuado 
por êste instrumento; 

4.°) a importância a recolher, escrita em algarigmos e 
por extenso; 

5.°) o número de inscrição do contribuinte; 

d) o banco cor..feccionará diàriamente uma relação dos 
valôres arrecadados, por tipo de impôsto, utilizando 
para êsse fim o formulário aprovado pela Dirección 
General lmpositiva; 

e) o banco deduzirá, do valor total da relação diária, 
a soma relativa a M$N.l (um pêso) por guia de re
colhimento, a título de retribuição pelos serviços 
prestados; 

f) o banco não retém o produto da arrecadação que é 
recolhido ao Banco de la Nación Argentina (Banco 
Central da República). 

o anexo n.o 3 reproduz documentos sôbre o sistema de 
arrecadação dos impostos pela rêde bancária na República 
Argentina, inclusive as instruções, a minuta de convênio, a 
relação dõs tributos e os formulários ali utilizados. 

VII - OpçÃO PELA UTILIZAÇÃO DA RÉDE BANCÁRIA NA 
ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS -
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPAÇÃO 
DAS AG@HCIAS DOS CORREIOS 

Concluídos os estudos, a Comissão de Reforma, por decisão 
do seu Presidente, Dr. Luiz Simões Lopes, propôs ao Senhor 
Min:stro da Fazenda, Dr. Octavio Gouvêa de Bulhões, a utili~ 
zação da rêde bancária na arrecadação dos tributos federais. 

Fundamentou-se a opção proposta, nos seguintes fatos: 

a) os bancos possuem vasta rêde de agências, tanto nos 
grandes centros como no interior do País; 



b) existem no Brasil mais de7. 000 agências bancárias, 
enquanto o Ministério da Fazenda possui apenas 2.134 
órgãos arrecadadores; 

c) os bancos oferecem nos grandes centros, com sua rêde 
de agênc~as, pronta solução ao problema vivido nas 
repartições mais importantes, porém sem condições 
de suportar a afluência dos contribuintes; 

d) a descentralização dos serviços pela rêde bancária 
gerará nos contribuintes o hábito da prática dos ne
gócios em bancos, estimulando o uso do cheque; 

e) a permissão aos bancos para reterem e ut:lizarem, no 
giro de seus negócios, o produto da arrecadação de 
determinado período, ensejará ae sistema bancário o 
benefício de mais uma parcela de recursos a ser apli
cada nos negócios produtivos; 

f) os bancos, com a retenção e aplicação dêsses recur
sos, receberão uma compensação pelos seus serviços, 
sem qualquer ônus direto do Tesouro Nacional; 

g) o Ministér;o da Fazenda passará a contar com as ins
talações e os serviços das agências bancárias; 

h) a organização bancária é dinâmica, e, expandindo-se 
paralelamente ao desenvolvimento nacional, tem a 
virtude de manter-se sempre em condições de bem 
atender a clientela das diferentes zonas do território 
brasileiro. 

A proposta da Comissão de Reforma, acolhida pelo Senhor 
Ministro da Flazenda e pelo Ex.mo Sr. Presidente da República 
foi, afinal, transformada no art. 17 da Lei n.o 4.503, de 30 de 
novembro de 1964, assilm redigido: 

"Fica o Poder Executivo autorizado a co.meter a arre
cadação das rendas federais a estabelecimentos bancários 
oficiais e privados, e, onde não houver estabelecimento 
bancário ou Exatoria Federal, às Agências do Departa
mento Nacional de Correios e Telégrafos." 

VIII - NECESSIDADE DA SIMPLlFICACÃO DOS SISTEMAS 
LEGAIS DE ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS 

o pagamento e o recolhimento dos tributos federais apre
sentavam tal complexidade que, se esta não fôsse removida, 



tôda solução que visasse a utilizar a rêde bancária na arrecada
ção seria impraticável. 

Tudo teve que ser reformulado, inclusive a legislação es
pecífica de cada tributo. 

Outrossim, foram simplificadas as fases das rotinas de pa
gamento e de recolhimento da maioria dos tributos federais. 

Nos tributos lançados, o contribuinte, recebendo a notifi
cação e o recibo enviados pelo órgão lançador, comparece ao 
guichê e efetua o pagamento, e em relação aos tributos não 
lançados, o contribuinte preenche uma guia de recolhimento, 
em períodos determinados, e com ela efetua o recolhimento. 

Em ambos os casos, o ato de pagalmento ou recolhimento 
se assemelha, em tudo, a Um depósito bancário, com a única 
diferença de ser efetuado em formulários especiais. 

As alteraçõés legislativas propostas pela Comissão de Re
forma e aceitas pelo Senhor Ministro da Fazenda constam 
hoje dos diplomas reguladores de cada um dos impostos e taxas 
federais. 

Com essas providências legais foi possível a descentrali
zação da arrecadação e a utilização da rêde bancária na execU
ção da fase relativa à "operação de caixa" daquela arrecadação. 

Estava assim armado o suporte indispensável à implanta
ção do sistema. 

IX - MOBILIZAÇÃO DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS 
DOS CONTRIBUINTES E DOS BANCOS 

O Setor de Arrecadação da Comissão de Reforma teve inú
meros contatos com as entidades representativas da indústria 
e do comércio e com o Sindicato dos Bancos, em vár:os Estados. 
Reuniões e debates foram realizados, sempre com a presença e 
participação do representante do Banco Central da República 
do Brasil. 

Foram eXaminados os problemas e ajustados todos os por
menores dos atos necessários à instituição do sistema, sendo 
finalmente aprovadas tôdas as !medidas. . 
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x - INSTITUCIONALlZAÇÃO DO SISTEMA - ATOS 
REGULADORES - IMPLANTAÇÃO GRADATIVA 

o Presidente da Comissão de Reforma, em julho de 1965, 
encaminhou ao Senhor Ministro da Fazenda a minuta que se 
transformou na Portaria Ministerial n.o GB-265, de 4 de agôsto 
de 1965, que instituiu o sistema e aprovou as instruções regu
ladoras (Anexo n.O 4), instruções essas posteriormente com
plementadas pelas Portarias Ministeriais n.os GB-385, de 26 
de outubro de 1965, e GB-31, de 1.0 de fevereiro de 1966 (Ane
xos n.os 5 e 6) . 

O Banco Central da República do Brasil expediu também 
instrução referente ao assunto, especialmente, quanto às con
dições mínimas a serem preenchidas pelos Bancos, para sua 
admissão no sistema. 

De conformidade com tais instruções ministeriais, poderão 
arrecadar rendas federais, em nome e por conta do Tesouro 
Nacional, além do Banco do Brasil S.A., aquêles que preen
cherem as condições estabelecidas pelo Banco Central da Re
pública do Brasil; todavia, a forma de recolhlmento pelos 
bancos ficou estabelecida na letra j, do item II, da citada Por
taria GB-265j65, assim: 

"Os estabelecimentos bancários autorizados a arreca
dar rendas federais deverão recolher, até o último dia 
útil de cada semana, por meio de Boletim de Receita, em 
quatro vias, em espécie, ou em cheque ou ordem contra 
fundos disponíveis na praça, ao Banco do Brasil S.A., a 
crédito da conta Rece~ta da União, os recebimentos efe
tuados na semana anterior." 

Como a arrecadação se processa em fluxos diários e cons
tantes, os bancos manterão um saldo médio em seu poder, 
relativo ao movimento semanal da arrecadação. 

Esta foi a fórmula de remuneração indireta a que se 
chegou e é, sem receio de contestação, altamente benéfica para 
o Tesouro Nacional, que nada despende, e para o sistema ban
cário que, com as aplicações feitas, se vê retribuído pelos ser
viços prestados ao Erário Federal. 

Não se pode negar que o sistema brasileiro é bem mais 
favorável ao Tesouro, nesse particular, do que o da República 
Argentina, por exemplo, que paga aos bancos a remuneração de 
um pêso, por documento quitado. 
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Complementando o ato Ministerial, o Diretor do Departa
mento de Arrecadação baixou as Instruções de Serviço n.os 9, 
de 8 de novembro de 1965, e 2, de 15 de fevereiro de 1966 (Ane
xos n.os 7 e 8) . 

Inicialmente, foi determinada a vinculação obrigatória do 
contribuinte aos estabelecimentos bancários. O contribuinte 
eSCOlhia livremente o estabelecimento bancário, preenchia a 
ficha de opção e somente nesse estabelecimento poderia reco
lher os tributos federais de que fôsse devedor. Entretanto, a 
vinculação obrigatória à agência bancária, item XIV da Por
taria n.o GB-265, de 4 de agôsto de 1965, do Ministro da Fa
zenda (Anexo n.o 4), e item VII da Instrução de Serviço n.o 9, 
de 8 de nove.mbro de 1965, do Diretor do Departamento de 
Arrecadação (Anexo n.o 7) foi revogada após o primeiro mês de 
funcionamento do sistema em Brasília, na Guanabara e na 
Capital de São Paulo, em virtude dos inúmeros problemas então 
surgidos. Pela Portaria n.o GB-31, de 1.0 de fevereiro de 
1966 (Anexo n.O 6), o Ministro da Fazenda revogou o item XIV 
da portaria n.o GB-2~5, de 4 de agôsto de 1965. Daí em d:ante, 
os contribuintes não são mais obrigados à vinculação, podendo 
recolher livr~mente os tributos federais em qualquer agência 
bancária autorizada. 

O sistema, cuidadosamente planejado, tem todos os aspectos 
de seu funcionamento perfeitamente regulados. Em suma, os 
diferentes aspectos do problema foram tratados e d'sciplinados, 
por sua natureza, focalizando os seguintes pontos fundamentais: 

a) requisitos e processamento da admissão dos bancos 
no sist~ma; 

b) motivos da exclusão dos bancos dêsse sistema; 

c) relação dos tributos federais arrecadáveis pelos 
bancos; 

d) normas relativas à arrecadação de cada tributo; 

e) normas quanto ao pagamento de tributos, por meio 
de cheque; 

f) normas sôbre o relacionamento diário do movimento 
da arrecadação pelos bancos e respectiva escrituração 
contábil; 

g) normas relativas ao recolhimanto ao Banco do Brasil 
S. A., para crédito final da conta Tesouro Nacional -
Receita da União, e escrituração dêsses recolhimentos; 



h) disposições para a implantação gradativa do sistema.
de modo a assegurar o êxito do programa, sem pre
judicar os serviços em curso; e 

i) demais disposições necessárias. 

Foram projetadas as rotinas de execução das tarefas, passo 
por passo conforme descritas no Anexo n.O 7, Com as alterações 
constantes do Anexo n.O 8. 

A execução das rotinas dos serviços de arrecadação dos 
tributos federais pelos bancos pode ser assim resumida: 

1 - o contribuinte preenche a guia de recolhimento ou 
utiLza a notificação-recibo enviada pela repartição lançadora 
do impôsto; 

2 - comparece com aquêle documento a qualquer estabe
lecimento bancário autorizado e efetua o pagamento; 

3 - o estabelecimento bancário autorizado deverá: 

a) verificar: 1) quanto ao impôsto de renda: se está 
sendo utilizado o Recibo enviado pela repartição lan
çadora ou a guia de recolhi.mento própria; se o nú
mero de inscrição foi corretamente indicado; se está 
sendo feita prova de pagamento da prestação anterior, 
quando fôr o caso; se o recolhimento está sendo efe
tuado com guarda do prazo, notando-se que no caso 
negativo o tributo não será recebido, instruindo-se () 
contribuinte a se dirigir à repartição arrecadadora de
sua jurisdição; 2) quanto aos demais tributos: se 
foi preenchido o modêlo próprio de guia de recolhi
mento e o número de vias exigidas; se foi indicado 
corretamente o número de inscrição; se está sendo 
apresentado o c«mlprovante referente ao recolhimento 
anterior, quando fôr o caso; 

b) na Guanabara e na Capital de São Paulo, bem como 
nas localidades em que haja estabelecimentos ban
cários dotados de máquinas apropriadas: passar 
recibo em tôdas as vias da guia de recolhimento ou 
partes do Recibo, sendo que nas duas primeiras vias 
mediante autenticação mecânica, identificando o' 
Banco, a máquina utilizada, o número da operação, a 
data e a quantia recebida e nas demais vias com a 
aposição da rubrica do funcionário responsável pela 
quitação, além de carimbo do banco do qual deverão 
constar a data e o nome daquele funcionário, além 
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dos dizeres: "Recebi a importância acima. Duas vias 
foram autenticadas mecânicamente"; 

c) nas demais localidades: passar recibo em tôdas as 
vias da guia de recolhimento ou partes do Recibo, 
mediante aposição de carimbo do estabelecimento 
com data e nome do funcionário responsável pela 
qUitação, além da rubrica dêste; 

d) devolver ao contribuinte, com os outros docu~mentos 
apresentados, a primeira via da guia de recolhimento 
ou a parte do Recibo a isso destinado; 

e) reter, provisoriamente, as demais vias da guia de re
colhimento ou as partes do Recibo; 

f) reter temporàriamente as demais vias dos documen
tos de receita; 

g) lançar os recebimentos em conta-corrente intitulada 
Recebimentos por Conta do Tesouro Nacional, a qual 
comportará sub contas para cada tipo de tributo; 

h) relacionar diàriamente, depois de lançados, em mo
dêlo aprovado pela autoridade competente, os do
cumentos de receita, isto é, as guias de recolhimento, 
notificações etc., obedecendo à seqüência dos lança
mentos nas subcontas Recebimentos por Conta do Te
souro Nacional e observando as instruções do Depar
tamento de Arrecadação; 

i) recolher as quantias, até o último dia útil de cada 
semana, por meio de Boletim de Receita em quatro 
vias, em espécie, em cheque, ou em ordem contra 
fundos disponíveis na praça, ao Banco do Brasil S.A., 
a crédito da conta Receita da União, os recebimentos 
efetuados na semana anterior, contra recibo nas qua
tro vias dêsse Boletim; 

j) responsabilizar-se pela liquidação dos cheques emi
tidos pelos contribuintes para pagamento de tributos, 
quando não observarem o disposto na Circular n.o 1, 
de 31 de janeiro de 1964, do Diretor-Geral da Fazenda 
Nacional, acrescentando aos tributos enumerados no 
item 1.0 dessa mesma Circular, o impôsto do sêlo 
devido por contribuintes sujeitos ao livro de registro; 

I) remeter ao órgão local do Departamento de Arre
cadação, duas vias do Boletim de Receita, acompanha
das de igual número de vias do extrato da conta-cor-



rente Recebimentos por Conta do Tesouro Nacional 
e, no prazo que o órgão competente fixar, as vias e 
as partes dos documentos de receita a isso especifica
mente destinados; notando-se que não havendo recebi
mento em determinada semana, deverão encaminhar 
Boletim de Receita negativo, no qual seja declarada 
a inexistência de arrecadação. 

São estas, em linhas gerais, as rotinas de processamento 
da arrecadação dos tributos federais pelos bancos. 

Para exame mais acurado dessas rotinas, consultem-se os 
Anexos n.OS 7 e 8. 

Instituído o siste~ma e publicadas as instruções reguladoras, 
os Bancos intereSsados começaram a solicitar admissão, dentro 
do prazo fixado, sendo autorizados na primeira lista a arrecadar 
tributos federais, nas suas agências instaladas em todo o ter
ritório nacional, os seguintes: 

Banco Agrícola de Cantagalo S.A. 

Banco Agrícola Mercantil S. A. 

Banco Aliança do Rio de Janeiro S. A. 

Banco América do Sul S. A. 

Banco Andrade Arnaud S. A. 

Banco Auxiliar de São Paulo S. A . 

Banco Boavista S.A. 

Banco Brasileiro de Descontos S.A. 

Banco Brasul de São Paulo S.A. 

Banco Comercial de Minas Gerais S. A . 

:Danco Comercial do Paraná S. A . 

Banco Comercial e Industrial de Minas Gerais S. A . 

Banco Comércio e Industria de Minas Gerais S. A. 

Banco Continental S.A. 

Banco da América S.A. 

Banco da Bahia S. A. 

Banco da Capital S.A. 
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Banco da Lavoura de Minas Gerais S.A. 

Banco da Proyíncia do Rio Grande do Sul S. A. 

Banco de Crédito da Amazônia S. A. 

Banco de Crédito Real de Minas Gerais S. A. 

Banco de Crédito Territorial S.A. 

Banco de Curitiba S.A. 

Banco de Minas Gerais S.A. 

Banco do Brasil S. A . 

Banco do Comércio de Campina Grande S.A. 

Banco do Comércio e Indústria de São Paulo S.A. 

Banco do Estado da Guanabara S.A. 

Banco do Estado de São Paulo S.A. 

Banco do Estado do Paraná S.A. 

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 

Banco do Intercâmbio Nacional S.A. 

Banco Econômico da Bahia S.A. 

Banco Federal Itaú S.A. 

Banco FinanciaI de Mato Grosso S.A. 

Banco Francês e Brasileiro S.A. 

Banco Francês e Italiano para a América do Sul S.A. 

Banco Guanabara S.A. 

Banco Hipotecário e Agrícola do Estado de M. Gerais S.A. 

Banco Independência S.A. 

Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina S. A. 

Banco Industr:al de Campina Grande S. A. 

Banco Industrial e Comercial do Sul S. A. 

Banco Intra S.A. 

Banco Irmãos Guimarães S.A. 

Banco Itamarati S.A. 



Banco Lar Brasileiro S. A. 

Banco Leme Ferreira S.A. 

Banco Libanês do Comércio S. A. 

Banco Magalhães Franco S. A . 

Banco Mercantil da Guanabara S.A. 

Banco Mercantil de Descontos S.A. 

Banco Mercantil de Minas Gerais S. A . 

Banco Mercantil de São Paulo S. A. 

Banco Mercantil do Rio de Janeiro S.A. 

Banco Mercantil e Industrial do Paraná S.A. 

Banco Mercantil e Industrial do Rio de Janeiro S.A. 

Banco Mineiro da Produção S. A . 

Banco Mineiro do Oeste S. A . 

Banco Monteiro de Castro S.A. 

Banco Moreira Salles S.A. 

Banco Nacional Brasileiro S.A. 

Banco Nacional de Minas Gerais S. A . 

Banco Nacional do Co~rcio de Minas Gerais S.A. 

Banco Nacional do Comércio S.A. 

Banco Nacional do Norte S.A. 

Banco Noroeste do Estado de São Paulo S.A. 

Banco Nôvo Mundo S.A. 

Banco Operador S.A. 

Banco Pareto S.A. 

Banco Predial do Estado do Rio de Janeiro S. A . 

Banco Ribeiro Junqueira S.A. 

Banco Riograndense de Expansão Econômica S.A. 

Ba.nco Regional S.A. 

Banco 8otto Maior S. A . 
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Banco Sul Americano do Brasil S. A. 

Banco Segurança S. A. 

Banco Tozan S. A. 

Banco Agro Pecuário de Campo Grande S.A. 

Banco Alfomares S. A . 

Banco Antônio de Queiroz S.A. 

Banco Bandeirantes do Comércio S. A. 

Banco Brasileiro de São Paulo S. A . 

Banco Colonial de S. Paulo S.A. 

Banco Comercial do Brasil S.A. 

Banco Comercial do Estado de São Paulo S. A . 

Banco da Lavoura e Comércio do Estado de S. Paulo S.A. 

Banco das Nações S. A. 

Banco Delta S. A. 

Banco de Crédito Nacional S. A. 

Banco de São Paulo S. A. 

Banco F. Barreto S. A. 

Banco F. Munhoz S.A. 

Banco de São Caetano do Sul S. A. 

Banco Geral do Comércio S. A. 

Banco ítalo Suíço Brasileiro S. A . 

Banco Intercontinental do Brasil S. A. 

Banco Mercantil e Industrial de São Paulo 

Banco Mercantil Pan Americano S.A. 

Banco Nacional de São Paulo S. A . 

Banco Nacional do Comércio de São Paulo S. A. 

A implantação gradativa do sistema teve início no Distrito 
Federal, na Guanabara e na Capital de São Paulo, onde êle 
foi instituído a partir de 1.0 de janeiro de 1966. 
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Decorridos os primeiros meses, foram incluídas no sistema 
as capitais dos demais Estados, assim como outras cidades do 
interior do País; eis a relação completa: . 

1. Brasília - Distrito Federal 
2. Estado da Guanabara 

Estado de São Paulo 

3. Capital 
4. Santos 
5. Campinas 
6. Americana 
7. Araraquara 
8. Araras 
9. Assis 

10. Avaré 
11. Araçatuba 
12. Bauru 
13. Botucatu 
14. Barretos 
15. Bragança Paulista 
16. Catanduva 
17. Cruzeiro 
18. Cubatáo 
19. Caçapava 
20. Dracena 
21. Franca 
22. Guaratinguetá 
23. Guarulhos 
24. Guarujá 
25. Itatiba 
26. Itu 
27. Itapetininga 
28. Jaú 
29. Jundiai 
30. Jaboticabal 
31. Jacareí 
32. Limeira 
33. Lins 
34. Leme 
35. Lorena 
36. Marília 
37. Mogi das Cruzes 
38. Mogi Mirim 
39. Mococa 



40. Ourinhos 
41. Piracicaba 
42. Pirassununga 
43. Presidente Prudente 
44. Penápolis 
45. Pindamonhangaba 
46. Ribeirão Prêto 
47. Rio Claro 
48. Santo André 
49. São Bernardo do Campo 
50. São Caetano do Sul 
51. São João da Boa Vista 
52. São Carlos 
53. São Joaquim da Barra 
54. São José do Rio Prêto 
55. São José dos Campos 
56. São Roque 
57. Sorocaba 
58. Sertãozinho 
59. Santa Bárbara do Oeste 
60. São Vicente 
61. Tatuí 
62. Taubaté 
63. Tupã 

Estado do Rio de Janeiro 

134. Niterói 
65. Barra Mansa 
66. Barra do Piraí 
67. Campos 
68. Duque de Caxias 
69. Nilópolis 
70 . Nova Iguaçu 
71. Nova Friburgo 
72. Petrópolis 
73. São Gonçalo 
74. São João de Meriti 
75. Vassouras 
76. Paulo de Frontin 
77. Paracambi 
78. Volta Redonda 
79. Araruama 
80. Bom Jesus do Itabapoana 
81. Cabo Frio 
82. Cantagalo 
83. Cordeiro 



84. ltaboraí 
85. ltaguaí 
86. Itaocara 
87. Itaperuna 
88. Macaé 
89. Magé 
90. Miguel Pereira 
91. Miracema 
92. Paraíba do Sul 
93. Piraí 
94. Resende 
95. Rio Bonito 
96. Santo Antônio de Pádua 
97. São Fidélis 
98. São João da Barra 
99. Teresópolis 

100. Três Rios 
101. Valença 

Estado do Amazonas 

102. Manaus 

Estado do Maranhão 

103. São Luís 

Estado do Piauí 

104. Teresina 

Estado do Rio Grande do Norte 
105. Natal 

Estado de Mato Grosso 

106. Guiabá 

Estado de Sergipe 

107. Aracaju 

Estado do Pará 
108. Belém 

Estado da Paraíba 

109. João Pessoa 

Estado de Alagoas 
110. Maceió 
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Estado do Espírito Santo 

111. Vitória 

Estado de Goiás 

112. Goiânia 

Estado da Bahia 

113. Salvador 

Estado do Rio Grande do Su~ 

114. Pôrto Alegre 

Estado de Minas Gerais 

115. Belo Horizonte 
116. Contagem 

Estado de Santa Catarina 

117. Florianópolis 
118. Blumenau 
119. Brusque 
120. Caçador 
121. Xapecó 
122. CresCÍúma 
123. Concórdia 
124. Joaçaba 
125. J oinville 
126. Lajes 
127. Rio do Sul 
128. São Bento do Sul 
129. Tubarão 
130. Videira 

Estado de Pernambuco 

131. Recife 
132. Arco Verde 
133. Barreiros 
134. Cabo Carpina 
135. Caruaru 
13~. Catende 



137. Garanhuns 
138. Limoeiro 
139. Olinàa 
140. Petrolma 
141. Timbaúba 
142. Vicência 
143. Vitória Santo Antão 

Estado do Ceará 

144. Fortaleza 
145. Aracati 
146. Baturité 
147. Cratt~ús 
148. Crato 
149. Iguatu 
150. Itapipoca 
151. Juazeiro do Norte 
152. Maranguape 
153. Quixadá 
154. Quixeramohim 
155. Russas 
156. Sobral 
157. Ubajara 

Estado do Paraná 

158. Curitiba 
159. Londrina 
160. Apucarana 
16l. Arapongas 
162. Cambé 
163. Campo Mourão 
164. Cascavel 
165. Cornéllo Procópio 
166. Guarapuava 
167. Ibiporã 
168. Irati 
169. Maringá 
170. Paranavaí 
17l. Peabiru 
172. Rolândia 
173. União da Vitória 



A implantação do sistema continuará, até que sejam l1êle 
integradas tôdas as localidades onde a rê.de bancária tenha ren
dições para realizar os serviços de arrecadação dos tributos 
federais. 

XI - LOCAUDADES NÃO SERVIDAS POR AGtNCIAS 
BANCÁRIAS - ARRECADAÇÃO PELAS AGtNCIAS 
DO DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TEUGRAFOS 

A rêde bancária cobre a mais importante área de interêsse 
para a arrecadação federal. Há, contudo, zonas onde não existem 
rêde bancária nem exatorias federais. 

Para essas regiões, a solução será atribuir-se a arrecadação 
da rece.ta tributária, mediante convênio, às agências do Depar-
tamento dos Correios e Telégrafos. . 

Já existe, nesse sentido, a autorização contida no art. 17 
da Lei n.O 4.503, de 30 de novembro de ·1964, 

XII - CONTRÔLE DA ARRECADAÇÃO EFETUADA PELA 
RtDE BANCARIA 

o contrôle da arrecadação efetuada· pela rêde bancária está 
afeto ao Departamento de Arrecadação do Ministério da Fa
zenda. 

Com o deslocamento da operação de caixa da arrecadação, 
dos guichês do próprio Departamento dé'Arrecadação para os 
Bancos, as tarefas daquele Departamento foram substancial
mente reduzidas, restando-lhe, tão-somente, os trabalhos de 
conferência e contrÔle. 

A Comissão de Reforma, por intermédio do seu Setor de 
Arrecadação, prestou efetiva e perÍnaneilte assistência ao De
partamento de Arrecadação, na elaboração das providências ne-
cessárias à efetivação daquele contrôle. - . 

Na implantação de todo projeto ou sistema nôvo, como é 
natural, ocorrem deficiências. 

Conforme pudemos observar, os serviços de conferência e 
contrôle da arrecadação ainda não vêm sendo feitos a contento, 
apresentando mesmo sensíveis falhas, Não.~esta dúvida, po-
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rém, de que, com as últimas modificações 'déterminadas pelo 
Departamento de Arrecadação e com o seu melhor entrosamento 
com o Serviço Federal de Processamento de·Dados (SERPRO), 
cessarão de todo aquelas anormalidades'. ' 

A execução dos serviços de contrôle nã() ê, evidentemente, 
de responsabilidade da Comissão de Reforma, e sim do Depar
tamento de Arrecadação, que, aliviado da' maior parcela de 
trabalho - com o deslocamento da operação de caixa da arre
cadação para os bancos - oferecerá execução mais segura e 
expedita das tarefas restantes, em especial/aquelas de contrôle 
dOf: agentes arrecadadores. . 

~sse contrôle, para ser efetivo, não deyerá limitar-se ao 
exame formal dos documentos recebidos dós bancos, mas ser 
articulado com a fiscalização de rendas internáS e do impôsto 
de renda, para que a via do documento em poder do contri
buinte possa ser confrontada com a que serviu de documento 
de caixa e de contabilidade. Para isso,basta fornecer aos 
agentes fiscais, men~lmente, uma listagem dos recebimentos 
relativos aos contribuintes de seus setores ou seções fiscais. 

XIII - TREINAMENTO DOS BANCÁRIOS 

A Comissão de Refo;rma organizou . cursos intensivos de 
treinamento, visando à implantação do sistema, os quais tive
ram a duração de uma semana e foram mihist'rados, em várias 
capitais de Estados, aos bancários. . 

Na Guanabara e nas Capitais de São Paulo, Paraná, Per
nambuco e Rio Grande do Sul, os cursos foram ministrados 
diretamente pelo Coordenador do Setor de Arrecadação, que 
subscreve êste relatório. 

o treinamento, que logrou absoluto êxito, habilitou o pes
soal dos bancos para o pleno funcionamento do sistema. Foram 
treinados nesses cursos rápidos mais de 1.500 bancários. 

Além dêsses cursos, a Comissão de Reforma organizou o 
Manual de Instruções, que consta da publicação n.O 15, distri
buida à razão de dois exemplares para cada agência de Banco 
autorizado. Contém êle tôdas as instruções necessárias, com as 
rotinas gera:s de processamento, e especiais para cada tipo de 
tributo. Sua distribuição, por todo o País, valeu como um 
curso por correspondência ao pessoal envolvido no sistema, 
quer da rêde de bancos quer do Departamento de Arrecadação. 
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XIV - CONSIDERAÇóES FINAIS 

o sistema apresentou. resultados muito satisfatórios. Os 
-contribuintes, tendo à sua disposição a rêde bancár:a, recolhem 
seus impostos libertos das longas filas que enfrentavam antes, 
nos guichês das repartições arrecadadoras federais. 

No interior, idênticos são os benefícios, cabendo ressaltar 
que nos locais onde não existiam exatorias, os contribuintes 
não terão mais de viajar para pagar os impostos federais, com
pletando-se os serviços de arrecadação, quando o pagamento e 
() recolhimento puderem ser satisfeitos diretamente nas agên
cias/ do Departamento dos Correios e Telégrafos. 

Cabe ressaltar também a redução do custo operacional a 
que fatalmente se 'há de chegar, não só pela liberação dos fun
cionários que poderão ser utilizados com maior produtividade 
no processo de administração e contrôle fiscal, como pela eco
nomia de predios e instalações. 

A adoção do sistema de arrecadação dos tributos federais 
pela rêde oficial e privada de bancos proporcionará ao Tesouro 
Nacional a redução dos custos dos serviços e melhoria dêles, 
com reais benefícios para os contribuintes e para a rêde ban
cária do País. 

~ste foi Um dos projetos de maior alcance e importância 
que a Comissão de Reforma realizou. É dever de justiça agra
decer a colaboração valiosa das autoridades do Departamento 
de Arrecadação, em especial a dos senhores José Campelo da 
Fonseca e José Alves Coutinho. 

Guanabara, julho de 1966 

WERNER GRAU 
Coordenador do Setor de Arrecadação e Pagamentos 



ANEXOS 

"'.°1 - Dem.onstratiyo da receita arrecadada e da despesa de 
pessoal das Coletorias Federais, no ano de 1964, des
tacando a razão despesa-receito. 

N.o 2 - Atos das Autoridades do Tesouro dos Estados Unidos 
da América do Norte, relatiyos ao sistema de arrecada
ção dos tributos pela rêde bancária. 

H.o 3 - Documentos referentes ao sistema de arrec:adacão dos 
impostos pela rêde bancária, na Argentina. ~ 

N.· 4- Portaria n.o GB-265, de 4 de agôsto de 1965, do Mi
nistro da Fazenda. 

N.· 5 - Portaria n.o GB-385, de 26 de outubro de 1965, do Mi
nistr.t) da Fazenda. 

H.o 6 - Portaria n.o GB-31, de 1.° de feyereiro de 1966, do Mi
nistro da Fazenda. 

N.o 7-lnstrucão de SerYico n.o 9, de 8 de noyembro de 1965, 
do Diretor do Depc.rtamento de Arrecadação do Minis
téri~ da Fazenda. 

N.o 8 -Instru~ão de Se"ico n.o 2, de 15 de feyereiro de 1966, 
d~ Di;etor do Dep-artamento de Arrecadação do MinIs
tério da Fazenda. 
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ANEXO H.o 1 

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA E DA DESPESA 
DE PESSOAL DAS COLETORIAS FEDERAIS, NO ANO DE 1964, 

DESTACANDO A RAZÃO DESPESA-RECEITA 

AMAZONAS, ACRE E RONDÕNIA 

Coletorill:l 

Barcelos ...................... . 
Barreirinha ................... . 
Benjamin Constant ............. . 
Bôca do Acre " .............. . 
Borba ....................... . 
Brasiléia ..................... . 
CanutamB .................... . 
CarBuari ..................... . 
Coari ....................... .. 
Codajás ...................... . 
Cruzeiro do Sul ..........•...... 
Eirunepê ..................... . 
Fonte Boa .................... . 
Guajará-mirim ................. . 
Humaitá ...................•.. 
Itacoatiara ...................• 
ltapiranga .................... . 
Labréia .....................•• 
Manacapuru ................ .. 
Manaus .......•............. ,. 
Manicoré .................. ". 
Ma.ués ....................•••• 
Parintins ..................••.. 
S. Paulo de Olivença ......•••.• 
Sena Madureira ..............•• 
Tarauacá ...................... . 
Tcfé ....................... . 
Ua.upês .....................•. 
Urucará .................... . 
Urucurituba ... . . . . . . . . . . . . .. . 
Xapud ...................... .. 

Receita 

A 
NI 

19193919 
3171 981 
3204901 
1989124 

670573 
NI 

10824776 
A 

39841667 
12317531 

NI 
191289378 

7716497 
30717450 

NI 
A 

3408982 
5537338 

197401 
11 120 117 
38029648 

NI 
15347027 
12 621 223 
7530960 

NI 
Nr 

A 
30587531 

Des~a 

A 
NI 

2349745 
1714078 
1693577 
1274394 
1270000 

NI 
1922555 

A 
1905190 
1787345 

NI 
3181459 
1425400 
4731874 

NI 
A 

:;: 222399 
3569581 

184000 
1734137 
1016194 

NI 
959091 

1245039 
2889986 

NI 
NI 

A 
2935233 

% 
s/DespeBa 

12,28 
54,04 
52,84 
64,07 

189,39 

17,76 

4,78 
14,51 

1,66 
18,47 
15,40 

65,19 
64,46 
94,65 
15,59 

2,67 

6,25 
9,87 

38,37 

9,60 
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PARÁ E AMAPA 

Coletorias Receita 

Abaetetuba ..................... 85234839 
Acará ........................ 8129712 
Afuá o ••••••••• ••••• •••••••• • • 6080130 
Alenquer ...................... 10881749 
Almerim o ••••• •••••••••••• •• • • 

NI 
Altamira ...................... 5556643 
Amapá ....................... A 
Anajás ........................ A 
Ananindeua .................... 19194068 
Anhangá ...................... NI 
Araticu ....................... A 
Baião .......................... 2281212 
Barcarena ...................... A 
Belém ........................ 3072075028 
Bragança ...................... 24714847 
Breves ........................ 2S 709 167 
Bujaru ....................... NI 
Cachoeira do Arari ............. 3177718 
Cametá ....................... 6541824 
Capanema ..................... 102221 812 
Capim ...... 0_·····.··· ... ···· 2009954 
Castanhal ..................... 46528735 
Chaves ....................... A 
Conceição do Araguaia .......... NI 
Curralinho o ••••••••••••••••••• NI 
Curucá ........................ 1614829 
Faro .. o.· ................ 0_ •• • NI 
s. Mi~l do Guamá ............ 3282695 
Gurupá ....................... A 
I&arapé-Açu ................... 3452481 
Iiarapé-Mirim ................. 39684824 
Inbanillpi ..................... NI 
Irituia ........................ NI 
Itaituba ...................... NI 
Itupiranll'a ................... ' NI 
Juriti ......................... NI 
Marabá ....................... 19517563 
Maracanã ................... 4131916 

M 

6222479 
2738334 

84835 
2368600 

NI 
117900 

A 
A 

2729738 
NI 

A 
3239870 

A 
7664975 
5649887 
5423751 

NI 
2747096 
2430175 
4796740 
1765710 

12243237 
A 

NI 
NI 

2099734 
NI 

1728612 
A 

3983730 
5713841 

NI 
NI 
NI 
NI 
NI 

1461500 
2747536 

% 
s/Despesa 

7,30 
33,68 

1,40 
21,77 

2,12 

14,22 

142,02 

0,25 
22,86 
21,10 

86,45 
37,15 

4,69 
87,85 
26,31 

130,03 

5266 

115,36 
14,40 

7,49 
66,50 



Coletori811 

Marapanin ................... . 
Muagão ..................... . 
Mocajuba .................... . 
Moju ........................ . 
Monte Alegre .... . ........... . 
Muaná ....................... . 
Nova Timbcteua ............. . 
Óbidos ..••.............••.... 
Oiapoque .................... . 
Oriximiná .................•... 
Ourém .....................• o o 
Ponta de Pedras ............... . 
PorteI o o. o o. o ....... o ..... o .. . 
Pôrto de Moz ................ . 
Prainha o o o. o. o o .... o ......... . 
Salinópolis .. o o ................ . 
Stao Isabel do Pará ....... o .... . 
Santarém o o. o o o o o .. o .. o· o. o o .. 
S. Caetano de OdiveJas o o o ...... . 
So Sebastião da Boa Vista ...... . 
Soure o o. o o ................... . 
Tomé-Açu ................ o .. . 
Tucuruí ..................... . 
Vigia o .. o .................... . 
Viseu ... o .................... . 

Receita 

A 
A 
A 

NI 
7207139 

NI 
NI 

16399800 
NI 

15016258 
NI 

1789820 
NI 
NI 
NI 
NI 

A 
93349504 

NI 
A 

16691599 
NI 
NI 

3136904 
NI 

Despesa 

A 
A 
A 

NI 
1 918 765 

NI 
NI 

1827869 
NI 

3911134 
NI 

1993710 
A 
A 
A 
A 
A 

8278828 
NI 

A 
7882400 

NI 
NI 

1 656 53~ 
NI 

% 
BIDe~pesa 

26,62 

11,15 

26,05 

111,39 

8,87 

47,22 

52,81 
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MARANHÃO 

Coletoria. 

Alcântara .................... . 
Alto Parnaíba ......•........... 
Anajatuba •..........•......... 
Araioaes ..................... . 
Arari .•....................... 
Axixá •......•.....•.......•... 
Bacabal ....•.................. 
Bal_ ••...................... 
Barão do Grajaú ............... . 
Barra do ~da ................ . 
Barreirinhas .................. . 
Benedito Leite ................ . 
Bequimão .................... . 
Brejo ........................ . 
Buriti ....................... . 
Buriti Bravo .......•........... 
Cajapió ...................... . 
Cajari ...........•............ 
Cândido Mendes .............. . 
Carolina ...................•.. 
Carutapera .. . ................ . 
Caxias ....................... . 
Chapadinha .......•........... 
Codó ........................ . 
Coelho Neto ..........•.....••. 
Colinas ...........••..••...... 
Coroatá ..................... . 
Cururupu ..................... . 
Grajaú .............••......... 
Guimarãee .................... . 
Humberto de Campos .......... . 
Icatu ........................ . 
Imperatriz ...........•........ 
Ipixuna ...................... . 
Itapecuru-Mirim ......•........ 
Loreto ...................... .. 
Matinha ..................... . 
Miradcr 
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Receita 

286939 
152780 

2679217 
3379845 
2379889 
1861406 

55084459 
3276276 
2898837 
2689331 
3077 286 

164947 
900990 

2058737 
2245663 

801031 
79111 

2279276 
1269368 

26062675 
795058 

84588718 
12745116 
43945008 
3684327 
6148203 

12673090 
6229570 
1169815 
2003532 
1080927 
1834283 
7039405 

942829 
4 lfi5 096 
1022515 

207405 
390369 

DespeM 

1880120 
1056410 

205450 
5198155 
2501424 
2869775 
6274328 
4671662 
4370163 
2965854 
1858396 
1901672 
2428784 
3618068 
2169805 
2346498 

20440 
2207486 
2246 968 
5125830 
1995978 
9141549 
1945470 
5002 668 
1963 805 
5072489 
2511 648 
4816848 

143210 
185 900 

1409 510 
4454438 
2058110 
2014558 
2037718 
1918428 

154233 
83900 

% 
s/Despesa 

655,23 
691,46 

7,67 
153,80 
105,11 
154,17 

11,39 
142,59 
150,76 
110,28 
60,39 

1 152,90 
269,57 
175,75 

96,62 
292,95 

25,84 
96,85-

177,01 
19,67 

251,04 
10,81 
15,26 
11,38 
53,30 
82,SO 
19,82 
77,32 
12,24-
9,28 

130,40 
242,84 

29,22' 
220,06 

48,92 
187,62-
74,36 
21,49> 



Coletorias Receita Despesa % 
8/D~pesa 

.""f '>t';. ~~, ., ,. ~e..:.u. ~~~l I' 
I ". , 
Morros .......... , ........... . 1 747801 2128086 121,76 
Nova Iorque ................... 855570 2060494 240,83 
P81'narama .................... 1429796 2223348 155,50 
Passagem Franca ............... 1135 182 1901%6 167,55 
Pastos Bons .................... 1969729 2220086 112,71 
Pedreiras o •••••••••••••••••••• 27 155 756 4827691 17,78 
Penalva ••••••••••••••••• 0'0 ••• A A 
Peri-Mirim ................... . 642622 2230466 347,09 
Pindaré-Mirim ............ " .... 23805899 4879857 20,50 
Pinheiro ...................... 8823670 3632512 41,17 
Pôrto Franco .................. 2545906 2231854 87,66 
Presidente Dutra ............... 6128920 2400846 39,17 
Primeira Cruz o •••••••••••••••• 329780 232020 70,36 
Riachão ...................... 1116374 1989966 178,25 
Rosário o •••••••••••••••••••••• 2953305 6636054 224,70 
Santa Helena o •••••• • •••• •••• •• 317284 102468 32,30 
Santa Quitéria ................. 393458 2060290 523,64 
Curuzu ....................... 1373752 2453406 178,59 
São Bento ..................... 4145764 4806692 115,94 
São Bernardo o ••••••••••••••••• 1431653 5103359 356,47 
São Francisco Maranhão o ••••••• 1709432 1900986 111,21 
São João dos Patos ............ 3039117 2276120 74,89 
São Luís ...................... 128978142 12770302 9,90 
S. Raimundo Mangabeiras . ...... 1042330 2457824 235,80 
S. Vicente Ferrer ••• 0 o •••••••••• 1317141 2837678 215,44 
Timbiras •••••••••••• o ••••• o, •• 2733069 2180928 79,80 
Timom o ••••• o •• o o •• o. o ••••• •• 4138231 4182389 10107 
Turiaçu •••••• o" o' •• o. o. o ••••• 797375 568200 71,26 
Urbano Santo!> ••• o •••• o •••••••• 998051 1850984 185,46 
Vargem Grande ................ 6184521 4791363 77,47 
Viana ........................ 1769285 2167419 122,50 
Vitória do Mearim •• 0 •• o •••••• 2006694 2024270 100,88 
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P I A U í 

Coletorias 

Alto Longá ................... . 
Altos ....................... . 
Amarante 
Barras ....................... . 
Ba·ta1ha ....................... . 
Beneditinos ................... . 
Bertolínia .................... . 
Bem Jesus .................... .. 
Buriti dos Lopes .............. . 
Campo Maior ................. . 
Canto do Buriti ........... . .. . 
Caracol ............................ .. 
Castelo do Piauí ....................... .. 
Cocal ......... " ............................ .. 
Corrente .............................. . 
Esperantina ............................ .. 
Floriano ............................. . 
Fronteiras 
Gilbués 
Guadalupe ............................. . 
Jaicós ............................. ' ...... . 
Jer'omenha ............................ . 
Jmé de Freitas .......................... .. 
Luiz Correia ............................. . 
Luzilândia .......................... .. 
Miguel Alves ..................... . 
Oeiras .................................... . 
Palmeirais ............................... .. 
Parnaguá ............................ . 
Paulistana ........................... .. 
Pedro 11 .............................. .. 
Picos ..................................... . 
Pio IX ............................... . 
Piracuruca ............................... .. 
Piripiri ................................ . 
Pôrto ................................... . 
~egeneração ........................... . 
~ibeiro Gonçalves ...................... .. 
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Receita 

A 
3688412 
3551682 
2989010 
1930949 

809978 
299 788 
400292 

2364134 
21190 782 
3085999 

A 
2575892 
1056911 
1818650 
4041510 

61011 701 
A 
A 

107948 
2663010 

577 869 
5904217 
1963008 
8008763 
2376692 

16235599 
612847 
418631 

2582565 
2357057 

23769822 
A 

5473634 
10 135 751 
1381460 
3953392 

294 250 

Desp~a 

A 
4349303 
2879676 
2831070 
2832921 
2140359 
1932923 
1878282 
1760382 
6815232 
2577 655 

A 
2428918 
1654468 
2342510 
2146410 

10610890 
A 
A 

1752138 
4400012 
1861639 
5115676 
2165897 
2768023 
2112155 
5070522 
2246596 
1264366 
1759725 
2539776 
7399 471 

A 
6523627 
5485238 
2131365 
1764320 
1859205 

% 
s/Despesa 

117,92 
81,08 
94,72 

146,71 
264,25 
644,76 
469,23. 

74,47 
32,16. 
83,53 

94,29' 
156,54 
128,80' 
53,11 
17,39' 

1623,13 
165,23 
322,16 
86,65, 

1l0,J4. 
34,56 
88,87' 
31,23 

366,58 
302,02' 
68,14 

107,75 
31,13 

119,18· 
54,12 

154,28 
44,63 

631,8$ 



Coletoria 

Santa Filomena ................ . 
São João do Piauí ............. . 
São Miguel do Tapuio ......... . 
São Pedro do Piauí ........... . 
São Raimundo Nonato ......... . 
Simplício lIIendes ............. . 
Teresina 1.a ................... . 
Teresina 2.a .... .... ...... .. 
União ....................... . 
Uruçuí ..................... . 
Valença do Piauí ............. . 

Receita 

A 
5301713 
2086809 
1467209 
5139535 
2226902 

40fn04 714 
A 

16785928 
1589924 
7170465 

Despesa 

A 
5 616 751 
2153452 
2056768 
412696B 
6589741 

16453852 
A 

4747344 
1933565 
3821172 

% 
s/Despesa 

105,94 
103,19 
140,18 

80,30 
295,92 

4,06 

28,28 
121,61 
53,29 
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CEARÁ 

Coletorias Receita Despesa I % S/Despesa 

Acaraú .................... 0. 0 •• 6734590 6576649 97,65 
Acopiara ............................ 22972 120 4955463 21,57 
Aquiraz .................................... ";- 10573117 5124582 48,47 
Aracati ...................................... 73281733 6291890 8,59 
Araçoiaba ....................................... 5112705 5224938 102,20 
Araripe .......................... o" 00 .......... 4199914 2503242 59,60 

Assaré ............................................ A A 
Aurora ................................... 6784764 3709767 54,68 
Barbalha .................................. .. 8633252 1493018 17,29 
Baturité ...................................... 35580632 7331863 20,61 
Boa Viagem ................................... 3889550 2097246 53,92 
Brejo Santo ........................ o •••••• 10260229 2146974 20,93 
Campos Sales ................................ 20279049 1731899 8,54 
Canindé ............................. 0.0 ...... 13686602 5115956 37,38 
Cariré .................................. 0 ........ 2824165 1719270 60,88 
Caririaçu .................................. 2937904 1739270 59,20 
C~cavel ................................... 13170173 5430037 41,23 
Caucaía ................................. 0 .... 15982994 7706005 48,21 
Cedro ........................................... A A 
Chaval .................................. 0*· .. 7401290 1792860 24,22 
Coreau .............. · ......... ·0.· ... · .... A A 
Crateús ..................................... 47274341 2346966 4,96 
Crato ........................... 185875489 18526901 9,97 
Farias Brito .................... A A 
Fortaleza La ••••••• o ............ 18466201 7259391 39,31 
Fortaleza 2.a ...................... 435478524 9017315 2,07 
Granja •••••• 0 ...... 0 ............ 11 715 746 5673263 48,42 
Guaraciaba do Norte .............. 1834779 1619740 88,28 
Ibiapina .................... 0 ....... 7534306 2990774 39,69 
Icó ......................... 0 ......... 76359649 5104772 6,69 
Iguatu ............................... 67995861 6513138 9,58 
Independência ..................... 5653681 2 178818 38,54 
Ipaumirim • o" ..................... 12018059 3661364 30,47 
Ipu ................................. 18735547 9261846 49,43 
Ipueiras .............................. 5704 036 1952034 34,22 
Itapagé ............................. 14396670 2815296 19,56 
Itapipoca ............................ 17349440 8217539 47,36 
Jaguaribe ............................ 9702234 1764 502 18,19 
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Coletorias 

Jaguaretama .•......... " ' ... . 
Jaguaruna .................... . 
Jardim .....•................. 
Juàzeiro do Norte ............. . 
Jucás •....•..••.•............. 
Lavras da Mangabeira ......... . 
Limoeiro do Norte .•.......•.... 
Maranguape .............•.•.. 
Massapê ..................... . 
Mauriti ...................... . 
Milagres •..................... 
Missão Velha ................. . 
Mombaça .................... . 
Morada Nova ................. . 
Nova Russas .................. . 
Pacajus ....................... . 
Pacatuba .................... . 
Pacoti ...................... .. 
Pedra Branca ................. . 
Pentecoste .................... . 
Quixadá ..................... . 
Quixeramobim ................ . 
Redenção .................... . 
Russas ...................... . 
Saboeiro ..................... . 
Reriutaba .................... . 
Santana do Acaraú ............ . 
Santana do Cariri ............. . 
Santa Quitéria ................ . 
São Benedito ................. . 
São Gonçalo do Amarante ...... . 
Senador Pompeu .............. . 
Sobral ...................... . 
Solon6pole ...............••... 
Tamboril .................... . 
Tauá ........................ . 
Tianguá .................... .. 
Ubajara ..................... . 
Uruburetama ................. . 
Várzea Alegre ................. . 
Viçosa do Ceará .............. .. 

Receita 

5081427 
16360748 
1811 766 

110744533 
A 

12041543 
23256685 
65269103 
3525460 

A 
17457571 
8911986 

22431438 
9111266 
9604537 

14414881 
5773145 
4171482 
2351958 
6972074 

40462225 
23020689 
45512493 
25883688 
3480713 
7543069 
5200805 

A 
5906308 
78435-48 
2481038 

19821417 
222007179 

3839194 
4789846 

21243047 
4075558 
5226687 
4301377 
9569216 

57522 

Despesa 

1844959 
1999 834 
2433934 
5370937 

A 
2809 474 
4833025 
4747630 
2519820 

A 
2224104 
2078671 
2118661 
2027868 
1667740 
2249060 
4923165 
5542964 
2027090 
1895545 
4864 115 
2031758 
6430346 
6391163 
2119828 
5059826 
3104 941 

A 
2074198 
4394 928 
4310591 
2113084 

42027011 
1896326 
2017038 
2652465 
2003378 
2473070 
1107550 
2147198 
17-42640 

% 
S/Deepesa 

36,31 
12,22 

134,34 
4,85 

23,33 
20,78 

7,27 
71,47 

12,74 
23,32 

9,45 
22,26 
17,36 
15,60 
85,28 

132,88 
86,19 
27,19 
12,02 

8,83 
14,13 
24,69 
6090 
67,08 
59,70 

35,12 
56,03 

173,74 
10,66 
18,93 
49,39 
42,11 
12,49 
49,16 
47,32 
25,75 
22,44 
30,27 

51 



RIO GRANDE DO NORTE 

Coletorias 

AC81 i ........................ . 
Açu ......................... . 
Ah..s:andria ................... . 
Angicos ..................... . 
Apodi ....................... . 
Arê!'J ......................... . 
AugustG Severo ................ . 
Caicó ........................ . 
Canguaretama ................. . 
Caraúbas ..................... . 
Ceará-Mirim ................. . 
Currais Novos ................ . 
Florânia ................... ' .. 
Goianinha .................... . 
lpanguaçu .................... . 
Jardim de Pirgnhas ............ . 
Jardim do S~ridó .............. . 
João Câmara .................. . 
Jucurutu . '" ., .............. . 
Lajes ........................ . 
Luís Gomes ................... . 
Macaíba ..................... . 
Martins ...................... . 
Mossoró ..................... . 
Natal ....................... . 
Nísia Floresta ................. . 
Nova. Cruz .................... . 
Parelhas ..................... . 
Patu ........................ . 
Pau dos Ferros ............... . 
Pedro Avelinc ................ . 
Pedro Velha ................. . 
Portalegre ..................... . 
Santa Cruz ................... . 
Santana do Mato, ............. . 
Santo Ant&nio ................. . 
S. João do Sabugi ............. . 
S. JOIlé do Mipibu ............. . 

52 

Receita 

38835328 
11 091911 
4840435 
5738289 
2398503 
2991049 
2382361 

58667733 
10122 143 
8575734 

11919847 
26043827 
3145143 
3515815 
2615954 
3431262 

20682657 
6527776 
2707248 
1850893 
3233585 

77 062774 
3462635 

283633585 
291304 966 

A 
10061480 

7078147 
5436838 

18383942 
A 

1563877 
5446719 

18530559 
2412597 
3998072 
3285045 

10064 454 

Despe/Uil 

3352779 
3627196 
1849720 

896849 
1017288 
2162984 
2152617 
4886247 
4943251 
4217490 
7185491 
7379826 
1909119 
1621055 
2041837 
2061642 
3242736 
3068499 
2063720 
2021155 
1880954 
6030120 
2705288 
3919869 
8817752 

A 
4531880 
1905324 
2086993 
5538740 

A 
1890311 
1913645 
2456498 
1899819 
2270555 
1855017 
6349711 

Is/r!-
8,63 

32,70 
38,21 
15,63 
42,41 
72,32 
90,36 

8,33 
48,84 
49,18 
60,28 
28,34 
60,70 
46,11 
78,05 
60,09 
15,68 
47,01 
76,23 

109,20 
58,17 

7,83 
78,13 

1,38 
3,03 

45,04 
26,92. 
33,38 
30,13 

120,87 
35,13 
13,26 
78,75 
57,04 
56,47 
63,09 



Coletorias 

S. José do Campestre .......... . 
São Miguel ................... . 
S. Paulo do Patengi ........... . 
São Rafael ................... . 
São Tomé .................... . 
Serra Negra do< Norte .......... . 
Taipu ................ ' ....... . 
Touros ...................... . 

Receita 

3530102 
3251454 
7393599 
2709844 
2065750 
1617216 
2623283 

27434157 

2198801 
1924571 
1705837 
1.924566 
1']88720 
1039934 
1983 837 
2283720 

% 
slDe~pesa 

62,29 
59,19 
23,07 
71,02 
86,59 
64.30 
75,62 
8,33 



PARAÍBA 

Colefocias 

Alagoa Grande ................ . 
Alagoa ~o.a .................. . 
Antenor Navarro .............. . 
Araruna ...................... . 
Areia •........................ 
Bananeiras ................... . 
Bonito de Santa Fé ............ . 
Brejo do Cruz ................. . 
Cabaceiras .......... -......... . 
Caiçara ...................... . 
Cajazeiras ................... . 
Campina Grande .............. . 
Catolé do Rccha ............... . 
Conceição .................... . 
Cruz do E~pírito Santo ......... . 
Cuité ........................ . 
Esperança .................... . 
Guarabira .................... . 
Ingá ......................... . 
Itaporanga ................... . 
Itabaiana ...................... . 
João Pessoa ..............•.... 
Rio Tinto ..................... . 
Monteiro ..................... . 
Patos ........................ . 
Piancó ...................... . 
Picuí ........................ . 
Pilar ........................ . 
Pombal ...................... . 
Princesa Isabel ................ . 
Santa Luzia ................... . 
Santa Rita .................... . 
São João do Cariri ............ . 
São José de Piranhas ......... . 
Sapé ........................ . 
Serraria ............ '" ...... . 
Soledade ..................... . 
Sousa •....................... 
Taperoá ..................... . 
Teixeira ..................... . 
Umbuzeiro ................... . 

54 

Receita 

18018757 
12938870 
6123030 
6271113 

31282004 
1298420"0 
2568427 

11194 461 
5348845 
9562834 

57915701 
745893988 
20212947 
2408628 

50212470 
10062057 
10132471 
39758103 

5216755 
9804 989 

75017104 
199832506 
640972 672 

8427220 
67853783 
5678379 
7905207 
3445664 

27256252 
2663694 
6209889 

229162057 
3155509 
2 29{) 414 

16084962 
3381502 
5948301 

78389577 
5824647 
5106746 
2814094 

Despesa 

5579600 
4558823 
2346819 
2120439 
4923 153 
4757685 
2285277 
2015819 
1799739 
3649749 
7268168 

12897754 
3684 359 

221882 
5358 783 
1786408 
2977 275 
6271 784 
3466716 
3122042 
7225084 
8596702 
6988405 
3738754 
6168837 
1700 420 
1909819 
2779590 
6684504 

834720 
3338708 
7939842 
2024669 

102537 
6280710 
1842655 
2075937 
2832323 
3499788 
1934053 
2843998 

30,97 
35,23 
38,33 
33,81 
1574 
36,64 
88,98 
18,01 
33,65 
38,17 
12,55 

1,73 
18,23 
9,21 

10,67 
17,75 
29,38 
15,77 
66,45 
31,84 
9,63 
4,30 
1,09 

44,37 
9,08 

29,95 
24,16 
80,67 
24,52 
31,34 
53,76 

3,46 
64,16 

4,48 
39,05 
54,49 
34,90 

3,61 
60,09 
37,87 

101,06 



PERNAMBUCO 

Coletorias 

Afogados de Ingàzeira .......... . 
Agrestina .................... . 
Água Preta ................... . 
Águas> Belas ................... . 
Alagoinha .................... . 
Aliança ...................... . 
Altinho ...................... . 
Amaraji 
Angelim 
Araripina 
Arcoverde 
Barreiros ..................... . 
Belém de S. Francisco ......... . 
Belo Jardim ................... . 
Bezerros .................... . 
Bodocó ...................... . 
Bem Conselho ................ . 
Bom Jardim .................. . 
Bonito ...................... . 
Brejo da Madre, de Deus ....... . 
Buíque ...................... . 
Cabo ........................ . 
Cabrobó ...................... . 
Camocim de São Félix .......... . 
Canhotinho ...............•... 
Carnaíba .................... . 
Carpina 
Caruaru 
Catende 
Correntes .................... . 
Cortês ....................... . 
Cupira ...................••.. 
Custódia ..................... . 
Escada ....................... . 
Exu ........................ .. 
Flôres ....................... . 
Floresta .......•.............. 
Gameleira 
Garanhuns 

Receita. 

4628104 
1419553 

29717084 
A 

2283711 
12520684 
1920825 
1834989 

A 
11363970 
98701455 
25390876 
4742735 

35963742 
36960104 
5722229 

19740450 
7272625 

38005344 
4668508 
4317292 

322436045 
5144447 
2521067 
3796230 

503140 
73 173 129 

434553568 
51906481 
5 170566 

19 141 627 
418485 

A 
143 121411 

A 
539191 

1937291 
5874505 

158612921 

DellPesa 

1792104 
1957986 
4715576 

A 
1902634 
2850312, 
1879068 
3802359 

A 
1894 736 
2493920 
5959161 
1896788 
5105615 
5715756 
1941610 
2376675 
3598734 
4440624 
2033198 
2317592 
6116093 
1719840 
2404 962 
17.92104 
1635429 
4440624 

12599074 
5,.247278 
1.835056 
1936844 

502560 
, A 

4440624 
A 

512000 
1262280 
4855241 
2913927 

% 
S/Despesa 

38,72 
137,93 
22,76 

83,31 
22,76 
97,83 

207,21 

16,67 
2,53 

23,47 
39,99' 
14,20 
15,46 
33,93 
12,04 
49,48. 
11,68 
43,55 
53,68 

1,90 
33,43 
95,39 
47,21 

32504 
6,06 
2,89 

10,11 
35,49 
10,12 

120,09 

3,10 

94,96 
65.16 
82,65 

1,84 



Coletorias Receita 

Glória do Goitá ................. 5 005 690 
Goiânia ....................... 330 209 715 
Gravatá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23078614 
Igarassu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61511 167 
Ingá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 445 589 
Ipojuca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 383 626 
Itapetim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 166 364 
J aboatão .................. . . .. 328 247 271 
João Alfredo ................... 4265318 
Joaquim Nabuco ................ 3 067 832 
Jurema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862 OH 
Lagoa do! Gatos ................ 3 144 253 
Lajedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 197 978 
Limoeiro ...................... 59 984 729 
Macaparana .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4351560 
Maraial .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 108 186 
Moreno ...................... , 328 353 892 
Nazaré da Mata ................ 58 152 204 
Olinda ........................ 564 408 613 
Qrobó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2434756 
Ouricuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8367273 
Palmares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 110 244 
Palmeirina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 268 723 
Panelas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 7ü8 
Parnamirim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 674 120 
Paudalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29629361 
Paulista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 963537561 
Pedra ........................ A 
Pesqueira .................... , 242 483 692 
Petrolândia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1860513 
Petrolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 409 031 
Pcção ........................ NI 
Quipapá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 756 225 
Recife ........................ 2 062 5630-373 
Riacho das Almas .............. NI 
Ribeirão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47401 190 
Rio Formoso ................... 8 008 163 
Salgueiro ........ ' . . .. . . . . . . . . 21075741 
Sanharó ........... , ......... 2877317 
Sta. Cruz Capiberibe ........... 859 139 
Sta. Maria Boa Vista ............ 1 632 126 
São Bento do Una ............. 1514434 
São Caetano ................... 9260271 
São Joaquim do Monte .. ' . . . . . . . 3495207 
São José do Belmonte .......... 2 800 112 
São José do Egito .............. 6373717 
São Lourenço da Mata .......... 500 030 399 
São Vicente Ferrer ...........•.. NI 
Serra Talhada .................. 15 262 920 
Serrita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 650 
Sertânia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 870 138 
Sirinhaém ..................... 8517196 
Surubim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10656511 

Despesa 

2162538 
8917247 
4508569 
1668640 
1974198 
7450741 
1976356 
9207761 
2038160 
2000 658 
1658400 
2095698 
2909448 
7095152 
1658400 
1037795 
5924063 
7905393 
9157621 
1749304 
1658400 
2649678 
1883927 

117640 
2154856 
6921310 

23 178062 
A 

2369079 
1658400 
2209172 

NI 
2145354 

18645755 
NI 

5314413 
2650000 
4202680 
1932523 

596400 
1631612 

497000 
2655000 
1658400 
2095560 
1664448 
7955904 

NI 
1435390' 

730752 
2649000 
4703906 
1485840 

% 
S/Despesa 

43,20 
2,70 

19,53 
2,71 

80,72 
48,43 
91,23 

2,81 
47,78 
65,21 

192,39 
66,65 
69,31 
11,83 
38,11 
49,23 

1,80 
13,59 

1,62 
71,85 
19,82 
4,81 

83,04 
87,98 
80,58 
23,36 

2,41 

0,98 
89,14 

2,50 

27,66 
0,90 

11,21 
33,09 
19,94 
67,16 
69,42 
99,97 
32,82 
28,67 
4745 
74,84 
26,11 

1,59 

9,40 
225,09 

14,04 
55,23 
13,94 



Coletorias 

Tabira ................. " - .,. 
Tacaratu ..................... . 
També ...................... . 
Taquaritinga do Norte ......... . 
Timbaúba .................... . 
Toritama ..................... . 
Triunfo ...................... . 
Vertentes ................... _ . 
Vicência ..................... . 
Vitória de S. Antão ........... . 

Receita 

A 
3013513 

21866165 
4405305 

172383736 
2268264 
2029883 
1616691 

23583120 
475609430 

Despesa 

A 
2012368 
6945460 
2424 496 
4898758 
1939198 
1658400 
1813000 
3768774 
5475952 

% 
s/D~pesa. 

66,78 
31,76 
55,04 

2,84 
85,49 
81,70 

112,14 
15,98 

1,15 

57 



ALAGOAS 

!-'.'~.i' 
Anadia 

Coletoriaa 

Arapiraca .................... . 
Atalaia ...................... . 
Batalha ...................... . 
Capela ...................... . 
Colônia Leopoldina ............. . 
Coruripe ..................... . 
Delmiro Gouveia .............. . 
Igreja Nova ................... . 
Junqueiro .................... . 
Limoeiro da Anadia ........... . 
Maceió ...................... . 
Major Isidoro ................ . 
Maragogi .................... . 
Marechal Deodoro ............. . 
Mata Grande ................. . 
Murici ....................... . 
Palmeira dos índios ........... . 
Pão de Açúcar ................ . 
Passo de Camaragibe ........... . 
Piassabussu .................. . 
Pilar ........ '" .............• 
Pôrto Calvo .................. . 
Pôrto de Pedras ..........•..... 
Piranhas ..................... . 
Pôrto Real do Colégio ......... . 
Quebrângulo .................. . 
Rio Largo .................... . 
Santana do Ipanema. ........... . 
São Brás ..................... . 
São Jmé da Laje .......... ' .... . 
São Luís do Quitunde ......... . 
São Miguel dos Campos ....... . 
Traipu ...................... . 
União dos Palmares ........... . 
Viçosa ....................... . 

58 

Receita 

3787867 
51241647 
16854815 
10755403 
39121845 

4481764 
13880287 

126192884 
1934075 

A 
A 

586703004 
4913949 
1942601 
3156859 
4626152 

12508597 
44900792 
15100 180 
5653690 

27983620 
11233 166 
12354294 

1193520 
A 

3740589 
4936047 

317498172 
41908208 

A 
32272839 
26501839 

105058819 
1077125 

26888771 
20672 015 

Despesa 

2582260 
6284177 
7755280 

199940 
6183110 
1522499 
1572222 
2317980 
1876438 

A 
A 

5724875 
2283288 
1616534l 
2436085 
2878278 
5475583 
5020718 
6683285 
2856661 
4956413 
2390990 
2550601 
2201416 

A 
2486580 
2502045 
4513387 
3658609 

A 
2715119 
4633083 
5731405 

871 102 
2684564 
4341760 

% 
S/DelJpe8a 

68,17 
12,26 
46,01 

1,86 
15,80 
33,97 
11,33 

1,84 
97,02 

0,98 
46,47 
83,21 
77,17 
62,22 
43,77 
11,18 

43,99 
50,53 
17,71 
21,29 
20,65 

184,45 

6648 
50,69 

1,42 
8,73 

8,41 
17,48 
5,46 

80,87 
9,98 

21,00 



SERGIPE 

Coletorias 

Aquidabã ..................... . 
Arauá ....................... . 
Boquim ...................... . 
Brejo Grande ................. . 
Campo do Brito ............... . 
Canhoba ..................... . 
Capela ...................... . 
Carmópolis ................... . 
Cedro de São João ..•.......... 
Cristinápolis .................. . 
Divina Pastôra ................ . 
Estância ..................... . 
Frei Paulo .................... . 
Gararu ....................... . 
Indiaroba ..................... . 
Itabaiana •.................... 
ltabaianinha ........•.......... 
Itaporanga d' Ajuda ............ . 
J aparatuba ................... . 
Japoatã ...................... . 
Ls.garto ...................... . 
Laranjeiras ................... . 
Maroim ..................... . 
Muribeca .................... . 
Neópolis ..................... . 
Nossa Senhora' da Gl6ria ....... . 
Nossa Senhora das Dores ...... . 
Nossa Senhora do Socorro ..... . 
Pôrto da Fôlha ............... . 
Propriá ...................... . 
Riachão do Dantas ............. . 
Riachuelo .................... . 
Ribeir6polis .................. . 
Rc,·ário do Catete .•............ 
Salgado ...................... . 
Santa Lúcia do Itanhi ......... . 
São Crist6vão ................. . 
Sto. Amaro das Brotas ......... . 
Simão Dias •................... 
Siriri ....................... . 
Tobias Barreto ................ . 

Reoeit13 

3052646 
2525090 
7860466 
4128236 
4702724 

90 022 
10584690 
8204394 
2 114312 
1338870 
3060695 

256815783 
12549727 
3662649 

37548220 
28261705 
3388921 
2412283 
4999 709 
2029994 

30736356 
12516868 
30844120 
3554491 

258175374 
1130525 
5569246 

11 297 391 
1540755 

71 054455 
1805785 

21601271 
2536763 
2495035 
2601935 
1927 156 

164802 512 
745209 

19454359 
2038748 
8281247 

Despesa 

2761970 
2070284 
7626659 
1836424 
2906580 

29172 
7242 190 
1836166 
1957406 
1928938 
2455968 
9244041 
7612402 
2 D62 684 
2 131 156 
2442186 
1844302 
7072903 
3 175803 
1736909· 
4972 923 
8121703 
7997468 
3534228 
7948248 
2060248 
4063297 
7682558 
3510715 
6872 246 
2159877 
7165177 
2471350 
2253196 
2061084 
4679317 
7210637 
1417458 
4671 301 
1987766 
4021799 

% 
S/Despesa 

90,48 
81,99 
97,03 
44,49 
61,81 
32,41 
68,42 
22,38 
92,58 

144,07 
80,24 

3,60 
60,66 
56,32 

5,68 
8,64 

54,42 
293,20 
63,52 
85,56 
16,18 
64,89 
25,93 
99,43 

3,08 
182,24 

72,96 
68,00 

227,86 
9,67 

119,61 
33,17 
97,42 
90,31 
79,21 

242,81 
4,38 

198,21 
24,01 
97,50 
48,57 

59 



B A H I A 

Coletorias 

Acajutiba .................... . 
Alagoinhas ................... . 
Amargosa .................... . 
Andaraí ...................... . 
Angical ...................... . 
Antas ....................... . 
Araci ........................ . 
Aratuípe ..................... . 
Baixa Grande ................. . 
Barra ........................ . 
Barra da Estiva ................ . 
Barra do Mendes .............. . 
Barreiras .................... . 
Belmonte .................... . 
Boa Nova ..................... . 
Bom Jesus da Lapa ........... . 
Brejões ..................... . 
Brotas de Macaúbas ........... . 
Brumado ..................... . 
Cachoeira ..................... . 
Caculé ...................... . 
Caetité ...................... . 
Cairu 
Camaçari 
Camamu 
Campo Formoso ............... . 
Canavieiras •......•..•.•••••••• 
Candeias. .................... . 
Carinhanha ................... . 
Casa Nova .................... . 
Castro Alves .................. . 
Catu ......................... . 
Chorrochó .................... . 
Cícero Dantas ................. . 
Cipó ......................... . 
Coara ....................... . 
Conceição da Feira ............ . 
Conceição do Almeida ......... . 

60 

Receita 

NI 
67145669 
16683472 
9660846 
2949842 

NI 
2016650 
1534951 
3363336 
9130868 
1077437 

NI 
18086072 
11 632 782 
4816471 
5651072 
3701595 
2552 172 

26759432 
97225364 
41733967 
11344 653 

A 
11 574405 
6307395 
8799601 

16154126 
19875505 
6 3fi6 733 
5998890 

15979345 
14082604 

NI 
9378999 
3723214 

NI 
4453425 
5851118 

Despesa 

NI 
6790066 
4451107 
5737089 
2209976 

NI 
1689840 
1786650 
1912638 
2562546 
1658400 

NI 
3916435 
4342753 
5277 234 
1552900 
1908578 
3495090 
4736106 
8559872 
4377980 
3727126 

A 
6283620 
4246574 
1648754 
7407352 
2421500 
5312050 
4309042 
2869950 
2867300 

NI 
2535500 
1824400 

NI 
4754780 
1824000 

I % 
S/Despesa 

10,11 
26,68 
59,38 
74,92 

83,79 
116,40 

56,87 
28,06 

153,92 

21,65 
37,33 

109,57 
27,48 
51,56 

136,95 
17,70 

8,80 
10,49 
32,85 

54,29 
67,33 
18,74 
45,85 
12,18 
83,43 
71,83 
17,96 
20,36 

27,03 
49,00 

106,77 
31,17 



Coletoria/J 

Conceição do Coité ............ . 
Conde ...................... .. 
Condeúba .................... . 
Coração de Maria .............. . 
Correntina ................... . 
Cotegipe ..................... . 
Cruz das Almas ............. .. 
Curaça ....................... . 
Encruzilhada .................. . 
Entre Rios ................... . 
Esplanada .................... . 
Euclides da Cunha ............ . 
Feira de Santana ............. . 
Gentio do Ouro ............... . 
Glória ....................... . 
Guanambi ................... . 
Guandu Central ............... . 
Iacu ......................... . 
Ibeceri ..................... .. 
lbicuí ....................... . 
Ibitiara ...................... . 
Iguaí ....................... .. 
Inhambupe .................... . 
Ipiau ........................ . 
Ipirá ......................... . 
Ipubiara ..................... . 
Irará ........................ . 
Irecê ........................ . 
Itaberaba .................... . 
Itabuna ...................... . 
Itacaré ....................... . 
Itaiupe ....................... . 
Itajuípe ...................... . 
Itambé ...................... . 
Itanhaern ..................... . 
Itaparica 1.a .................. . 
Itaparica 2.a .................. . 
Itapebi ...................... . 
Itapetinga ..................... . 
Itapicuru ..................... . 
!taquara ...................... . 
Itororá ...................... . 
Itiúba ....................... . 
Ituaçu ....................... . 
Ituberá ...................... . 
Jacaraci ...................... . 
Jacobina ..................... . 
J aguaquara ................... . 
Jaguarari .................... . 
Jaguaripe .................... . 
Jandaíra ..................... . 
Jequié ....................... . 
Jeremoaba ................... . 

Rereitr!! 

7433959 
A 

5433813 
5924705 
3262426 
3613834 

81113471 
3207632 
1474084 
3029194 
9348962 
9662011 

258855707 
A 

15058344 
24754589 

NI 
NI 
NI 

3235747 
2984431 
6704834 
4466406 

34582589 
5511989 

NI 
14946935 
6143357 

31617558 
379233880 

929095 
Nr 

21072 097 
15739514 

Nr 
28271190 
10 115 100 

Nr 
46084804 

6538714 
3989524 
8685718 
1975031 
6316446 

12107496 
1703264 

60384341 
3011 879 
2398113 

980682 
A 

121 798 196 
2515776 

Despesa 

695000 
A 

2517028 
1800000 
2135675 
1263707 
4514826 
1740710 

940950 
1900050 
5153670 
4044060 
7348654 

A 
1829260 
2078366 

Nr 
NI 
NI 

1143848 
1916548 
1189950 

·2525265 
2986504 
5603000 

Nr 
5603338 
1885840 
6298900 
9760550 
2313300' 

Nr 
6330781 
4487748 

Nr 
5850008 
5715002 

Nr 
5897900 
2527650 
4056022 
1715728 
2170573 
2192590 
2847295 
1900580 
7516248 
2418300 
1829412 
1804644 

A 
9880310 
1721550 

% 
S/Despesa 

9,35 

46,32 
30,38 
65,46 
34,97 

5,57 
54,27 
63,83 
62,72 
55,13 
41,86 

2,84 

12,15 
8,39 

35,35 
64,22 
17,75 
56,54 

8,64 
101,65 

37,49 
30,70 
19,92 

2,57 
248,98 

30,04 
28,51' 

20,69 
56,50 

12,80 
38,66 

101,67 
19,75 

109,90 
34,71 
23,52 

111,59 
12,45 
80,29 
76,29 

184,02 

8,11 
68,43 

61 



Coletorias 

Jiquiriçá ..................... . 
Juàzeiro ...................... . 
Laje ......................... . 
Lençóis ...................... . 
Livramento do Brumado ........ . 
Macajuba .................... . 
Macarani .................... . 
Macaúbas .................... . 
Mairi ........................ . 
Maracás· ...................... . 
Maragogipe ................. . 
Maraú ....................... . 
Marcani ...................... . 
Mata de São João ............. . 
Medeiros Neto ................ . 
Miguel Calmon ............... . 
Monte Santo .................. . 
Morro do Chapéu ............. . 
Mucuge ...................... . 
Mucuri ...................... . 
Mundo Nôvo ................. . 
Muritiba ..................... . 
Mutuípe .....................•. 
Nazaré ....................... . 
Nilo Peçanha ...........•...... 
Neva SOUTe ................... . 
Olindina ..............•....... 
Oliveira dos Brejinhos .......... . 
Palmas de Monte Alto ......... . 
Palmeira~ 

Paramirim ................... . 
Paratinga .................... . 
Paripiranga ................... . 
Paulo Afonso ................. . 
Piatá ....................... .. 
Pilão Arcado .................. . 
Pindobuçu .................... . 
Piritiba ...................... . 
Poções ........................ . 
Pojuca ....................•.•• 
Pôrto Seguro ................ .. 
Potiraguá ..................... . 
Prado ........................ . 
Queimados .................... . 
Remanso ..................... . 
Riachão do Jacuíl'e ........... . 
Riacho de Santana ............ . 
Ribeira do Pombal ..•........... 
Rio de Contas ................ . 
Rio Real ..................... . 
Rui Barbosa .........•.......... 
Salvador 1.3 ••••••••••••••••••• 

Salvador 2.a ................... . 

62 

Receita 

1325779 
8$ 296138 

271 748 
8459529 
8840650 
1991839 

12347033 
79332995 
2884475 
2718380 

135495312 
1096 687 

NI 
10635524 

NI 
9065312 
3656660 
7146817 
2353791 
2742123 

11890651 
50177 834 

1040430 
39648724 
2781280 
2614381 

NI 
3962929 

A 
981416 

7477 243 
2056757 
3081328 

NI 
A 
A 

NI 
NI 

17225657 
8205304 
5 162917 

NI 
4880469 
5621530 
8675802 
4873777 
4060219 
8818075 

526204 
4728572 

16607939 
503864 140 
267270024 

Despesa 

2648070 
7384344 

149400 
2591826 
2527614 
1914550 
1724350 
2019810 
1802710 
1811 928 
2955170 
1669480 

NI 
4882106 

NI 
2699295 
2493510 
3614330 
1976400 
1993200 
3027998 
6898820 
1948800 
4207110 
2400 000 
1869500 

NI 
2283460 

A 
1 237212 
1972610 
1237210 
1854400 

NI 
A 
A 

NI 
NI 

6938870 
5180515 
1735460 

NI 
1747432 
2287650 
2568740 
1897630 
2490 200 
2033678 

454080 
1924450 
4956520 

22729271 
4253769 

% 
S/Despesa 

199,74 
8,66 

54,98 
30,64-
28,59 
96,12 
13,97 

2,55 
62,50 
66,65 

2,18 
152,23 

46,90 

29,78 
68,19 
50,57 
83,97 
72,69 
25,47 
13,75 

187,31 
10,61 
26,29 
71,51 

57,62 

126,06 
26,38 
60,15 
60,18 

40,28 
63,14 
33,61 

35,80 
40,69 
29,61 
38,94 
61,33 
23,06 
86,29 
40,70 
29,85 

4,51 
1,59 



Coletorias 

Santa Cruz Cabrália, ........... . 
~nta Inês .................... . 
Santa Maria da Vitória ......... . 
Santana ...................... . 
Santa Rita de Cássia .......... . 
Santaluz ..................... . 
Santa Teresinha ............... . 
Santo Amaro 1. a ............... . 
Santo Amaro 2. a .....•••...•••.. 

Santo Amaro 3.a ...••........... 
Santo Antônio de Jesus ......... . 
Santo Estêvão ................• 
São Félix ..................... . 
São Felipe .................... . 
São Francisco do Conde ......... . 
São Gonçalo dos Campos ...... . 
São Miguel das Matas ......... . 
São Sebastião do Passé ........ . 
Sapeaçu ..................... . 
Sátiro Dias ................... . 
Saúde ....................... . 
SeBbra ....................... . 
Senhor do Bonfim ............. . 
Sento Sé ..................... . 
Serra Preta ................... . 
'Serrinha ..................... . 
Taperoá ..................... . 
Tucano ...................... . 
Uauá ........................ . 
Ubaíra ....................... . 
Ubaitaba ..................... . 
Ubatã ........................ . 
Una 
Urucaca ..................... . 
Uruçuca ..................... . 
Urandi ....................... . 
Valença ...................... . 
Vitória da Conquista ........... . 
Xique Xique .................. . 

Receita 

841205 
10805718 
12781940 

422777 
2384 898 
8108694 
3503389 

140600129 
A 

16478033 
23480858 

7047684 
35336212 

1817093 
325998577 

6598244 
A 

12 815 025 
3720871 
2182735 
2513493 
3599929 

40965822 
2725311 
1337223 

33723956 
6615425 
9609529 
2358289 
4912376 

11 870 063 
6887355 
5531873 

NI 
28744790 

948435 
91496 101 

187188728 
9151753 

Despesa 

1269306 
2606016 
2447825 

333175 
2074500 
1192060 
1960600 
4076720 

A 
4197180 
8623910 
2 172264 
5603702 
2001837 
6036127 
3787726 

A 
5956000 
2296541 

977 890 
2307530 
2182000 
2887270 
2025150 

852760 
8833440 
4536105 
3443614 
1824550 
4659403 
5338314 

182900 
2038926 

NI 
2565 172 
2788940 
5770934 
9084 189 
2368020 

I % S/Despesa 

150,89 
24,12 
19,15 
78,81 
86,98 
14,70 
55,96 

2,90 

25,47 
36,73 
30,82 
15,86 

110,17 
1,85 

57,41 

46,47 
61,72 
44,80 
91,81 
60,61 

7,05 
74,31 
63,77 
26,19 
68,57 
35,84 
77,37 
94,85 
44,97 

2,66 
36,86 

8,92 
29,52 

6,31 
4,85 

25,88 



MINAS GERAIS 

Coletorias Receita Do.pe- Is,r!:. .... 
Abadia dos Dourados o ••••••••••• 962386 1572955 163,44-
Abaeté ....................... 15895953 3795740 23,88 
Abre Campo .................... 19284 012 9703 'rol 50,32 
Açucena ....................... A A 
Água Comprida ................ NI NI 
Águas Formosas ................ 7158418 3311337 46,26 
Aimorés ....................... 46796810 6704859 14,33 
Airuoca o ••••••••• •• ••••••••• • • 7840920 1936100 24,69 
Além Paraíba .................. 365856115 8910489 2,44 
Alfenas ....................... 109577543 11269748 10,28 
Almenara ..................... 33422513 2613258 7,82 
Alpinópoli.s .................... 37088807 2062586 5,56 
Alterosa ....................... A A 
Alto Rio Doce .................. 5842659 4926120 84,31 
Alvinópolis .................... 35497529 3921163 11,05 
Andradas ...................... 164136594 6123032 3,73 
Andrelândia ................... 9649370 3319849 34,40 
Antônio Carlos ................. 7420955 4935305 66,50 
Antônio Dias ................... 1217328 725779 5962 
Araçuaí ....................... 13541359 8016437 59,20 
Araguari ...................... 206017109 6457644 3,13 
Araxá o ••••••••••••••• •••• •• • • 116801248 8940401 7,66 
Arceburgo ..................... 4084743 1016200 24,88 
Arcos ......................... 89659282 7305538 8,15 
Areado ......... . ............. 12927468 1970641 15,24-
Astolfo Dutra .................. 37424362 3366797 9,00 
Baependi ...................... 14353023 7758034 54,05 
Baldim ........................ 55751152 4716420 8,46 
Bambuí ....................... 34671168 7572 880 21,84 
Barão de Cocai~ ................ 16479727 3542366 21,50 
Barbacena ..................... 628832827 11957861 1,90 
Barra Longa .................... 2003263 1677 064 83,72 
Belo Vale ..................... 1021587 626093 61,29 
Betim ......................... 85687470 7345004 8,57 
Bias Fortes .................... 2091009 1433346 68,55 
Bicas ......................... 50670709 7243503 14,30 
Boa E~perança .................. 24548060 5401116 22,00 
Bocaiúva ...................... 25805663 7332398 30,80 
Bom Despacho ......... " ....... 74385876 4117870 5,54 

G4 



Coletorias 

Bom Jardim de Minas ......... . 
Bom Jesus do Galho ........... . 
Bom Sucesso .................. . 
Bonfim ....................... . 
Bcrda da Meta ................ . 
Botelhos ...................... . 
Bramlia de Minas ............. . 
Brazópolis .................... . 
Brumadinho ................... . 
Bueno Brandão ................ . 
Buenópolis ................... . 
Cabo Verde .................... . 
Cachoeira de Minas ........... . 
Caeté ....................... . 
Caldas ....................... . 
Camanducaia .................. . 
Cambuí ...................... . 
Cambuquira .................. . 
Campanha .................... . 
Campestre ................... . 
Campina Verde ............... . 
Campo Belo ................... . 
Campo do Meio ............... . 
Campo Florido ................ . 
Campos Altos ................. . 
Campos Gerais ................ . 
Canápolis .................... . 
Candeias ..................... . 
Capelinha .................... . 
Capetinga .................... . 
Capinópolb .................. . 
Capitólio .................... . 
Careí ........................ . 
Carandaí ..................... . 
Carangola ... " .' ....... , 
Caratinga .................... . 
Carlos Chagas ................. . 
Carmo da Cachoeira ............ . 
Carmo da Mata ............... . 
Carmo de Minas ............... . 
Carmo do Cajuru ............. . 
Carmo do Peranaíba ........... . 
Carmo do Rio Claro ........... . 
Carmópolis de Minas ........... . 
Carrancas ..................... . 
Carvalhos ..................... . 
Cascalho Rico ................. . 
Cássia ., ..................... . 
Cataguazes 
Caxembu 
Cemtralina 
Cláudio 
Coimbra 

Receita 

7885485 
6246749 

30519015 
2244 278 
7938279 

12761371 
4664075 

17781610 
35628071 
7759425 

33435571 
8553421 
5740573 

733459537 
45703128 
7002844 

17185312 
16232799 
21 915 149 
17562130 
22828638 
82249250 

A 
3393832 

12780796 
44 970123 
11 910463 
5648799 
5 153 741 
2356338 

NI 
1738901 
3917195 

15519409 
125205909 
168511 312 
28879114 
3788208 

18 761 321 
14945540 
6201321 

18235517 
12774331 
5528697 

429131 
855859 

A 
20076220 

1235545208 
55507241 

NI 
22807178 

22485Q4 

Despesa 

1777844 
1771106 
4935452 
4363986 
6328535 
4357859 
1910422 
2519327 
2208481 
1970806 
4351694 
2126660 
3163980 
7453506 
7592398 
4571 990 
4934955 
4007434 
7299580 
4886729 
1989713 
8556124 

A 
1509068 
2665060 
8748258 
5300200 
1794283 
1488488 
1687093 

NI 
1339399 
1525438 
5371 663 
5991050 
7955222' 
4126178 
1149814 
4446027 
5569360 
2024904 
6344640 
1574514 
1905619 

518716 
670462 

A 
4182067 
9299194 
6823878 

NI 
7015807 
2019806 

0/0 
S/Despesa 

22,55 
28,35 
16,17 

194,45 
79,72 
34,15 
40,96 
14,17 
6,20 

25,40 
13,02 
24,86 
55,12 

1,02 
16,61 
65,29 
28,72 
24,69 
33,31 
27,83 

8,72 
10,40 

44,47 
20,85 
19,45 
44,50 
31,76 
28,88 
71,60 

77,03 
38,94 
34,61 

4,78 
4,72 

14,29 
30,35 
23,70 
37,27 
32,65 
34,79 
12,33 
34,47 

120,88 
78,34 

20,83 
0,75 

12,29 

30,76 
39,83 



Coletorias 

Comendador Gomes ..........•• 
Comercinho .................. . 
Conceição da Aparecida •........ 
Conceição das Alagoas ......... . 
Conceição do Mato Dentro ..... . 
Conceição do Rio Verde ....... . 
Conceição dos Ouros .......... . 
Congonhas ................... . 
Conquista .................... . 
Ccnselheiro Lafaiete ........... . 
Conselheiro Pena .............. . 
Contagem .................... . 
Coqueiral .................... . 
Coração de Jesus .............. . 
Cordisburgo .................. . 
Corinto ...................... . 
Coroaei ............•.......... 
Coromandel .................. . 
Coronel Fabrieiano ............. . 
Córrego Danta ................. . 
Cristais ...................... . 
Crilltina ...................... . 
Crucilândia ................... . 
Cruzília ...................... . 
Curvelo ...................... . 
Delfim Moreira ............... . 
Delfinólopis ................... . 
Diamantina .................. . 
Dioni!io ..................... . 
Divino ...................... . 
Divinópolis ............. . 
Divisa Nova .................. . 
Dom Joaquim ................. . 
Dom Silvério ................. . 
Dores de Campos ............. . 
Dores do Indaiá ............... . 
Elói Mendes .................. . 
Entre Rio de Minas ..••••••••.• 
Ervália ...................... . 
Esmeraldas. .................. . 
Espera Feliz .................. . 
Espinosa ..................... . 
Estiva ...................... . 
EstréIa do lndaiá ............. . 
EstréIa do Sul ................. . 
Eugenópolis .................. . 
Extrema ..................... . 
Fama ........................ . 
Felixlândh ................... . 
Ferros ....................... . 
Formiga ...................... . 
Francisco Sá ................... . 
Frutal ....................... . 

66 

646107 
A 

8900168 
11650029 
6377 265 

13577 579 
6630064 

50304 399 
10886701 

280339388 
44012545 

3501715258 
1725148 
5597637 
5603763 
5337643 
3793686 
9623065 

1443123030 
A 

4490849 
13945912 
1260016 

17891495 
750418595 
44 021627 

2683737 
332251998 

3756232 
5790885 

580806067 
A 

3439112 
14522938 

452380165 
28950521 
25044 420 
11420757 
6024911 

10651838 
5063552 

11 800406 
3278122 
2093861 

12032 619 
3372 505 
8433446 
4734 908 
2099119 
6264376 

76506663 
21438978 
66372 098 

Despesa 

235056 
A 

1922020 
7172253 
4069253 
4494797 
2208146 
2241973 
5530542 
90003S7 
6227603 

13904 479 
2147358 
6903091 
3536934 
4088798 
1960806 
4517413 
7234294 

A 
2125908 
2197710 

944132 
2333822 
4904972 
4780206 
1606212 
7309862 
1759255 

599984 
9271295 

A 
3540 183 
1424700 
6903259 
2115988 
2479908 
3970030 
2023406 
5695741 
1957049 
2485251 
1903348 
1825514 
3586193 
1219878 
1737576 
1273914 

827896 
2632404 
9171645 
6625531 
8802737 

% 
S/Despesa 

36,38 

21,60 
61,56 
63,81 
33,10 
33,31 

4,46 
5080 

3,21 
14,15 
0,40 

124,47 
123,32 

63,12 
76,60 
51,69 
46,94 
0,50 

47,34 
15,76 
74,93 
13,04 

0,65 
10,86 
59,85 

2,20 
46,84 
10,36 

1,60 

102,94 
9,81 
1,53 
7,31 
9,90 

34,76 
33,58 
53,47 
38,65 
21,06 
58,06 
87,18 
29,80 
36,17 
20,60 
26,90 
39,44 
42,\)2 
11,99 
30,90 
13,26 



Coletorias Receita Despesa % 
S/Despesa 

Galiléia ............. -........ 3691362 1598930 43,32 
Governador Valad'ares .......... 539098725 11 909 172 2,21 
Grão Mogol ................... A A 
Gua·nhãe& ..................... 14426844 396920 2,75 
Guapé ........................ 5108885 4007932 78,45 
Guaraciaba •••••••••••• 0 •• o •••• 3011 916 1728510 57,39 
Guaranésia .................... 88861727 5722873 6,44 
Guarani ••••••••• 0 •••••••••••• 11 720 893 5940840 50,69 
Guaraná ...................... 2316499 1684756 72,73 
Guaxupé ...................... 102000211 6312432 6,19 
Guia Lopes .................... 2113119 1884564 89,18 
Guidoval ....................... 4706772 1946048 41,35 
Guiricema ..................... 3494555 1817326 52,00 
Heliodora ..................... 4982959' 1999504 40,13 
Iapu .,. o'· ••••••• • ••••• ••• ••• 922254 396920 43,04 
Ibiá o ••••••••••••••••••••• o •• 17101099 2665112 15,58 
Ibiraci ........................ 7167971 2888247 40,29 
Iguatama , ..................... 4097205 1874094 45,74 
Indianópolis ................... 2300776 2115888 91,96 
Inhapim o •••••• 0° o ••••••• o ••••• 19231462 3605489 18,75 
Inhaúma ...................... 89519585 5238832 5,85 
Ipanema ...................... 15116385 2305143 15,25 
Itabira ........................ 393899270 3369256 0,86 
ltabirito ..................... 306414351 4256106 1,38 
ltaguara o.· .. ·.· .. ··.········ . 5030150 1924686 38,26 
Itajubá ....................... 4105173M 21743606 5,30 
Itamarandiba .................. 348688 1455084 417,30 
Itambacuri .................... 29497770 5999651 20,34 
Itamogi ••••••••••••• o'· •••••• • 7714230 4498321 58,31 
Itamonte ..................... 11 006 207 3180858 28,90 
Itanhandu o ••••••••••••••••••• 27254461 4447041 16,32, 
Itanhomi ................. -..... 4870708 2148824 44,12 
Itapagipe ..................... 3699959' 1871320 50,58 
Itapecerica .................... 114054348 3650930 3,20 
Itaúna •••••••••••• 0. 0 ••••••••• 703630663 10075641 1,43 
!tinge ........................ 1265 175 1703996 134,69 
Itueta ........................ 5301792 1738566 32,79 
Ituiutaba ..................... 172437366 7707701 4,47 
Itumirim ..................... 4431001 4039918 91,17 
Iturama •••••••••••••••• 00.0 •• 12792896 1757360 13,74 
Jaboticatubas o •••••••• • •• • ••••• 4621486 1435694 31,07 
Jacinto .............. 0° •••••••• A A 
Jacuí ......................... 4534650 1940766 42,80 
Jacutinga •••••••• 0.0 ••••••••• ' 27543770 6473 545 23,50 
Janaúba ....................... 9352451 2054494 21,97 
Januária ...................... 85987084 3806352 4,43 
Jequeri ....................... 3349061 2071 268 61,85 
Jequitaí o •••••• 00 •••••••••••• o' 1443214 1913250 132,57 
Jequitibá •••••• o ••• o. o •••• 00 •• A A 
Jequitinhonha •• o o ••••••••••••• 12344276 2993440 2425 
Jesuânia 00 •••• 0 •• 0 •• 0 ••••••••• 1849660 1155398 62,47 
Joiama 0 ••••••••••• 0 ••••• o •••• 3498624 938703 26,83 
João Pinheiro •••••• o •••••••• • •• 5703354 1749474 30,67 
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Coletorias 

Jordânia ..................... . 
Juiz de Fora .................. . 
Juruaia ...................... . 
Ladainha ..................... . 
Lagoa da Prata ............... . 
Lagoa Dourada ................ . 
Lagoa Santa .................. . 
Lajinha ...................... . 
Lambari ..................... . 
Laranjal ...................... . 
Lavras ....................... . 
Leopoldina ................... . 
Liberdade .................... . 
Lima Duarte .................. . 
Luminarias ................... . 
Luz ......................... . 
Machado ..................... . 
Malacacheta ................. . 
Manga ...................... . 
Manhuaçu .................... . 
Manhumirim ................. . 
Mantena .................... .. 
Mar de Espanha .............. . 
Maria da Fé ................. . 
Mariana ..................... . 
Martinho Campos .............. " 
Mateus Leme ................. . 
Matias Barbo~a ............... . 
Matipó ...................... . 
Matozinhos ................... . 
Medina ...................... . 
Mercês ...................... . 
Mesquita ..................... . 
Minas Novas .................. . 
Miradouro ................... . 
Miraí ....................... . 
Monsenhor Paulo .............. . 
Monte AJegre de Minas ......... . 
Monte Azul ................... . 
Monte Belo ................... . 
Monte Carmelo ............... . 
Monte Santo de Minas ......... . 
Montes Claros ................ . 
Monte Sião ................... . 
Morada Nova de Minas ......... . 
Muriaé ....................... . 
Mutum ...................... . 
Muzambinho 
Nanuque 
Natércia 
Nepomuceno ................. . 
Nova Era ..................... . 
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ReCeit~ 

4833313 
4217020348 

14242 16(} 
5 197 104 

17548147 
1495207 

29098221 
7083566 

70 193318 
A 

226485030 
389398599 

5411 96Q 
10555984 

417897 
13953396 
82041044 
8105419 
2975833 

61070035 
82419377 
24670320 
30387645 
13077 317 
56054238 
6470006 

10818136 
19007880 
7468961 

326956539 
17312856 
10 761631 
8629603 
4015103 
1926112 

113465014 
5073593 

17953043 
5707883 

12221524 
31764635 
32772837 

309565058 
7091914 

809838 
118200171 

7691116 
25269178 

231063 150 
6135201 

24442538 
26889745 

Despesa 

1826224 
32309314 
2025042 
2230494 
2 120351 

762460 
1877 081 
3652908 
3596062 

A 
9103057 
7267100 
3959780 
4526062 

446424 
3941939 
7306785 
1773428 

328920 
8922935 
3697176 
1907526 
5271 816 
5074474 
3520493 
1615992 
4530891 
6326350 
1959438 
5712839 
2345120 
1959466 
1844897 
1513578 

695004 
4835133 
2145710 
2381293 
2063609 
3563925 
1860766 
4549220 

13338548 
2769717 

588648 
7195937 
2624982 
7185504 
5011 624 
4137092 
3137965 
3500222 

% 
S/Despesa 

37,79 
0,77 

14,22 
42,92 
12,08 
50,99 

6,45 
51,57 

5,12 

4,02 
1,87 

73,17 
42,88 

106,83 
28,25 

8,91 
21,88 
11,05 
14,61 
4,49 
7,73 

17,35-
38,80 

6,28: 
24,98 
41,88 
33,28 
26,23 

1,75-
13,55 
18,21 
21,38 
37,70 
36,08 
4,26 

42,29 
13,26 
36,15 
29,16 

5,86 
13,88 
4,31 

39,05 
72,691 
6,09 

34,13 
28,44 

2,17 
67,43 
12,84 
13,02. 



Coletorias Reoeit", Despesa % 
S/Despesa. 

Nova Lima .................... 130337251 6469610 4,96 
Nova Ponte .................. ~ . 3012870 1791680 59,47 
Nova Resende .................. 4165838 2172 868 52,16 
Nôvo Cruzeiro ................. A A 
Oliveira ...................... 86975147 7494745 8,62 
Ouro Fino ..................... 53628730 6354339 11,85 
Ouro Prêto .................... 774509739 4865658 0,63 
Pains ......................... 4899383 1964 242 40,09 
Palma ........................ 12165072 4491 130 36,92 
Paracatu •• 0 ••••••••• •• •• •• •• • • 69203778 2238568 3,23 
Pará de Minas ................. 363397285 6377 732 1,76 
Paraguaçu .................... 251670321 5115524 2,03 
Paraisópolis o ••••••••• •• ••••••• 26967387 6397864 23,72 
Paraopeba .................... 223407891 7089271 3,17 
Passa Quatro .................. 38395049 6424015 16,73 
Passa Tempo ................... 7268797 6524275 89,76 
Passos •••• 0. 0 .................. 256991970 8090029 3,15 
Patos de Minas ................. 106256107 5916876 5,57 
Patrocínio ..................... 59723167 7437692 12,45 
peçanha ...................... 9283417 4666741 50,27 
Pedra Azul o ••••••••••••••••••• 12367573 2341713 18,93 
Pedralva ...................... 10299972- 6715117 65,20 
Pedro Leopoldo ................ 403063645 6412 129 1,59 
Pequi ........................ 3176653 1345748 42,36 
Perdizes ...................... 5079576 2002139 39,42 
Perdões ...................... 31131090 6918099 22,22 
Pimenta ...................... 1761596 1700192 96,51 
Pirajuba ...................... NI NI 
Piranga ...................... 5819965 3411810 58,62 
Pirapetinga .................... 10615686 3644018 34,33, 
Pirapora ...................... 45 171 809 5142338 11,38 
Pitangui ...................... 120332259 7221039 6,00' 
Pium-i ....................... 11 300806 6555785 58,01 
Poço Fundo .................... 9488691 4813100 50,73-
Poços d'e Caldas ............... 911 811155 10904 427 1,20 
Pocrane ....................... A A 
Pompeu ...................... 12703708 2113526 16,64 
Ponte Neva 1.& ................ A A 
Ponte Nova 2.8 ................. 160973148 4950055 3,08 
Porteirinha ••• o •••••••••••••••• 23238098 2011 9615 8,66 
Poté •••• o •••• ~ ••••••••••••••• 2330608 2952020 126,66 
Pouso Alegre .................. 112723422 7485897 6,64 
Pouso Alto ..................... 8670153 1938710 22,36 
Prados ...................... 13436744 3898575 29,01 
Prata ........................ 25300716 2060178 8,14 
Pratápolis ..................... 804180349 6747449 0,84 
Pratinha ••••••••••••••••••••• o A A 
Presidente Olegário ............. A A 
Raposos '" o ••••••••••••••••••• 3 072 319 2182938 71,05 
Raul Soares •••• 0.0 •••••••••••• 46047543 4535820 9,85 
Recreio •• 0 ••• o •••••••••••••• •• 17819478 4530091 25,42 
Resende Costa .................. 4671 269 1968406 42,14 
Resplendor .................... 29541950 3084724 10,44 
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Coletorias 

I 
Ribeirão Vermelho 
Rio Acima .................... . 
Rio Ca~ca ............ o o o o O" •• 

Rio Espera .......... o. o'· •• • •• 

Rio Nôvo ... o •••••••••• •• •• •••• 

Rio Paranaíba ...... o •••••••••• 

Rio Pardo de Minas . o •• o • o • o •• o 

Rio Piracicaba ...... o ••••• o •••• 

Rio Pomba ................... . 
Rio Prêto .......... o o o •• o ••••• 

Rio Vermelho ........ o ••••••••• 

Rubim ............. o, ••••• o o •• 

Sabará ............ o •••••••••• 

Sabinópolis .................. . 
Sacramento .................. . 
Salinas ............... o ••••••• 

Salto da Divisa .... o •• o •••••••• 

Santa Bárbara ..... o o • o ••••••••• 

Santa Cruz do Escalvado ....... . 
Santa Juliana ................. . 
Santa Luzia ............... o •••• 

Santa Margarida '" o o ••••• o o •••• 

Santa Maria do Itabira ......... . 
Santa Maria do Suassuí ....... . 
Santana de Pirapama .... o •••••• 

Santa Rita de Caldas O" o ••••••• 

Santa Rita de Jacutinga o, •••••• 

Santa Rita do Sapucaí ., o ••••••• 

Santa Vitória .......... o ••••••• 

Santo Antônio do Amparo ....... . 
Santo Antônio do Monte ....... . 
Santos Dumont o' ••• o o •• o •••••• 

São Domingos da Prata ..... o ••• 

São Francisco ....... o •••••••••• 

São Geraldo .................. . 
São Gonçalo do Abaeté ........ . 
São Gonçalo do Pará o' ••••••••• 

São Gonçalo do Sapucaí ........ o 

São Gotardo o ••• o • o o • o •••••• o •• 

São João Batista do Glória .. , o •• 

São João da Ponte .. ' .......... . 
São João Del Rei ............. . 
São João do Paraíso . O' " ••••• o' 

São João Evangelista ......... o • 

São João Nepomuceno o. o o, ••••• 

São Lourenço o •••••• o •••••••••• 

São Pedro da União . o ••• o •••••• 

São Pedro dos Ferros ......... . 
São Romão o O" o 00 o o •••• o' ••••• 

São Sebastião do Maranhão o o • o •• 

São Sebastião do Paraíso o o o • o ••• 

São Tiago o •••• o. o o •• o ••• o ••••• 

São Tomás de Aquino • o •••••• o •• 
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Reoeilia 

3133556 
17671169 
7495398 

938435 
9964 858 

989507 
3054739' 

1009134637 
46201302 

A 
A 

1491080 
4611405283 

6331714 
40360884 

3521833 
8355072 

26319599 
1055425 
1296992 

55134242 
A 

16720927 
12056232 
2815843 

10 217 04Q 
4523738 

82688040 
10 514 997 
12967610 
89069760 

315797850' 
14510739 
6912587 
5931852 
2586373 

12786303 
33804368 
19711136 
3484290 

535525 
674064 601 

536639 
10899794 
68588647 

1013011 962 
2 171999 
5877 285 
1005597 
2 132517 

152366298 
5030464 
4995193 

Despesa 

2212994 
4789705 

145264 
876260 

4111473 
1429540 
1529346 
4441334 
6174324 

A 
A 

414488 
18472919 
2026662 
1 513070 

597953 
2256018 
7589088 
1619320 
1350228 
7334383 

A 
3249499 
3530072 
1553636 
1823310 
2322753 
7754033 
1900294 
4165892 
2226938 
8737088 
3621580 
2711 297 
1858418 
2056756 
2344288 
4450129 
3347234 
2063158 

336756 
8550759 
1005712 
3815766 
6709987 
5545286 
1589602 
1821650 

M4650 
1456338 
6381941 
1791794 
3037547 

% 
S/Despesa 

70,62 
27,10 

1,94 
93,37 
41,26 

144,47 
50,06 

0,44 
13,36 

27,80 
0,40 

32,01 
3,75 

16,98 
27,00 
28,84 

153,43 
104,10 

13,30 

19,43 
29,28 
55,17 
17,85 
51,35 
9,38 

18,07 
32,13 
2,50 
2,77 

24,96 
39,22 
31,33 
79,52 
18,33 
13,16 
16,98 
59,21 
62,88 
1,27 

187,41 
35,01 

9,78 
5,47 

73,19 
31,10 
64,11 
68,29 

4,19 
35,62 
60,81 



Coletorias 

São Vicente de Minas •.......... 
Sapucaí-Mirim ............... . 
São Firmino .................. . 
Serrania ..................•... 
Serro ........................ . 
Sete Lagoas ..................•• 
Silvianópolis .........•........ 
Simonésia ................... . 
Soledade de Minas ............. . 
Tarumirim .........•.......... 
Teixeiras .................... . 
Teófilo Otoni ........•......•.. 
Tiradentes ................... . 
TirO& ....................... . 
Tocantins .................... . 
Tombos ..................... . 
Três Corações ................. . 
Três Pontas ................... . 
Tumiritinga .................. . 
Tupaciguara .................. . 
Turmalina ................... . 
Ubá ........................ . 
Uberaba ..................... . 
Ubedândia 1.- ................ . 
Uberlândia 2.- ........•.....•••. 
Unaí ........................ . 
Varginha ..................... . 
Ven,ssimo .................... . 
Vespasiano ., ................. . 
Viçosa ....................... . 
Virgem da Lapa ............... . 
Virgínia ..................... . 
Virlinópoli5 .................. . 
Virgolândia .................. . 
Visconde do Rio Branco .•..•..• 
Volta Grande ................. . 

Rl:ceitp 

41078969 
A 

6121817 
33716116 
6467050 

524565485 
6202 147 
1697889 
9046171 
4715387 
4145553 

242664712 
1654 537 
1663155 
6986657 
9344116 

74012145 
67747496 

A 
76636218 
1492409 

235687363 
819632318 
596676987 
469986965 
14254015 

365674234 
1484849 

22929781 
26800073 
1238808 
9094892 
4291621 

NI 
77 913 422 
9928210 

Despesa 

3702679 
A 

1737526 
1618910 
2394 387 

10947446 
2282766 
1925966 
4950706 
1432818 
1354395 
5792756 
2258388 
3681000 
1965 498 
4875952 
7090 401 
6692327 

A 
1104609 
1847024 
7868700 

14762949 
14079793 

7118171 
1623238 

16777 460 
1594078 
3554867 
8360079 
1752070 
2913460 
4169573 

NI 
8137954 
5551840 

% 
S/Despesa 

9,01 

28,38 
6,83 

:\7,02 
2,09 

36,81 
113,43 
54,73 
30,39 
32,67 

2,39 
136,50 
221,33 

28,13 
52,18 

9,58 
9,88 

1,44 
123,76 

3,34 
1,80 
2,36 
1,51 

11.39 
4,59 

107,36 
15,50 
31,19 

141,43 
32,03 
97,16 

10,44 
55,92 
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ESPíRITO SANTO 

Coletorias 

Afonso Cláudio ................ . 
Alegre ....................... . 
AUredo Chaves , .............. . 
Anchieta ...•.................. 
Aracruz ........•.............. 
Baixo Guandu ....••........... 
Barra de São Francisco .•........ 
Cachoeiro do Itapemirim ....... . 
Cariacica .................... . 
Castelo •...................•.. 
Colatina ..................... . 
Conceição da Barra ............ . 
Domingos Martins ............. . 
Vila Velha ................... . 
Fundão ...................... . 
Guaçuí ...................... . 
Guarapari .................... . 
Ibiraçu ...................... . 
Iconha ...................... . 
ltaguaçu ..................... . 
Itapemirim ., ................. . 
lúna ........................ . 
Linhares ..................... . 
Mimoso do Sul 1.8 ••••.•••••••.• 

Mimoso do Sul 2.8 •••••.•••••••• 

Muniz Freire ................. . 
Muqui '" .................... . 
Rio Nôvo do Sul ............. . 
Santa Leopoldina .............. . 
Santa Teresa .................. . 
São José do Calçado .•.......... 
São Mateus ................... . 
Serra ....................... .. 
Viana ....................... . 
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ReoeiM 

22651051 
40380463 
4671 510 
4134850 

17769911 
21427491 
13050240 

598615498 
329039710 

34 148641 
411141233 
21619470 
20855066 

295256961 
2711 525 

47484958 
280766811 
8966090 
7187585 

15478763 
45876927 
10314195 
36550746 
18474098 
3998176 
4251210 

26060417 
11666517 
4272931 

57798204 
19145311 
39281314 
6170917 
1317234 

Despesa 

4298282 
5078796 

87355 
2500552 
2150784 
5973060 
1938443 

12420629 
4439724 
3364 810 
9796781 
4809243 
5390964 

11984038 
2965 108 
7033061 
2900650 
5 3~6 398 
5654860 
3499932 
6796979 
26.11671 
6422158 
5927653 

659874 
2215517 
3763249 
3095360 
2178656 
6738622 
5132555 
4648757 
5343694 
2644923 

% 
S/Despesa 

18,98 
12,58 

1,86 
60,48 
12,10 
27,87 
14,85 

2,07 
1,35 
9,85 
2,38 

22,24 
25,73 

4,06 
109,35 

14.81 
10,33 
59,SI 
78,68 
22,61 
14,82 
25,32 
17,57 
32,09 
16,50 
52,11 
14.44 
26.53 
50,99 
11,66 
26,81 
11,83 
86,59 

200,79 



RIO DE JANEIRO 

Coletorias 

Araruama .....•............... 
Barra do Piraí ...•..•........•.. 
Barra Mansa .................. . 
Bom Jardim .................. . 
Bom Jesus Itabapoana ......... . 
Cabo Frio .................... . 
Cachoeiras de Macacu .......... . 
Cambuci ................... . 
Campos ...................... . 
Cantagalo .................... . 
Carmo ....................... . 
Casimira de Abreu ............. . 
Cordeiro ..................... . 
Duas Barras ................... . 
Duque de Caxias ............... . 
Itaboraí ...................... . 
Itaguaí ....................... . 
!taocara ...•.................. 
Itaperuna .................... . 
Macaé ....................... . 
Magé ........................ . 
Mangaratiba .................. . 
Maricá ....................... . 
Marquês de Valença ........... . 
Miracema .................... . 
Natividade de Carangola ......... . 
Nilópolis' ..................... . 
Nova Friburgo ................ . 
Nova Iguaçu .................. . 
Paraíba do Sul ................ . 
Parati ....................... . 
Petrópolis .................... . 
Piraí ........................ . 
Porciúncula .................. . 
Resende ..................... . 
Rio Bonito ................... . 
Rio Claro .................... . 
Rio das Flôres ............... . 

Receiti!J 

94735367 
852747027 

1729786447 
19635302 

106231333 
603619869 

23015686 
14473859 

1427107016 
89314329 
19775028 
12692780 
72 555 703 
6474396 

3807979465 
:.J57 913 159 
569648696 

18231 282 
120715390 
377 400 990 

1050985402 
23083875 
26886603 

570726623 
101637387 
32005834 

386613 195 
2 421 273416 
2862637078 

195953392 
5247589 

5718579644 
708622040 
21924821 

584711409 
100939873 
12838456 
3934135 

Despesa 

7787255 
10057022 
5103735 
7333646 
3885235 
8526652 
4800271 
4123538 
8878409 
7206116 
2498459 
4802032 
7514941 
2502685 

12901436 
3484513 
7890849 
1879376 

13528686 
7522742 
9565408 
5447629 
5577 716 
4027070 
4358422 
3491207 
9042947 

13540568 
14778604 
7755614 
3131485 

23049041 
8029974 
4677 156 
7001533 
8832115 
4396788 
4820256 

8,22 
1,18 
0,30 

37,35 
3,66 
1,41 

20,86 
28,49 

0,62 
8,07 

12,51 
37,83 
10,36 
38,66 

0,34 
2.08 
1,39 

10,31 
11,21 

1,99 
0,91 

23,60 
20,75 

0,71 
4,29 

10,91 
2,34 
0,56 
0,52 
3,96 

59,67 
0,40 
1,13 

21,33 
1.20 
8,75 

34,25 
122,52 



Coletorias Receita Despesa % 
s/De..<pesa 

Santa Maria Madalena ........... 7994347 1930328 24,15 
Santo Antônio de Pádua ........ 92499513 3839925 4,15 
São Fidélis 0.00.0 •••••••••••••• 71862618 6392104 8,89 
São Gonçalo •••••••• 0'0 •••••••• 2414074102 27212268 1,13 
São João da Barra ...•.......... 670596254 4171140 0,62 
São João do Meriti o ••••••••••• 831747557 10706457 1,29 
São Pedro da Aldeia o ••••••••••• 31628842 10085046 31,89 
São Sebastião do Alto o ••••••••• 1921063 1930328 100,48 
Sapucaia .......................... 18610805 6772006 36,39 
Saquarema ....................... 8818336 6525055 73,99 
Silva Jardim .................... 5943268 2740430 46,10 
Sumidouro .............. o·· ..•... 6267933 1998650 31,89 
Teresôpolis ...................... 389432880 8947563 2,30 
Trajano de Morais ............... 3678598 4320903 117,46 
Três Rios ........................ 532212012 8123978 1,53 
Vassouras 1.a ..................... 317139565 5827358 1,84 
Vassouras 2.a . ~ .................. 41921311 3862106 0,21 
Volta Redonda .................. 6106139843 6919778 0,11 
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SÃO PAULO 

ColetCYriss ReceitJJ 

Adamantina ................... 196936450 3858 .. 177 1,96 
Aguaí ........................ 82738584 4405375 5,32 
Águas da Prata o ................ 19534547 4960224 25,39 
Águas de Lindóia o ••••••••••••••• 24253015 4563712 18,82 
Águas de São Pedro ............ 19499623 6002253 30,78 
Agudos ........................ 1 761 581 107 6750394 0,38 
Alfredo Marcondes .............. 13821577 7865800 56,91 
Altin6polis o •••••••••••••••• •• • 13087772 6670285 50,97 
Álvares Florence ................ 6472856 3331530 51,47 
Álvares Machado ............... 40365077 8117800 20,11 
Álvaro de Carvalho ............ 3817712 2494 767 65,35 
Americana 00.0 ••••••••••••• •• • 3677 438382 19924332 0,54 
Américo d. Campos ............ NI NI 
Amparo •••••••• 0. 0 ••••••••••• 564 152 267 11 547037 2,01 
Aoalândia ............ , ......... 8280188 2997214 36,20 
Andradina .................... 211190312 6968902 3,30 
Angatuba ..................... 13511 002 2459762 18,21 
Anhembi ...................... A A 
Aparecida .................... 309 572745 9290 314 3,00 
Apiai ......................... 11610163 3967930 34,18 
Araçatuba ...................... 564 296 103 12079997 2,14 
Araçoiaba da Serra ............. 11602340 4746515 40,91 
AraraquiTa o •••••• • ••• • •••• ••• • 1326653647 15256508 1,15 
Araras ....................... 1266451247 S 600 615 0,68 
Arealva ...................... 8028626 2236748 27,86 
Areiall ....................... 6049665 4973153 82,21 
Ariranha ...................... 35387860 5126203 14,49 
Artur N°êutira ................. 13644067 5177 589 37,95 
Assis .......................... 302464 751 11165308 3,69 
Atibaia ....................... 226146 101 8014093 3,54 
Avaí o ••••••••••••• ••••• •• ••• • 6588846 2828771 42,93 
Avanhandava ••••• 0 •••••• 0 ••••• 33605949 782388 2,18 
AV'aré ........................ 168108131 9035464 5,56 
Bananal ...................... 28879664- 12588036 43,59 
Jilariri ......................... 306160694 6479269 2,12 
Barra Bonita o ••••••••••••••••• 410982888 7527656 1,83 
Barreto5 ...................... 371351377 11 051754 2,98 
Barueri ....................... 547278713 7829993 1,43 
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Coletorias Receitl3 Despesa I % I S/Despesa 

Bastos ........................ 44 638 892 2414022 5,41 
Batatais ....................... 147471 230 10074403 6,83 
Bauru ......................... 1 810370477 11 743 669 0,65 
Bebedouro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 540 404 13269941 5,49 
Bento de Abreu ................ A A 
Bemardinho de Campos ......... 26 409 794 6559357 24,84 
Bilac ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26432514 2411310 9,12 
Birigui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 877 119 6454045 2,45 
Boa Esperança do Sul .......... 3 045 353 141031 4,63 
Bocaina ....................... 29 843 668 2729776 9,14 
Bofete ........................ A A 
Boituva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 270 538 3340541 7,22. 
Borborema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A A 
Botucatu ................... " 370 015 062 7392999 2,00 
Bragança PauliEta ............... 564 048 226 11409079 2,02 
Brodósqui .......... . . . . . . . . . . . 13 350 869 6904209 51,71 
Brotas .................. . . . . . . 20 246 972 7766804 38,37 
Buri .......................... 7 940 169 74960 0,94 
Buritama ..................... A A 
Cabrália Paulista ............... 3 444 776 1939306 56,30 
Cabreúva ...................... 33 623 019 2808132 8,35 
Caçapava . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . 476321927 9900594 2,08 
Cachoeira Paulista .............. 31929 161 6501012 20,36 
Caconde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11'258817 6212690 55,18 
Cafe1ândia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 325 772 6192638 6,93 
Cajobi ....................... A A 
Cajuru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 960 258 4147253 16,62 
Campinas ..................... 22 072 501 882. 55103932 0,25 
Campos do Jordão ............. 63991 123 6797542 10,62 
Campos Novos Paulis:ta .......... 5 403 453 4427210 81,93 
Cananéia ...................... A A 
Cândido Mota ................. 40552937 4519839 11,15 
Capão Bonito .................. 19 652 892 3816501 19,42 
Capivari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 900 595 5081794 2,41 
Caraguatatuba . . . . . . . . . . . . . . . . . 38464148 4517762 11,75 
Cardoso ....................... 14905504 2330168 15,63 
Casa Branca ................... 44 901 276 6452 173 14,37 
Catanduva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 439 893 9277108 1,89 
Cedral .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 953 119 5537862 39,69 
Cerqueira César ................ 17415194 2137218 12,27 
Cerquilho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 245 687 6644119 10,67 
Chavantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 726 734 2952939 9,61 
Colina ........................ 38750893 6146134 15,86 
Conchal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 054 934 4436492 10,30 
Conchas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 951 193 5225908 30,83 
Cord'eirópblis ................ " 151 172 600 3186159' 2,11 
Coroados ...................... 21017526 1768086 8,41 
Corombataí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 834 725 6682527 61,68 
Cosmópolis .................... 135241763 3413893 2,53 
Cosmorama .................... 9608 193 3 181415 33,11 
Cotia .......... . . . . . . . . . . . . . .. 1 175 943 490 7510241 0,64 
Cravinhos ................. . . . . 53 533 729 6375640 11,91 
Cruzeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 282 354 8871 268 1,31 
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Coletorias Receita Despesa % 
S/Despesa 

Cubatáo ...................... 3 729 829, 585 12404616 0,38 
Cunha ................ -....... 9091672 2988229 32,87 
Descalvado .................... 261785800 3009882, 1,15 
Dois Córregos .................. 83889195 6085747 7,24 
Dourado o •••••••• • ••••••• •• ••• 27084483 4395875 16,23 
Dracena ............. -........ 129210053 8792965 6,81 
Duartina ...................... 43334457 4328009 9,99 
Echaporã •••••••••• 0.0 ••••••••• 5695187 2081300 36,54 
Eldorado Paulista .. 0.·· ......... 5318644 5101852 95,92 
Elias Fausto .................... 27062178 5217564 19,28 
Estrêla d'Oeste ................. 15212998 1992080 13,09 
Fartura ........................ 23396100 3885 179 16,61 
Femandópo!i& ................. 174796956 10659413 6,lü 
Fernando Prestes ............... 5702295 506265 8,88 
Flórida Paulista ................ 41671 253 4252156 10,20 
Franca •••••••• o ••• ••••••••• •• 1968472172 14152347 0,72 
Franco da Rocha ............... 751759202 7265949 0,97 
Gália ........................ 42263635 515079 1,22 
Garça. ••••••••••••••••• 0 •••••• 190817712 13424258 7,04 
General Salgado •••...... 0_· ••.. A A 
Getulina ...................... 37350109 4595066 12,30 
Glicério ....................... 9643548 2306293 23,92 
Guaíra ....................... 35672 923 2700023 7,57 
Guapiara ...................... 6355652 2340761 36,83 
Guará ........................ 36625437 2707624 7,39 
Guaraçaí ...................... 17563531 1105502 6,29 
Guaraci •••••••••• 0 ••••••••••• 14107488 1875948 13,30 
Guara,tã ...................... 9553331 2042930 21,38 
Guararapes •••••••• 0 ••••••••••• 91006199 6207035 6,82 
Guararema ••••••• o •• o ••••••• o. 47042122 7734099 16,44 
Guaratinguetá ................. 1215255490 14504174 1,19 
'Guarei ........................ NI NI 
Guariba •••• o ••••••••••••••••• 292034890 12 147 111 4,16 
Guarujá • o ••••• o ••• o ••• o ....... 100347764 8081494 8,05 
Guarulhos .................... 9426024195 20498701 0,22 
HeTculândia ................... 13010463 2255182, 17,33 
Iacanga ...................... 14493688 2328350 16,07 
Iib, á ......................... 13 237615 4421710 33,40 
Ibirama ••• o ••••••••••••••••••• 12427828 2113508 17,01 
Ibitinga ••••• 00 •••••••••••• o •• 78010712 9519621 12,20 
Ibiúna ....................... 15187541 5696506 37,51 
lepe ......................... 17542255 1703800 9,71 
Igarapava •••••••• "0 o .......... 78515754 2810111 3,58 
Iguapeo ....................... 9136860 5505654 60,26 
TIhabela ...................... 11430743 4507208 39,43 
Indaiatuba .................... 503936930 11697076 2,32 
Indiana •••••••••• o ••••• 0 •••••• 14444400 4323197 29,93 
Ipauçu ....................... 51182308 27853141 5,44 
Iporanga ..................... 2213212 1890118 85,40 
Ipuã •••••••••• o ......... o •••••• 7950141 2335436 29,38 
Irapuã •••••••••••• o •••••••••• 607462 341272 56,18 
Itaberá •• o ••••••••••••••••••• o 12485028 2668506 21,37 
Itaí ••••••• o' o .................. 12523985 2932888 23,42 
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Coletotistl I 
ltajobi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 827 198 
ltanhaém ....................•. 49 980 469 
Itapecerica da Serra ............ 302 770 930 
Itapetinga ..................... 194818741 
Itapeva ....................... 318417598 
Itapira • . . . . . . . . . . . . . .. . • . . . . . 349 608 391 
ltápoUs . . . . .• • . • . . • . . . . . . . . . . . 57063951 
Itaporanga . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • A 
Itapuí .. . .. .. . .. . . . .. . .. . . . . .. 22415 781 
Itararé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 963 965 
Itariri . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 6 038 749 
Itatiba ....................... 1215222600 
Itatinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 699 649 
Itirapina . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . • 7 433 984 
Itirapuã .........•....•....... A 
Itu .............•..•.••....... 659 336 752 
Ituverava ...................... 75433731 
Jaborandi ..........•.•.. " ... . NI 
Jaboticabal .........•.......... 308552936 
Jacareí ....................... 1589729929 
Jacupiranga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 561 542 
Jales . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 136865 155 
Jambeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1127845 
Jardinópolis . .. .. . .. .. .. .. . . . . . 42 276 155 
Jarinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 354 495 
Jaú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 670 714422 
Joanápolis •..... ' ....... , . . . . . 5654985 
José Bonifácio ................. 11 735542 
Júlio Mesquita ...........•..... A 
Jundiaí .•...•................. 10 573 356 561 
Junqueirápolis .. . . . . . . . . . . . . . . . 65 785 356 
Juquiá . . .. . .. . .. . .. .. . . .. . . . . 28305619 
Laranjal Paulista ............... 47851458 
Lavínia . .. .. . . . .. . . . .. . . . . . . . 21 296 322 
Lavrinhas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 183 552 
Leme ........................ 361045160 
Lenç6is Paulista ................ 318 779692 
Limeira .. , ........•.. ' " ..... ' 3 127182904 
Lins .......................... 323 711 285 
Lorena ........................ 535 933 822 
Lucélia . ... . .. . . . ....... .. . . .. 86417908 
Lutécia .. .. . .. . . . . .. ... .. . . . . . 5150271 
Macatuba .. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 112 078 393 
Macaubal .. , . . . . .. .. .. .... . . . . 7886175 
Mairipori . . .. .. . .. . . . . . .. . . . . 30 736 134 
Mandori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 892 888 
Maracaí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 297 035 
Man1ia .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 568 800 982 
Mairinque ..................... 495 909 195 
Martin6polis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 754 709 
Matão . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . 230641754 
Miguel6polis ................... 8 127 450 
Mineiros do Tietê ............... 15 920 654 
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Despesa 

1452339 
6763480 
7149787 

11 070 059 
9787812 

12582372 
4682586 

A 
3064719 
2812760 
2227083 

24991946 
2398478 
4660593 

A 
7692716 
235880S 

NI 
6831898 
8518931 

534 774 
6132711 

783436 
3339501 
7823914 
9182498 
2502994 
2083300 

A 
32632136 
'2864679 
4386737 
7626034 

12082919 
12876087 
23424629 

6493377 
9884487 
5122847 
2212549 
8700000 
3108510 
9600000 
1055945 
4919639 
2295536 
3616337 

24695703 
9461853 

13821318 
10345258 
2676948 
4842660 

IS!~ .... 
9,80 

13,53 
2,36 
5,69 
3,07 
3,60 
8,21 

13,67 
2,16 

36,88 
2,06 

35,80 
62,69 

1,17 
3,13 

2,21 
0,54 

20,88 
4,48 

69,46 
7,90 

10,81 
1,37 

44,26 
17,67 

0,31 
4,35 

15,50 
15,94 
56,74 

589,69 
6,49 
2,04 
0,32 
1,58 
0,41 

10,06 
60.36 

8,57 
13,39 
16,01 
17,80 
8,97 
1,51 
1,91 

24,35 
4,49 

32,94 
30,42 



Coletorias 

~I~~~~'~~~'; 1 

Miracatu .................... . 
Mirandópolis ................. . 
Mirassol ..................... . 
MocbCa ...................... . 
Mogi das Cruzes .............. . 
Mogi-Guaçu ................. . 
Mogi-Mirim .................. . 
Monte AJegre do Sul ........... . 
Monte Alto ................... . 
Monte Aprazível ............... . 
Monte Azul Paulista ........... . 
Monteiro Lobato ............... . 
Morro Agudo ................. . 
Natividade da Serra ........... . 
Nazaré Paulista ............... . 
Neves Paulista ................ . 
Nhandeara ................... . 
Nova Aliança ................. , 
Nova Granada ................ . 
Nôvo Horizonte ............... . 
Nuporanga ................... . 
Óleo ........................ . 
Olímpia 
Oriente 
Orlândia 

..................... -

Oscar Brossane ............... . 
Osvaldo Cruz ................. . 
Ourinhos .................... .. 
Pacaembu .........•.......... 
Palestina .................... . 
palmital ..................... . 
Paraguaçu Paulista .............. . 
Paraibuna ................•... 
Paranapanema ............... .. 
Parapuã ..................... . 
Patrocínio Paulista ............. . 
Paulicéia ..................... . 
Paulo de Faria ................ . 
pederneiras .................. . 
pedregulho ................... . 
Pedreira ..................... . 
Pedro de Toledo ............... . 
PeJllápolis .................... . 
Pereira Barreto ............... . 
Pereiras ..................... . 
Piedade ..................... . 
Pilar do Sul .................. . 
Pindamonhangaba ............. . 
Pindorama .................. .. 
Pinhal ....................... . 
Piquerobi ............ ' ....... . 
Piquête ....................... . 
Piracaia ........•............. 

Receitli1 

7696541 
64722477 

183443238 
348673215 

23257922'03 
1 675376 '071 

42423'0332 
42'062'07 

4918964'09 
84812733 
73488654 

563'0282 
174'02915 

A 
5878157 

22842912 
5'0981726 
1589'0 '0'06 
29127471 

1'08931 292 
3499877 
3666863 

178 '056 '067 
41345983 

2'0912'0857 
A 

168356639 
452 '0'02 954 

84547431 
1'055583'0 
6'063225'0 
96784888 
112'0'0482 

A 
27979667 
192774'01 

A 
32974173 
58913188 

7566466 
3874'09373 

7645114 
2'092'04283 

474'0865'0 
22929 '01'0 
58516227 

NI 
4077795'02 

A 
2093926'02 

A 
49154949 
77 233 331 

Despesa 

2254198 
4760641 
9268108 
8772 884 

12534843 
68'08430 

10159457 
1974164 
7895832 
8709436 

10769112 
214918'0 
2 129616 

A 
2398222 
1887158 
6223291 
5382814 
4834575 
3 '07'0 252 
182871'0 
2214680 
754'0416 
5081642 
5041998 

A 
2385852 

14747227 
4487724 
2566483 
4326714 
8883145 
3287427 

A 
2510829 
2812580 

A 
2089571 
6872 648 
2781213 
9729148 
2496898 

11440 702 
43'06670 

183000 
5049060 

NI 
17895116 

A 
10974405 

A 
5575624 
8377 095 

% 
S/Despesa 

29,29 
7,36 
5,06 
2,52 
0,54 
0,41 
2,39 

46,93 
1,61 

10,27 
12,65 
38,17 
12,24 

4'0,8'0 
8,26 

12,21 
35,76 
16,6'0 
2,82 

52,25 
60,4'0 

4,24 
12,29 

2,41 

1,42 
3,26 
5,31 

24,31 
7,14 
9,18 

29,35 

8,97 
14,59 

6,34 
11,67 
36,76 

2,51 
32,6i 

5,47 
9,08 
0,80 
8,63 

4,39 

5,24 

11,34 
10,85 
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ColetorillS Rec:eitl3 

Piracicaba . . . . . . . . . . . . . . .. ..' 3473060982 
Piraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 112 969 
Pirajuí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 679453 
Pirangi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 614 377 
Pirapàzinho . . . . . . . . . . . . .. .. __ 38 549 015 
Pirassununga . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 573 718 
Piratininga .................... 49 803 771 
Pitangueiras ............. < • • • • • 97376401 
Planalto ................... _ . . NI 
Poá ...................... _- < • • 459 498 055 
Pompéia .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 93675400 
Pongaí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 096 587 
Pontal .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 688 663 
Porangaba ................. _ . . 5 187 876 
Pôrto Feliz ................ _ . .. 339 423 678 
Pôrto Ferreira .......... < • • • • • • 345417235 
Potirendaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 642 427 
Presidente Alves ................ 7 219 070 
Presidente Bernardes ............ 68 191814 
Presidente Epitácio ............. 98297914 
Pres-idente Prudente ............. 821874746 
Presidente Venceslau ....... _ . . . • 125 012 492 
Promissão ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 076 000 
Quatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 160 615 
Queluz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 953 135 
Quintana ...................... 10470779 
Rancharia ..................... 86479750" 
Redenção d~.,Serra ............. 7656518 
Regente FelJo ................. 72 645 106 
Reginópolis .................... NI 
Registro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 394 862 
Ribeira ....................... NI 
Ribeirão Bonito ................ 36216125 
Ribeirão Branco ............... 2 622 243 
Ribeirão Prêto ........... _ ..... 4 911 125 020 
Rifani~ ........... _ . . . . . . . . . . . 3 269 663 
Rincão .................. _ . . . . 14 880 142 
Rinópolis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 383 639 
Rio Claro ...................... 2251817248 
Rio das Pedra& ................. 171796648 
Rubiácea ...................... A 
Sales Oliveira .................. 16643 257 
Salesópolis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 323 958 
Salto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 403 592 796 
Salto Grande .................. 30 174 745 
Santa Adélia .................. 30 659 064 
Santa Bárbara d'Oeste .......... 697 656 985 
Santa Bárbara do Rio Pardo .... 13 795 860 
Santa Branca .................. 21 746 271 
Santa Cruz das Palmeiras ....... 67 183427 
Santa Cruz do Rio Pardo ........ 115 643 916 
Santa Gertrudes ................ 46 842 088 
Santa Isabel ................... 128 019 439 
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Despesa 

27390940 
5659655 
8253802 
1705248 
4556754 

20844368 
5882145 
8247218 

NI 
11829415 
6766997 
1869391 
5628529 

628000 
12840224 
7505991 
4861550 
2505265 
8533684 
3093 179 

13204 910 
15316 191 
5904110 
7205966 
4132765 
1645761 

14129959 
5663958 

10489907 
NI 

5177148 
NI 

5400000 
2 178080 

37540093 
2471391 
5444728 
3042617 

27562915 
5788123 

A 
30"19083 
5925248 
7191329 
2412189 
2754702 
4252260 
2793698 
5591342 
5332391 
5692710 
7755893 
6838023 

% 
S/Despesa 

0,79 
8,83 
6,84 

16,07 
11,82 

0,05 
11,81 

8,47 

2,59 
7,22 

60,37 
9,27 

12,]1 
3,78 
2,17 

16,40 
34,70 
12,51 
3,15 
1,61 

12;~5 
7,47 
6,79-

31,91 
15,72 
16,34 
73,98 
14,44 

7,80 

14,91 
83,06 

0,76 
75,59-
36,59 

7,73-
1,23 
3,37 

18.14 
63,55 
0,51 
7,99-
8,98 
0,61 

20,25 
25.71 

7,94 
4,92 

16,56 
.5,34 



Coletorias Receita Despesa % 
S/Despesa 

Santana de Parna.íba ............ 124129000 5670199 4,57 
Santa Rita do Passa Quatro ..... 111 334 506 6581412 5,91 
Santo Amaro ................. · .. 35 338 300 566 2905446'0 0,08 
Santo Anastácio ................ 82416360 4848025 5,88 
Santo André ................... 45 840 241 187 43159139 0,09 
Santo Antônio da Alegria ........ 3885271 2408716 61,99 
São Bento do Sapucaí .......... 8 324 119 5810931 69,81 
São Bernardo do Campo ......... 73090 167447 24027095 0,03 
São Caetano do Sul ............. 17 028 209 233 33534986 0,2'0 
São Carlos ..................... 2 657 706 530 142379'07 0,54 
São João da Boa Vista .......... 398179325 12753258 0,32 
São Joaquim da Barra .......... 175 935 741 7602796 4,32 
São José da Bela Vista .......... 7620 189 2291340 30,07 
São José do Barreiro ............ 4450270 2233696 50,19 
São José do Rio Pardo. . . . . . . . . . 95950489 10932 105 11,39 
São José do Rio Prêto .......... 889 796 777 17689603 1,98 
São José dos Campos ........... 6396707061 13273700 0,21 
São Luís do Paraitinga .......... 7 071 800 2491048 35,23 
São Manoel .................... 253 765 966 5437378 2,14 
São Miguel Arcanjo ............ 11 205 701 2133703 19,04 
São Pedro ..................... 17 529 630 3582030 20,43 
São Pedro do Turvo ............ ti 947 475 2438276 35,10 
São Roque .................... 1 040 867 875 4599467 0,44 
São Sebastião da Grama ........ 16891430 4714998 27,91 
São Simão ..................... 40 224 946 4704026 11,69 
São Vicente ................... 618206445 12610071 2,04 
Sarapuí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6043 747 2407385 39,83 
Serra Azul ..................... A A 
Serrana ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 442 731 6145086 6,58 
Serra Negra ................... 67 501 665 10990009 16,28 
Sertãozinho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 430 296 12594382 3,72 
Silveiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 274 323 1736965 76,37 
Sccorro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 383 168 5362165 11,08 
Sorocaba ...................... 6 439 633 862 27368380 0,42 
Suzano ........................ 1 497 269 503 8259376 0,55 
Tabapuã ...................... 11 321 746 .4629542 40,89 
Tabatinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 112 760 3708616 12,32 
Taiúva ....................... A A 
Tambaú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 835 682 5280244 6,15 
Tanabi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 884 983 3592 127 6,10 
Tapiratiba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 596 520 3930680 4,03 
Taquaritinga ................... 214886930 7274916 3,39 
Taquarituba '" ... , . . . . . . . . . . . . 25630641 2266992 8,84 
Tatuí ......................... 278470170 14507927 5,21 
Taubaté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 782 090 599 12134346 0,68 
Terra Roxa .................... 11 986 001 2421548 20,20 
Tietê ......................... 105 838 916 8574854 8,10 
Timburi ...................... A A 
Torrinha ...................... 20 '016 393 3502896 17,50 
Tremembé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 892 398 5586278 6,82 
Tupã .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 849 088 11622926 3,21 
Tupi Paulista .................. 40367333 2664 335 6,60 
Ubatuba . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26418565 7623179 28,86 
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Coletorias ReceittJ Despesa I % S/Despesa 

Ubirajara .................... . A A 
Uchoa .•••....... 0_··· •• ·•···· 17147600 2478 !21 14,46 
Urupês ...................... . 25119295 4393326 17,49 
Valentim Gentil ................ 5815350 980020 16,85 
Valparaíso .................... 61384313 2658237 4,33 
Vargem Grande do Sul .. , ....... 80121109 4392546 5,48 
Vera Cruz ..................... 101538087 3907742 3,85 
Vinhedo .............. ··0 ..... 565339778 9455927 1,67 
Viradouro o.······· .. · ... ·· ... 13355781 6765907 50,66 
Votuporanga •••••••••• 0 ••••••• 211 471 262 3149442 1,49 
Monte Mor .................... 16553741 5082361 30,70 
Santa Rosa do Viterbo ........... 97115521 4844794 4.99 
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PARANÁ 

Coletorias 

Abatiá ....................... . 
}Unllrante TaDlandaré •...•••••• 
Alvorada do Sul ...........•.... 
Amoreira ......•..••.•.•••••.. 
Andirá ...................... . 
Apucarana .........•.......... 
Arapongas ................... . 
Araruva ..................... . 
Araucária .................... . 
Assaí ........................ . 
Astorga ...................... . 
Bandeirantes ......••.......... 
Barracão ..................... . 
Bela ViSIta do Paraíso •.......•.. 
Bocaiúva do Sul ............... . 
Cambará ..................... . 
Cambé ....................... . 
Campina Grande do Sul ....... . 
Campo Largo ................. . 
Campo Mourão ............... . 
Capanema ................... . 
Carl6polis ................... . 
Cascavel ..................... . 
Castro .............•.......... 
Centenário d'o Sul ............. . 
Cerro Azul ..........•..•••...•. 
Clevelândia ............••..... 
Colombo ................•.... 

Receitrl 

NI 
971 528 

A 
NI 

109579134 
360481442 
272 460 867 

NI 
85038050 

121 117631 
71 709432 

164157380 
11 092391 
73865289 
94 082783 
57332509 

178 159 110 
3563875 

667152630 
213445663 

A 
10084 971 

198978613 
95372 146 
19023422 

A 
197299830 
25796682 

Congoinhas .......•............ NI 
Contenda ............ '" " .. , . 6786210 
Comélio Procópio .............. 187 072 253 
Cruzeiro do Oeste .......•...••. 148 385 636 
Cruz Machado ................ 4208349 
Curitiba ...................... 20 070 556 376 
Curiúva ..................... . 
Faxina! ....................... . 
Florestópolis ................. . 
Francisco Beltrão ............... . 

NI 
A 

NI 
110534808 

j Despesa 

NI 
26910 

A 
NI 

918097 
2614616 
4929400 

NI 
4759106 
5196 647 
4760207 
3223144 
1394 078 

208400 
3 622 150 
2970763 
1882372 
1419 170 
3606491 
3956564 

A 
1074651 
1741784 
4671 208 
1893285 

A 
1796360 
... 499 277 

NI 
64843 

4343526 
2792998 

964 574 
32207130 

NI 
A 

NI 
1368020 

I % . S/Despesa 

2,7'7 

0,84 
0,73 
1,81 

5,60 
4,29 
6,64 
1,96 

12,57 
0,28 
3,85 
5,18 
1,06 

39,82 
0,54 
1,85 

10,66 
0,88 
4,90 
9,95 

0,91 
17,44 

0,96 
2,32 
1,88 

22,92 
0,16 

1,24 
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Coletoriatl 

Guaíra ....................... . 
Guaraniaçu .........•......... 
Guarapuava .................. . 
Guaraqueçaba ................ . 
Guaratuba ................... . 
Ibaiti ........................ . 
Ibiporã ...................... . 
Imbituva .................... . 
Ipiranga ..................... . 
Irati ......................... . 
J acarezinho .................. . 
Jaguapitã .................... . 
J aguariaiva .................. . 
Jandaia do Sul ............... . 
Japira ...........•............ 
Jataizinho .................... . 
Joaquim Távora ............... . 
Lapa ........................ . 
Laranjeiras do Sul ............. . 
Leópolis ..................... . 
Londrina .................... . 
Lupionópolis ................. . 
Mallet ....................... . 
Mandaguaçu .................. . 
Mandaguari .................. . 
Mangueirinha ................ . 
Marialva .................... . 
Maringá ..................... . 
Marretas .................... . 
Nova Esperança ............... . 
Nova Fátima .................. . 
Ortigueira ..................... . 
Palmas ...................... . 
Palmeira .............•........ 
Paranavaí .................... . 
Pato BrancO .................. . 
Paulo Frontin ................ . 
Peabiru .... , ....... , ........ . 
Pinhalão .................... . 
Piraí do Sul ................. . 
Piraquara ................... . 
Pitanga ...................... . 
Ponta Grossa ................. . 
Porecatu •................... 
Pôrto Amazonas ............... . 
Primeiro de Maio ............. . 
Prudentópolis ................ . 
Quatiguá ..................... . 
Rebouças .................... . 
Reserva ..................... . 
Ribeirão Claro .............. .. 
Ribeirão do Pinhal ......... " .. . 
Rio Azul •..•••................ 

Receita 

51646357 
A 

457392415 
NI 

14243777 
24261640 
75305789 
42390619 
14095605 

523140362 
169103487 
83348070 
93137251 

107659196 
NI 

18483430 
19330354 
63352515 
49425900 

NI 
2317643321 

17951206 
15604217 

113268742 
101797476 

NI 
124759785 
765052526 
27060456 

108186543 
NI 
NI 

44350728 
103185457 
348937050 
164 391670 

NI 
100352572 

A 
25168415 
13821307 
50107137 

2092242515 
286204 180 

NI 
NI 

12223014 
4529494 
74'>.7 'l64 
5071463 

lO 296 290 
A 

NI 

Despetla 

1471410 
A 

5440603 
NI 

1317098 
1332110 
4129486 
2144 836 
1556474 
2758392' 
2099 800 

208196 
329320 

5260279 
NI 

1391124 
4839533 
4326647 

68720 
NI 

8388552 
1326550 
1364800 
3420386 
3291663 

NI 
1944 793 
4803039 
1175205 
2773693 

NI 
NI 

32600 
5670973 
4752460 
3398624 

NI 
3282418 

A 
2094 293 
3818004 
1463062 
9163536 
1984 184 

NI 
NI 

1184354 
1734254 

55520 
110417 

1381703 
A 

NI 

\ S/r!.... 
2,85 

1,19 

9,25 
5,49 
5,48 
5,06 

11,04 
0,53 
1,24 
0,25 
0,35 
4,89 

7,53 
25,04 

6,83 
0,14 

0,36 
7,39 
8,75 
3,02 
3,23 

1,56 
0,63 
4,34 
2,56 

0,07 
5,5() 
1,36 
2,07 

3,27 

8,32 
27,62 

2,92 
0,44 
0,69 

9,69 
38,29 

0.75 
2,11 
6,81 



Coletorilits 

Rio Bom ..................... . 
Rio Branco do Sul ............. . 
Rio Cinzas .................... . 
Rio Negro .................... . 
Rolândia ..................... . 
Santa Amélia .•................ 
Sta. Isabel do Ivaí .............• 
Santa Mariana ............... .. 
Santo Antônio ....•............. 
Sto. Antônio da Platina ........ . 
Santo Inácio " ..•................ 
São Jerônimo ................. . 
S. Jerônimo da Serra .......... . 
São João do Triunfo ........... . 
São José dos Pinhais .......... . 
São MateU!! do Sul ............ . 
Sengés .•....•................ 
Sertan6polis •.................. 
Siqueira Campos ............... . 
Teixeira Soares ............... . 
Tibagi •••..•................. 
Tijucas do Sul ................ . 
Toledo ...................... . 
Tomazina .................... . 
União da Vitória .............. . 
Uraí ..••...................... 
Venceslau Braz ................ . 

Receita 

NI 
247743894 

NI 
88833344 

264266049 
943113 

94904545 
43348654 
18409577 

102793748 
3978723 

NI 
18103116 
16151371 

253867030 
13172 904 

NI 
60882690 
21419666 
21174588 

839105864-
NI 

114382 126 
14275438 

408310869 
53876727 
13948477 

NI 
3359730 

NI 
3144343 
5745494 

16480 
1897502 
1649970 
1395990 
1459 925 
1900600 

NI 
1355196 
2495618 
4206110 
1060450 

NI 
3551184 
1278121 

104 351 
3884134 

NI 
4006551 
3159708 
5541954 
1419776 

277731 

1,36 

3,54 
2,17 
1,75 
2,00 
3,81 
7,58 
1,42 

47,77 

7,49 
15,45 

1,66 
8,05 

5,83 
5,97 
0,49 
0,46 

3,50 
22,13 

1.36 
2.64 
1,99 

8:1 



SANTA CATARINA 

Coletorias Receilp 

Abelardo Luz .................. NI 
Água Doce .........•.......... NI 
Araquari ........ . . . . . . . . . . . . . . 8 097 942 
Araranguá . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 114089922 
Armazém .................... NI 
Arroio Trinta .................. NI 
Biguaçu ....................... 16347999 
Blumenau ..................... 5465351265 
Bom Retiro .................... A 
Brusque ....................... 1496734 912 
Caçador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 593 770 
Camboriú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 566 298 
Campo Alegre .................. 11456817 
Campo Erê .................... NI 
Campos Novos ................. A 
Canoinha& . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 324 864 533 
Capinzal ......•........... , . . . 90214706 
Chapecó ................ " . . . . 351028857 
Conc6rdia .............. . . . . . . . 270756918 
Corupá ............... , . . . . . . . 39656541 
Crisciúma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 689 116 
Cunha Porá ................... NI 
Curitibanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 319 269 
Dionísio Cerqueira ...•.......... NI 
Erval d'Oeste ....... _~ . . . . . . . . . . NI 
Faxinal do Guedes ............. NI 
Gaspar . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161951 101 
Grão Pará ..................... NI 
Guaramirim .................. . 
Henrique Laje ................ . 
Ibirama .................... .. 
Ilhota ....................... . 
lmaruí ...................... . 
Imbituba ....................•. 
lndaial ..................... .. 
Itaiópolis .................... . 
Itapiranga ................... . 
ltaponl~a ................... . 

86 

30862144 
NI 

92285369 
NI 

3957669 
135755015 
300 931180 

31135845 
NI 

28857165 

NI 
NI 

4180346 
3221582 

Nr 
NI 

4514538 
68122362 

A 
3541190 
1674362 
1976966 
1871483 

NI 
A 

9932348 
1997186 
3141906 
4494033 
1749950 
5487729 

NI 
5874699 

Nr 
NI 
NI 

7133115 
NI 

3650029 
NI 

3073529 
NI 

4220319 
5305428 
7333896 

618 181 
NI 

173059S 

% 
S/Despesa 

51,62 
2,82 

27,62 
1,25 

0,23 
0,32 
6,69 

16,34 

3,06 
2,21 
0,90 
1,66 
4,41 
1,71 

2,15 

4,40 

11,83 

3,33 

106,64 
3,98 
2,44 
1,99 

6,00 



Coletorias 

Jacinto Machado .............. . 
Jaguaruna .................... . 
Jaraguá do Sul ................ . 
Joaçaba .....................• 
J oinvill6i ..................... . 
José Boiteux .................. . 
Lajes ........................ . 
Lauro Müller ................. . 
Lebon Régis .................. . 
Luís Alves ................... . 
MaIra ....................... . 
Maravilha ................... . 
Meleiro ...................... . 
Mandai ...................... . 
Nova Trento .................. . 
Nova Veneza ................. . 
Orleães ...................... . 
Palhoça ...................... . 
Papanduva ................... . 
Palmito ...................... . 
Penha ....................... . 
Piratuba ..................... . 
Pomerodeo .....•............... 
Pente Serrada ................. . 
Pôrto Belo ..................•. 
Pôrto União .................. . 
Pouso Redondo ............... . 
Praia Grande ................. . 
Presidente Getúlio ............. . 
Rio das Antas ................ . 
Rio d'Oeste .................. . 
Rio do Sul .................... . 
Rio Fortuna .................. . 
Rio Negrinho ................. . 
Rodeio ...................... . 
Santa Cecília .................. . 
S. Amaro da Imperatriz ........ . 
São Bento do Sul ............. . 
São Carlos ..........•......•... 
São Joaquim ................. . 
São João do Sul .............. . 
São João Batista .............. . 
São José ........•............. 
São José do Cedro ............. . 
São Lourenço d'Oeste .......... . 
São Miguel d'Oeste ............ . 
Seara ....................... . 
Siderópolis ................... . 
Sombrio ..................... . 
Tai6 ...........•••...•....... 
Tangará ..................... . 
Tijucas ............. , .....••.. 

Receita 

Nr 
3985465 

336 081549 
622870078 

5637890354 
NI 

867148030 
NI 
NI 

6583243 
236043060 

Nr 
Nr 
NI 

5959220 
NI 

42945309 
33988822 

NI 
NI 
NI 

A 
248787242 

NI 
A 

206463418 
NI 
NI 
NI 
NI 
NI 

391214186 
NI 
NI 

28476749 
NI 
NI 

1126839653 
NI 

38199675 
NI 
NI 

50213632 
NI 
NI 

136212053 
NI 
NI 
NI 

30978375 
A 

62293840 

Despesa 

NI 
2158444 
5218127 

10604 199 
14434062 

NI 
11 647 281 

NI 
NI 

3326798 
6686673 

NI 
NI 
NI 

1977 109 
NI 

5146962 
3487898 

NI 
NI 
NI 

A 
1 8'03370 

NI 
A 

5282568 
NI 
NI 
NI 
NI 
NI 

6161907 
NI 
NI 

2170188 
NI 
NI 

4998026 
NI 

4716528 
NI 
NI 

2436247 
NI 
NI 

1467240 
NI 
NI 
NI 

1785505 
A 

1579804 

, 
I % I S/Despesa 

54,16 
1,55 
1,70 
0,26 

1,34 

51,16 
2,83 

33,18· 

11,98-
10,26 

0,72 

2,56 

1,58: 

7,62: 

0,44 

12,35 

4,85-

1,08 

5,76 

2,54 
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I I % Coletorias Receita t DeIIpesa 
si D'*'petIIl 

Timbó ........................ 252536578 4558234 1,80 
Trombudo Central •••••••••• 0 .... NI NI 
Tubarão ...................... 278441926 7087762 2,55 
Turvo ._0.·· .. ···· ............. 9075915 1644 245 1,16 
Urubici ....................... NI NI 
Urussanga ............. 0_ •• 0. '.0 79840 844 3657975 4,58 
Videira .................... 0 •••• 363112885 4426589 1,22 
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RIO GRANDE DO SUL 

Coletorias 

Agudos ....................... . 
Alegrete ..................... . 
Antônio Prado .............. .,. 
Aratiba ..................... . 
Arroio do Meio ............... . 
Arroio Grande ............... . 
Àrvorezinha .................. . 
Bagé ........................ . 
Barra do Ribeiro ••.............. 
Bento Gonçalves .............. . 
Bom Jesus .................... . 
Bom Retiro do Sul ............. . 
Caçapava do Sul .............. . 
Cacequi ...................... .. 
Cachoeira do Sul ............... . 
Camaquã .................... . 
Campina do Sul ............... . 
Campo Bom .................. . 
Campo Nôvo ................. . 
Candelária ................... . 
Canela ..................... .. 
Canguçu ..................... . 
Canoas ...................... . 
Caràzi.nho ................... .. 

RereiiJll 

NI 
394 024215 
69416227 

NI 
79161718 
23827721 
53788095 
2484 947 

793022220 
64 222 331 

2207403204 
48800551 
19523339 
68126070 

833475524 
129364710 

NI 
825490523 

NI 
42451552 

202702136 
42055707 

1869691077 
565927706 

Casca ......................... NI 
Caxias do Sul .................. 5 747 285 123 
Cerro Largo ................... NI 
Chapad'a ...................... NI 
Constantina .. .. .. .. .. .. .. .. .. . NI 
CrissiÚtna •................. , . . NI 
Cruz Alta ..................... 340 090 633 
Dois Irmãos ................... 76 185317 
Encantado . . . . . • • . • • . . . . . . . . . . 189 571 681 
Encruzilhada do Sul •........... 25512211 
Erechim . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 695 392 498 
Erval do Sul ....•.............. 11 465 175 
Erval Grande .................. NI 
E<pumoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NI 
Estância Velha ................• 327731433 

Despesa 

NI 
7072232 
6279355 

NI 
1261040 

694435 
2873616 

812120 
7774359 
5361778 
4907069 
7496919 
5489846 
2329695 
7217260 
4016128 

NI 
7030238 

NI 
2835436 
5802453 
4094151 

17128090 
5005378 

NI 
47451333 

NI 
NI 
NI 
NI 

11570659 
3197761 
1584135 
1828458 
7184898 
2704 257 

NI 
NI 

4055676 

% 
S/Despesa 

1,79 
9,05 

1,59 
2,91 
5,34 

32,68 
0,98 
8,35 
0,22 

15,36 
28,12 
3,42 
0,87 
3,10 

0,85 

6,68 
2,86 
9,74 
0,92 
0,88 

0,83 

3.40 
4,20 
0,84 
7,17 
1,03 

23,59 

1,24 
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Coletorias Receita Despesa % 
S/Despesa 

Esteio ........................ 1877008918 10136648 0,54 
Estrêla ....................... 597313750 4413427 0,74 
Farroupilha ................... 362314314 7427656 2,05 
Faxina! do Soturno 

o •• •• •• •••••• • 
NI NI 

Feliz ......................... 55325003 1868753 3,38 
Flôres da Cunha o •••• • •• •••••• • 6145282 3743078 60,91 
Frederico Westphalen ........... NI NI 
Garibaldi ..................... 919697113 2719220 0,29 
Gaurama ..................... NI NI 
General Câmara ................ 8233168 1364376 16,57 
General Vargas o •••••••••••••• • • 21762038 635960 2,92 
Getúlio Vargas ................. 59439311 5 241 ~1 8,82 
Giruá .............. _ ......... NI NI 
Gramado ..................... 87443155 6658568 7,61 
Gravataí ...................... 322066678 6930377 2,15 
Guaíba ............. _ ......... 291984990 7128004 2,44 
Guapore ...................... 202485157 3212529 1,59 
Guarani das Missões ............ NI NI 
Horizontina ................... NI NI 
Humaitá •••••••••• 0. 0 ••••••• 0 • NI NI 
Ibiruba ....................... NI NI 
Ijuí ................... --..... 608070917 5051610 0,83 
lraí •• _ •••• 0 •• 0 •• _ •••••••••••• 93507072 2465520 2,64 
Jaguari •••••• 0 ••• 0.0 o ••• o •••• 81783987 5482413 6,70 
Júlio de Castilhos o •• o •••••••• o. 46003575 3480093 7,56 
Lagoa Vermelha •••••• 0 ........... 232444781 6319767 2,12-
Lajeado ..... o •• o •••••••••••• o. 506817116 5928064 1,17 
Lavras do Sul •••••••••••• 0.0 .... 17531892 2164421 12,35 
Machadinho .................. -. NI NI 
Muçum .............. 0 •• 0 o ...... NI NI 
Marau •••••• o ......... 0 •••••••• 99 591 219 2364 025 2,37 
Marcelino Ramos 0 ... 0.00 o ....... 53162696 2066230 3,89' 
Montenegro ..... 0 ............. 0 0 •• _ 367551590 7702345 2,10 
Não Me Toque ......... 0 •• 0 ...... NI NI 
Nchohy •• 0 ••• 0 ..... 0 •• 0 ••••••• NI NI 
Nova Petrópolis •• o ••• 0 •• 000 •••• 25591780 3592392 14,04 
Nova Prata 0.0 ...... o. o •• 0 ••••• 0 .. 138932719 1942372 1,40 
Nova Hamburgo ............ o o •••• 4289837296 23661258 0,55-
Osório ••• 0 •••••••••• 0 0 ••• 0 .... 12847369 3410648 26,55 
Palmeira das Missões ••••• 0.0·.· 8441301 1671 725 19,80 
Panambi ••••••••••••••••• o •••• 204 430109 898339 0,44 
Passo Fund'o o. o .................. 1441658814 16815937 1,11 
Pedro Osório ..... " ...... o •••••••• 20201895 1587552 7,86 
Pinheiro Machado " .. o. _ 00 ....... 7477 242 2296392 31,00: 
Piratini ..................... o •••• " 15648821 1277653 8,16 
Restinga Sêca ."." •••••• 0 o." ••• NI NI 
Rio Pardo . o········ .. · .. · ...... " 155764669 5434014 3,49 
Roca Sales ......... 0 •• 0 ......... 34 833 294 1364 734 3,92 
Rolante •••• 0.0.0 •••••••••••• ". NI NI 
Rosário do Sul ......... 0.0··0.0 ... 211314492 4461542 2,11 
Seberi o 0.0 ........ 0 •• o ........... NI NI 
Sananduva ....... O ••••••••••••• NI NI 
Sta. Bárbara do Sul ............. NI NI 
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Coletorias 

Sta. Cruz do Sul .............. . 
Santa Maria .................. . 
Santa Rosa ................... . 
Santiago ..................... . 
Santo Ângelo ................. . 
Santo Antônio ................. . 
Santo Augusto ................. . 
Santo Cristo .................. . 
São Francisco de Assis ......... . 
São Francisco de Paula ......... . 
São Gabriel ................... . 
São Jerônimo ................. . 
São José do Norte ............. . 
São Jo~é do Ouro .............. . 
São Leopoldo ................. . 
São Pedro do Sul ............. . 
São Sebastião do Caí .......... . 
São Sepé ..................... . 
São Valentim ................. . 
Sapiranga ................... .. 
São Lourenço do Sul ........... . 
São Luiz Gonzaga ............. . 
Sarand'i ..................... .. 
Serafina Corrêa ............... . 
Sobradinho ................... . 
Soledade ...........•.......... 
Tapejara ..........•.......... 
Tapera ...................... . 
Tapes ....................... . 
Taquara ..................... . 
Taquari .....•............ ' " . 
Tenente Portela ............... . 
Tôrres ...................... . 
Três Coroas ................... . 
Três Passos ..............•.... 
Três de Maio ................. . 
Triunfo ...................... . 
Tucunduva ...............•.... 
Tupanciretã ...........•....•. 
Tuparendi ................•... 
Vacaria ...................... . 
Venâncio Aires ..••............. 
Vera Cruz ................... . 
Veranópolis .....•.............. 
Viadutos .....................• 
Viamão ...................... . 

7828730161> 
1031238232 

551688679 
89953472 

327332261 
32411 305 

NI 
NI 

27317581 
136996741 
259791866 

76072 460 
31106480 

NI 
2 627276018 

42338820 
335860135 

73736541 
NI 

670689526 
83886880 
21357914 

104941184 
NI 

38494910 
80411 456 

NI 
NI 

80269199 
690415069 
47631961 

NI 
15171461 

159950491 
187479420 

NI 
45529140 

NI 
59534610 

NI 
52670891 

389698047 
33432 172 

210214728 
NI 

55619070 

Despesa 

14304115 
19636800 
2701817 
4194982, 

12213213 
2021637 

NI 
NI 

2544715 
4568155 

10139250 
6573316 
5435320 

NI 
28422070 

1455859 
3601233 
3430402 

NI 
5482897 
4732312 
4488800 
1924342 

NI 
2637456 
2635959 

NI 
NI 

3458911 
5668883 
4507643 

NI 
6337374 
1398600 
3608682 

NI 
5185848 

NI 
4300611 

NI 
5922434 
6662330 
2129895 
4184122 

NI 
9036932 

% 
S/Despesa 

0,18 
1,90 
0,49 
4,66 
3,73 
6,24 

9,32 
3,33 
3,90 
8,64 

17,47 

1,08 
3,44 
1,07 
4,65 

0,82 
5,64 

21,02 
1,83 

6,85 
3,28 

4,31 
0,82 
9,46 

41,77 
0,88 
1,92 

11,39 

7,22 

11,24 
1,71 
6,37 
1,99 

16,25 
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G o I ÁS 

Coletorias 

Amaro Leite .................. . 
Anápolis ..................... . 
Anicuns ...................... . 
Aragarças .................... . 
Araguacema .................•• 
Araguaiana ................... . 
Araguatins ................... . 
Arraias ...................... . 
Aurilândia ................... . 
Babaçulândia ... , ............. . 
Baliza ....•..................• 
Bela Vista de Goiás •....... , ... 
Buriti Alegre •...•.............. 
Caiapônia ................... . 
Caldas Novas •••••....... o o • o o o 

Campos Belos .•• o • o •• o o o o o o o o • 

Carmo do Rio Verde • o o • o o o •• o o 

Cassu o. o o o o ..... o o o. o. o •• o ••• 

Catalão o o o" o o o. o'. o •• o. o o o o o. 

Cavalcânti o o o o o o o o o o o • o o ••• o o • 

Céres o •• o .... o o •• o o o o o o o o o o o o 

Chambicá • o o o. o o. o o ••• o •••• o o o 

Chapéu o o o •• o o o" o o o •• o. o o o o o o 

Corumbá de Goiás .. , o o o o •• o o o • 

Corumbaíba • o o o o o o o •• o o o o • o o o 

Cristalândia o o o o o o o • o o o • o ••• o o • 

Cristalina .... o o o o o o o • o o •• o o o o • 

Cumari ...... o o o o ••••••• o o o o o. 

Dianópolis ... o o o ••• o •• o • o •• o • o 

Edéia o' o ••• o o o. o o o o o o o o o o o o o o 

Fazenda Nova o o •• o o o o o o • o o • o o o 

Firminópolis . o •••• o o • o o o ••••• o 

Formosa •.. o o ••• o •• o •• o o. o •• o o 

Goiana . o. o o" o' o o. o. o o •••• o" 

Goiandira o o. o" o. o o o o o o o' o o o o o 

Goiânia ... o o. o o o. o o o. o o o. o o o. 

Goiás .... o o o o o o o o o o o o o o •• o. o o 

Goiatuba o o" o o o o o o o. o o o o. o o o o. 
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Receita 

NI 
716231321 

9384 927 
NI 

A 
NI 

A 
A 

6819357 
NI 

A 
2399021 

27755052 
15027420 
4246319 

NI 
NI 
NI 

47351792 
A 

72499358 
NI 
NI 

A 
6499438 

NI 
19153484 
10792783 
2582981 

A 
NI 
NI 

36144 321 
NI 

11 085956 
2097839044 

49846731 
53540455 

NI 
11878880 
1495180 

NI 
A 

NI 
A 
A 

1745342 
NI 

A 
1514824 
2152099 
4264169 
2242270 

NI 
NI 
NI 

8034149 
A 

3521936 
NI 
NI 

A 
1990 410 

NI 
1855040 
2013364 
2013684 

A 
NI 
NI 

3173400 
NI 

2967906 
18235015 
7201677 
2404357 

1,66 
15,93 

25,59 

63,14 
9,05 

28,38 
52,81 

16,97 

4,86 

30,62 

9,69 
18,65 
77,96 

8,11 

26,77 
0,87 

14,45 
4,49 



Coletoria. 

Gurupi de Goiás .............. . 
Guapá ...•.................... 
Hidrolina ................... .. 
Inhumas ..................... . 
Ipameri ...................... . 
Iporá ....................... . 
Itaberaí ..................... . 
Itacajá ................... , .. . 
Itaguatins ................... . 
Itapaci ....................... . 
Itauçu ....................... . 
ltapuranga ................... . 
Itumbiara .................... . 
Jandaia ...................... . 
Jaraguá .•..................... 
Jataí .................. , .... . 
Jussara ...................... . 
Leopoldo de Bulhões ........... . 
Luziânia .................... .. 
Mazagão .................... . 
Mateira ...................... . 
Mineiros ..................... . 
Miracema do Norte ............ . 
Moninhos ................... . 
Natividade ................... . 
Nazário ...................... . 
Nerópolis .................... . 
Niquelândia .................. . 
Orizona ..................... .. 
Palmeira de Goiás ............. . 
Panamá ..................... . 
Paraná ..................... .. 
Paranaíba de Goiás ........... . 
Paraúna .......•.............. 
Pedro Afonso •................. 
Peixe ......••................ 
Petrolina de Goiás ............ .. 
Piracanjuba .................. . 
Pirenópolis ................... . 
Pires do Rio ................. .. 
Pontalina .................... . 
Porangatu ................... . 
Pôrto Nacional ............... . 
Posse ...................... .. 
Quirinópolis •.................. 
Rialma ...................... . 
Rio Verde •.................... 
Rubiataba ................... . 
Santa Cruz de Goiás ••.......... 
Ste. Helena de Goiás •.......... 
São Domingos ................ . 
S. Luís de Montes Belos ....... . 

Receita 

NI 
10 631374 

NI 
34459646 
53015805 
11 789 731 
19766367 

NI 
1400529 
3873408 

29658009 
NI 

110143322 
NI 

5557193 
74430063 
6723768 
5104253 

36589628 
NI 
NI 

20097053 
2263051 

79437915 
5910201 
4764067 
6883679 
5401872 
6858398 

20763502 
4150848 
2246756 

NI 
7557880 

54892 
12953704 
3838644 

20096385 
13611 773 
52307101 
22 105766 
32466744 
14795324 

A 
27601519 

NI 
98515805 

NI 
2471 790 
5843750 

A 
26741424 

Despesa 

NI 
1556947 

NI 
4256210 
4173833 

80925 
3573917 

NI 
512994 

2630800 
2196560 

NI 
4952912 

NI 
1030865 
2100000 
1433820 
1215717 
6218622 

NI 
NI 

2050000 
48000 

5005367 
2512539 

314640 
2031252 
2890100 
1904232 
4631494 
2240200 
1870674 

NI 
2022200 
1716800 
2200000 
2075997 
1929201 
2201470 
4787859 
1749770 
2348197 
1942101 

A 
1872945 

NI 
4562605 

NI 
1556847 

505898 
A 

1858640 

% 
S/Despesa 

14,64 

12,35 
7,87 
0,69 

18,08 

36,63 
67,92 

7,41 

4,49 

18,55 
2,82 

21,32 
23,82 
16,99 

10,20 
2,12, 
6,30 

42,51 
6,60 

29,51 
53,50 
27,76 
22,31 
53,97 
83,26 

26,76 
3127,71 

16,98 
54,08 

9,60 
16,17 
9,15 
7,92 
7,23 

13,13 

6,79 

4,63 

62.98 
8,66 

6,95 
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Coletarias Recdtlll Despesa % 
S/Despesa 

Silvânia ..................... . 13394098 2818809 21,05 
Sítio da Abadia ............... . NI NI 
Taguatinga ................... . 5530569 2875120 51,99 
Tocantinópolis ............... . 9218418 2257134 24,48 
Trindade ..................... . 45038936 4105594 9,12 
Uruaçu ...................... . 11 277 108 2120955 18,81 
Uruana ...................... . 4708030 1274975 27,08 
Urutaí ...................... . 
Veadeiro .................... . NI NI 
Vian6polis ................... . 
Monte Alegre de Goiás ......... . 



MATO GROSSO 

ColetOl'ias 

Alto Araguaia ................. . 
Alto Paraguai ...............•.. 
Amambaí .................... . 
Aparecida do Tabuado ......... . 
Aquidauana .................... . 
Aripuana ..................... . 
Barra do Bugres ............... . 
Barra do Garças ............... . 
Benito ...................... .. 
Cáceres .............•......••• 
Camaquã ..................... . 
Campo Grande ................ . 
Coarlm ...................... . 
Cuiabá ...................... . 
Diamantino ................... . 
Dourados .................... . 
Guiratinga ................... . 
Maracaju ..................... . 
Mato Grosso .................. . 
Miranda ..................... . 
Nioaque ..................... . 
N. Senhora do Livramento ..... . 
Paranaíba .................... . 
Poconé ...................... . 
Poxoréu ..................... . 
Ribas do Rio Pardo ........... . 
Rio Brilhante ................. . 
Rochede. ..................... . 
Rosário Oeste ................. . 
Sto. Antônio do Leverger ....... . 
Três Lagoas .................. . 
Várzea Gl'iIInde ............... . 
Rondonópolis ................ . 

14739392 
NI 

945324 
14206506 

132364 808 
NI 

2376921 
393127 

5290 744 
67430215 
3330957 

514935453 
8534958 

374596058 
NI 

111749539 
12880701 
8385118 

NI 
10932302 
7191538 
4338354 

20130577 
A 

14601025 
4684 566 

16799820 
3591409 
4604120 
3732158 

138755498 
8517898 

19598176 

2228150 
NI 

576077 
1927893 
5202250 

NI 
1813093 

283 645 
1386996 
2369618 
1721695 

17637510 
1048127 
4666092 

NI 
1785974 
1947848 
3212090 

NI 
2520493 
1271174 
1457466 
1701931 

A 
2299869 
1695614 
1921173 
1188552 
2338675 
2769937 

11876242 
3638330 
1561085 

% 
s/Despesa 

15,12 

60,94 
13,57 
3,93 

76,28 
72,15 
26,22 
3,51 

51,69 
3,43 

12,28 
1,25 

1,60 
15,12 
38,31 

23,06 
17,68 
33,60 

8,45 

15,75 
36,20 
11,44 
33,09 
50,80 
74,22 
8,56 

42,71 
7,97 
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ANEXO H.o 2 

REGULAMENTAÇÃO DOS DEPOSITOS NOS BANCOS FEDERAIS 
DE RESERVAS E NOS BANCOS ARRECADADORES DE IM
POSTOS FEDERAIS, SOB A LEI DE CONTRIBUiÇõES DE SEGU
RO FEDERAL; DE IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO DE SA
LARIOS, DE ACORDO COM O CODIGO DE RENDAS INTERNAS 
DE 1954; DE IMPOSTOS DO EMPREGADOR 'E DO EMPREGADO, 
DE ACORDO COM A LEI DE APOSENTADORIA DOS FERRO-

VIÁRIOS; E DE IMPOSTOS FEDERAIS DE CONSUMO. 

Aos BancO$ Federais de Reservas, Bancos Incorporados, 
Cias. de Seguro (cooperativas) e a todos a quem interessar 
possa. 

MINISTÉRIO DO TESOURO DOS ESTADOS UNIDOS 

1958 
Circular Ministerial n.O 848, de 
10/11/1949 

Segunda Revisão 
Serviço Fiscal 
Escritório de Contas 

1. Ambito das Normas 

Gabinete do Ministro 
Washington 25, D.C., 2 de 

maio de 1958 

Nos têrmos dos podêres outorgados na seção 6.302 (c) do 
Código de Rendas Internas de 1954; seção 15 da Lei de Reserva 
Federal, com as respectivas alterações (Cód. dos Estados Uni
dos, Título 12, Seção 391); seção 10 da Lei de 11 de junho de 
1942, com as respectivas alterações (Cód. dos Estados Unidos 
Título 12, Seção 265); e seção 8 da Segunda Lei de Títulos da 
Liberdade com as respectivas alterações (Cód. dos Estados 
Unidos, Título 31, Seção 771), são baixados com a presente os 
seguintes regulamentos sôbre a efetivação e processamento dos 
depósitos feitos pelos empregadores no Banco Federal de Re-
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servas e bancos arrecadadores, de: (1) impôs to descontado na 
fonte. de conformidade com o capítulo 24 do Cód. de Rendas 
Internas de 1954; (2) taxas do empregador e do empregado, de 
conformidade com a Lei de Contribuições de Seguro Federal, 
com as respectivas alterações (capítulo 21 do Cód. de Rendas 
Internas de 1954); (3) impostos do empregador e do empregado, 
de conformidade com a Lei de Aposentadoria dos Ferroviários 
(capítulo 22 do Cód. de Rendas Internas de 1954); e (4) imo 
postos federais de consumo contidos na seção 477.2 (b) da 
Decisão do Tesouro n.O 6.025, aprovada em 3 de julho de 1953. 

2. Definição de têrmos 

Os têrmos adiante mencionados terão os seguintes signüi. 
cados, quando usados nesta Circular, salvo quando fôr por outra 
forma expressamente estipulado: 

98 

a) o têrmo "Impostos Federais" abrangerá (1) o impôsto 
de renda descontado por empregadores, de conformi
dade com a seção 3.402 do Cód. de Rendas Internas 
de 1954; (2) os impostos de empregadores, de acôrdo 
com a seção 3.111 do referido Cód. e os impostos des
contados na fonte, de empregados, de acôrdo com a 
seção 3.101 do referido Cód. (Impostos de Emprêgo 
de Seguro Social); (3) os impostos do empregador, 
de acôrdo com a seção 3.221 do referido Cód. e os 
impostos descontados na fonte, de empregados, de 
acôrdo com a seção 3.201 do referido Código (Impo!!
tos de Aposentadoria dos Ferroviários); e (4) os 
"Impostos Federais" previstos na seção 477.2 (b) da 
decisão do Tesouro n.O 6.025, aprovada em 3 de julho 
1953; 

b) o têrmo "Banco Federal de Reservas" abrangerá os 
diversos bancos federais que ajam como agente fiscal 
dos Estados Unidos da América; 

c) o têrmo "Arrecadadores de Impostos Federais" refe
rir-se· á ao banco indicado ou Cia. de Seguro (coope
rativa) que tenha sido autorizado a, de conformidade 
com as cláusulas da Circular Ministerial n.o 848, 
de 10 de novembro de 1949, ou de suas respectivas 
alterações, receber dos empregadores, depósitos de 
"Impostos Federais", como definido antes, e exceto 
quando houver expressa estipulação em contrário, a 



palavra "Arrecadador" referir-se-á neste documento, 
a "Arrecadadores de Impostos Federais"; 

d) o têrmo "Recibo de Depósito" referir-se-á (1) aos 
formulários 450 e 450-A (com as alterações de feve
reiro de 1958) do Ministério do Tesouro, "Recibos 
de Depósitos Federais", para uso dos empregadores 
ao fazerem depósitos de impôsto de renda retido na 
fonte e impostos de Emprêgo para Seguro Social; (2) 
aos formulários 515 do Ministério do Tesouro dos 
Estados Unidos (com as alterações de fevereiro de 
1958), "Recibo de Depósito da Aposentadoria dos Fer
roviários", para uso do empregador ao fazer depósitos 
de taxas de Aposentadoria dos Ferroviários; e (3) aos 
formulários 537 e 537-A do Ministério do Tesouro 
(com as alterações de fevereiro de 1958), "Recibos de 

Depósitos de Impostos Federais de Consumo", para 
uso dos contribuintes ao fazerem os depósitos de "Im
postos Federais de Consumo" _ A presente Circular 
contém modelos dêsses formulários (ver modelos, B, 
C, D, E e F); 

e) o têrmo "Empregador" referir-se-á a todo contri
buinte que t~nha o dever ou permissão de depositar 
"Impostos Federais de Consumo", na forma prescrita 
nesta Circular. 

3. Autorização aos Bancos Federais de Reservas 

De conformidade com os podêres expressos na seção 6.302 
(c) do Cód. de Rendas Internas de 1954 e da Lei Federal de 
Reserva, e respectivas alterações, na sua qualidade de Agentes 
Fiscais dos Estados Unidos da América, ficam os Bancos Federais 
de Reservas autorizados a, nos têrmos desta Circular, receber 
dos empregadores ou de pessoas assim consideradas, depósitos de 
"Impostos Federais" e a realizar quaisquer funções prescritas 
pelo Ministério do Tesouro relativamente ao recebimento e ao 
processamento de tais depósitos. As funções a serem desem
penhadas são aqui descritas de modo geral e, pormenorizada
mente, nas instruções para os Bancos Federais de Reservas. 

4. Designação dos bancos que poderão agir como 
ATTecadadores de Impostos Federais 

De conformidade com os podêres expressos na seção 6.302 
do Cód. de Rendas Internas de 1954, os bancos segurados, cons-
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tituídos como sociedade anomma, nos têrmos da seção 10 da 
Lei de 11 de junho de 1942, com as respectivas alterações, e os 
bancos não-segurados que constituam sociedades anônimas 
e Cias. de Seguro (cooperativas) designados como "Arrecada
dores Especiais de Fundos Públicos", nos têrmos da Lei do 
Congresso aprovada em 24 de setembro de 1917, com as respec
tivas alterações, ficam aqui designados e indicados a, nos têr
mos desta Circular, funcionar como arrecadadores e agentes 
financeiros do Govêrno para receber dos empregadores os de
pósitos de "Impostos Federais". Nenhuma das referidas enti
dades (cooperativas) realizará qualquer dos atos abrangidos 
por esta designação sem que estejam habilitadas na forma aqui 
prescrita. Os Bancos e Cias. de Seguro (cooperativas) autori
zados a receber depósitos de "Impostos Federais" de emprega
dores serão designados como "Arrecadadores de Impostos Fe
derais" . 

As instituições bancárias designadas "Arrecadadoras" do 
impôsto de Renda descontado na fonte, nos têrmos da Circular 
Ministerial !ll.o 714 e respectivas alterações, ou designadas 
"Arrecadadoras e Agentes Financeiros" do Govêrno para a rea
lização de certas classes de obrigações fiscais, deverão subme
ter-se ao disposto nesta Circular, para poderem agir como 
"Arrecadadores de Impostos Federais". 

As instituições bancárias "Arrecadadoras de Impostos Fe
derais", nos têrmos da Circular MiIill;terial n.o 848, de iO 
de novembro de 1949, e respectivas alterações, não precisarão 
de nova autorização para reabilitar-se, devido às alterações 
introduzidas na referida circular n.o 848. 

Os bancos sob a forma de sociedades anônimas ou Cias. 
de Seguro (cooperativas) localizados nos territórios e/ou pos
sessões insulares dos Estados Unidos da América que não sejam 
bancos segurados, nos têrmos da seção 10 da Lei de 10 de junho 
de 1942, com as respectivas alterações, mas que paI' qualquer 
motivo possam ser designados "Arrecadadores" ou agentes fi
nanceiros dos Estados Unidos da América, podem ser designa
dos especificamente pelo Ministro do Tesouro, nos têrmos 
da Lei de 19 de junho de 1922 (Cód. dos Estados Unidos, título 
z, seção 463) que rege os órgãos arrecadadores fora dos Estados 
Unidos Continentais, para agirem como "Arrecadadores de 
Impostos Federais", mediante habilitação feita com observância 
dos dispositivos da seção 5 desta Circular. Os Bancos e Cias. 
de Seguro (cooperativas) localizados nos territórios do Alasca 
e do Havaí deverão pleitear sua designação ao Banco Federal 
de Reservas de São Francisco, enquanto que os Bancos e Cias. 
de Seguro (cooperativas) localizados em Pôrto Rico, Ilhas Vir-
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gens e Zona do Canal do Panamá deverão pedi-la ao Banco 
Federal de Reservas de Nova Iorque. 

5. Habilitação dos bancos à designação de "Arrecadadores de 
Impostos Federais" 

o Banco ou Cias. de Seguro (cooperativa) que desejar habi
litar-se, nos têrmos desta Circular, ao recebimento dos depósitos 
de "Impostos Federais" do empregador, sem remuneração, de
verá fazê-lo ao Banco Federal de Reservas do distrito em que 
estiver localizado. O pedido deverá ser feito no Formulário 
n.o 469 - Acôrdo-Pedido para "Arrecadadores de Impostos Fe
derais," com as respectivas alterações, tal como aparece no 
Modêlo A desta Circular. Exemplares dêsse formulário e ins
truções relativas ao pedido serão obtidos do Banco Federal de 
Reservas. O banco que se tenha habilitado, nos têrmos desta 
Circular, não poderá agir como "Arrecadador de Impostos Fe
derais", enquanto não receber do Banco Federal de Reservas 
a necessária comunicação de deferimento. Recebida a comu
nicação, o Banco designado fica autorizado a receber depósitos 
de impostos federais de empregadores, nos têrmos desta Cir
cular. 

6. Instruções aos "Arrecadadores de Impostos Federais" 

Transcrevem-se adiante as exigências básicas a serem 
observadas pelos "Arrecadadores de Impostos Federais". Ins
truções mais pormenorizadas serão obtidas no Banco Federal 
de Reservas . 

. A.) Os "Arrecadadores" deverão aceitar os depósitos de "Im
postos Federais" em dinheiro, em cheque, em ordem de paga
mento, etc., acompanhados do recibo de depósito devidamente 
preenchido no qual o empregador tenha inscrito, a tinta ou a 
máquina, o seu nome, enderêço, número de identificação e a 
quantia devida. Os "Arrecadadores" não são obrigados a acei
tar, mas, desd€ que assumam os respectivos riscos, poderão 
receber os fundos não disponíveis na ocasião do depósito. Os 
"Arrecadadores" não deverão aceitar formulários de recibo de 
depósito diferentes dos prescritos nesta Circular ou na de 
n.o 848, antes desta alteração. Os "Arrecadadores" não deve
rão aceitar títulos de Economia do Tesouro Federal, ou quais
quer títulos públicos dos Estados Unidos da América como de
pósitos de Impostos Federais, nos têrmos desta Circular. 
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B) Quando solicitados a receberem tais títulos, os "Arrecada
dores" expedirão memorandos aos empregadores, comprovando 
o receb.mento de fundos pela entidade arrecadadora. É im
portante que os memorandos esclareçam aos empregadores que 
não devem anexá-los às suas declarações de rendimentos para 
comprovação de depósito, uma vez que só os recibos oficiais de 
depósito, autenticados pelo Banco Federal de Reservas, serão 
aceitos pelos Diretores Distritais de Rendas Internas. O modêlo 
do memorando fornecido pelos "Arrecadadores", à sua custa 
figura nesta Circular (Modêlo G) . 

C) Os "Arrecadadores" lançarão em cada recibo de depósito, 
no claro próprio, no anverso: (1) a data em que o depósito do 
impôsto foi efetuado e (2) o nome e enderêço do "Arrecada
dor." 

D) Os "Arrecadadores" remeterão diàriamente ao Banco Fe
deral de Reservas de seus Distritos, os recibos de depósitos 
com o pagamento de fundos imediatamente disponíveis no 
Banco Federal de Reservas, ou com a comunicação que as im
portâncias foram creditadas na Conta de Impostos e Emprés-
timos. . 

As normas sôbre. os depósitos nas Contas de Impostos e 
Empréstimos encontram-se na Circular n.O 92 do Ministério 
do Tesouro, com as respectivas alterações. Cada remessa será 
feita na forma prescrita pelo Banco Federal de Reservas. É 
importante que os recibos de depósitos sejam enviados diària
mente, a fim de serem autenticados pelo Banco Federal de Re
servas e devolvidos, sem demora, diretamente aos respectivos 
empregadores, com um modêlo, em branco, para que êstes efe
tuem o depósito seguinte. 

E) Os "Arrecadadores" antes da remessa ao Banco Federal 
de Reservas, registrarão Its depósitos recebidos, de forma que 
possam ser identificados, nos casos de sua perda, no trajeto. 
Para isto, basta o registro da data do pagamento, o número 
de identificação do empregador e a quantia depositada. Po
derão ser usadas para fornecer as informações necessárias, as 
cópias dos recibos' e das cartas de remessa de depósitos, ouando 
se tratar de depósito individual e o número de identificação 
estiver relacionado separadamente. 

7. Emissão e su.bstitu.ição de recibos: pedidos de informações 

Nos casos. de perda, roubo ou destruição do recibo de de
pósito autenticado: pelo Banco Federal de Reservas, antes de 
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sua remessa ao Diretor Distrital de Rendas Internas, com a 
declaração do impôsto federal do empregador, a êste será for
necida uma segunda via, desde que requerida e feitas as provas 
necessárias ao banco que tiver autenticado aquêle recibo. A 
emissão de segundas vias de recibos será regulada pelas exi
gências e processos prescritos pelo Ministério do Tesouro. Os 
"Arrecadadores" deverão instruir os empregadores a preencher 
o formulário de Pedido de Emissão de Recibos Substitutos de 
Depósito", indicando nêle o tipo de impôsto, a data e a quantia 
do depósito, assim como o nome do empregador, enderêço e seu 
número de identificação, inclusive o número da série do recibo 
de depósito autenticado, com indicação se o depósito foi efe
tuado no "Arrecadador de Impostos Federais" ou diretamente 
ao Banco Federal de Reservas. 

Tratando-se de pedido de informações do empregador ao 
"Arrecadador" sôbre depósito feito neste, relativamente ao qual 
não tenha recebido um recibo de depósito autenticado do Banco 
Federal de Reservas, o ... Arrecadador" deverá prestar tôdas as 
informações referidas antes ao Banco Federal de Reservas, a 
fim de que êste fique habilitado a investigar o assunto. 

Se o recibo de depósito, sem o número de .identificação, fôr 
apresentado ao "Arrecadador", quando o empr~gador fizer seu 
depósito de "Impostos Federais", o "Arrecadador" deve soli
citar-lhe que escreva seu número de identificação no claro pró
prio, e no caso do empregador ainda não ter recebido tal nú
mero, o 1'Arrecadador" deverá, mesmo assim, aceitar o depó
sito. Quando ficar apurado que o empregador não solicitou o 
número de identificação ao Diretor de Rendàs Internas de seu 
Distrito,o "Arrecadador" deve instruÍ-lo para que o faça. 

8. CM3ação de autorização de "Arrecadador de Impostos 
FedeTai~' 

O Ministro do Tesouro pode cassar, a qualquer tempo, a au
torização dada a qualquer "Arrecadador de Impostos Federais", 
se êste deixar de cumprir as disposições dêste regulamento, 
suas modificações ou suplementos, assim como o referido Mi
nistro do Tesouro poderá, a seu livre arbítrio... cassar a autori
zação dada ao "Arrecadador". Da mesma forma, qualquer 
"Arrecadador' pode abrir mão da própria autorização, median
te simples comunicação escrita ao Ministro do Tesouro, atra
vés do Banco Federal de Reservas de seu Di~trito. 
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9. Procedimento do Diretor Distrital de Rendas Internas 
relativamente aos recibos de depósitos autenticados 

Os depósitos de "Impostos Federais" efetuados pelos em
pregadores aos "Arrecadadores", ou diretamente ao Banco Fe
deral de Reservas, serão considerados pagamentos, mediante 
apresentação aos Diretores Distritais de Rendas Internas das 
declaraçf>es de impostos, acompanhadas dos recibos devidamen
te preenchidos e autenticados. Os Diretores Distritais de Re.."l
das Internas considerarão êsses recibos de depósitos como re
ceitas de Rendas· Internas e os enviarão ao Banco Federal de 
Reservas do distrito em que seu escritório esteja localizado. 
Cada remessa será acompanhada de um certificado próprio. 

Se um recibo de depósito fôr remetido pelo Diretor Dis
trital de Rendas Internas a um Banco Federal de Reservas, e 
ficar provado que o empregador não depositou no "Arrecada
dor" ou diretamente ao Banco Federal de Reservas a quantia 
devida, o Banco pode devolver o documento ao Diretor Distri
tal, 'l1a forma prescrita pelo Ministro do Tesouro. 

10. Funções dos Bancos Federais de Reservas 

As funções dos Bancos Federais de Reservas, como Agentes 
Fiscais dos Estados Unidos, no que diz respeito aos "Impostos 
Federais", serão pormenorizadamente descritas nas instruções 
a êsses Bancos. 0$ Bancos Federais de Reservas desempenharão 
funções adicionais relativas aos depósitos de "Impostos Fe
derais" que venham a ser exigidas pelo Mi!nistro do Tesouro. 
Compete de maneira geral aos Bancos Federais de Reservas: 

A) Receber diretamente dos empregadores os depósitos de 
"Impostos Federais", acompanhados das recibos de depósitos, 
e manter contrôle contábil adequado dos mesmos depósitos. As 
exigências ao empregador, quanto à inscrição dos recibos de de
pósitos e ao uso dos formulários aprovados, devem ser aplica
das aos depósitos feitos diretamente ao Banco. 

B) Responsabilizar-se pela habilitação de bancos como 
"Arrecadadores de Impostos Federais" e pela superv:são geral 
das operações dos "Arrecadadores," nos têrmos da autorização 
concedida. 

C) Receber dos "Arrecadadores" os recibos de depósitos 
feitos pelos empregadores e manter o devido contrôle contábil. 
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D) Autenticar os recibos de depósitos de impostos efetua
dos nos "Arrecadadores", bem como os feitos diretamente ao 
Banco Federal de Reservas, e devolver os recibos autenticados 
aos empregadores com um formulário em branco para fazerem 
seu depósito seguinte. 

E) Adotar as medidas necessárias a permitir o crédito dos 
depósitos de "Impostos Federais" na Conta de Impostos e Em
préstimos dos bancos arrecadadores, relativamente a depósitos 
efetuados pelos empregadores nos bancos que estejam agindo 
nessa qualidade. 

F) Receber os recibos de depósitos autenticados remetidos 
pelos DIretores Distritais de Rendas Internas para crédito e 
liberação das contas centrais do Ministério do Tesouro. 

G) Exercer as funções de revisão e auditoria de contas, para 
verificar se os depósitos de "Impostos Federais" I representados 
pelos recibos remetidos pelos Diretores Distritais de Rendas 
Internas, já foram recebidos pelo Banco Federal de Reservas. 

H) Expedir recibos substitutos (2.a via de recibos) mencio
nados na seção 7 desta Circular, em substituição aos recibos de 
depósitos autenticados que tenham sido perdidos, roubados ou 
destruídos. 

11. Revogação ou alterações das normas 

o Ministro do Tesouro poderá revogar ou alterar, a qual
quer tempo, total ou parcialmente, as disposições desta Cir
cular. 

As disposições da presente Circular entrarão em vigor em 
1.0 de julho de 1958. 

(a) Substituto do Ministro do Tesouro 

MINISTÉRIO DO TESOURO DOS ESTADOS UNIDOS 

REGULAMENTO SóBRE DEPóSITO DE DINHEffiOS 
PúBLICOS E PAGAMENTOS DE CHEQUES DO 

GOV:~RNO 

Circular Ministerial n.o 176 
Revista em 21 de dezembro de 1945. 

Principais tópicos do Regulamento que rege o depósito de 
dinheiros públicos e o pagamento de cheques do govêrno. 
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MINIST1l':RIO DO TESOURO DOS ESTADOS UNIDOS 

Gabinete do Ministro 
Washington, 21 de dezembro de 1945 

Serviço Fiscal 
Escritório de Contas 

Ao Tesouro dos Estados Unidos, aos Bancos Federais de 
Reservas e suas Filiais, aos Arrecadadores e Agentes Fiscais do 
Govêrno, . Funcionários, Agentes ou empregados do Govêrno 
contratados como coletores, arrecadadores ou pagadores de di
nheiros públicos, e a quem interessar possa. 

I -- DISPOSIÇÕES GERAIS E DEFINIÇÕES 

Seção 1 

tI) Escopo dos regulamentos 

Esta Circular rege os depósitos de dinheiros pú
blícos e a execução de cheques governamentais, pelo 
Tesouro dos Estados Unidos, Bancos Federais de Re
servas e Filiais, e Arrecadadores e Agentes Finan
ceiros do Govêrno. 

b) Dinheiros Públicos -- Definição 

O têrmo "dinheiros públicos" definido na Lei 
Pública n.o 603, 77.a do Congresso, aprovada a 11 
de junho de 1942 (U.S.C. 1940, ed. Sup. IV, título 
12, seção 265) inclui, sem por êles ser limitada, as 
rendas e fundos dos Estados Unidos ou quaisquer 
fundos cujos depósitos estão sujeitos ao contrôle ou 
regulamentação dos Estados Unidos ou de quaisquer 
de seus funcionários, agentes ou empregados. 

c) Filiais de Bancos Federais de Reservas 

O têrmo "Banco Federal de Reservas" quando apa
recer nesta Circular, salvo estipulação em contrário 
no contexto, inclui as Filiais de Bancos Federais d~ 
Reservas. 



d) Arrecadador e Agente Financeiro do Govêrno 
Definição 

O têrmo "Arrecadador e Agente Financeiro do 
Govêrno", usado nesta Circular, significa qualquer 
banco garantido dentro dos 48 Estados e do Distrito 
de Columbia, designado para esta finalidade, de 
acôrdo com os regulamentos da Lei Pública n.o 603, 
77.a do Congresso, aprovada em 11 de junho de 1942 
(Cód. dos Estados Unidos, 1940, ed. Sup. IV, título 
12, seção 265). 

e) Arrecadadores Gerais - Defini'ção 

o têrmo "Arrecadadores Gerais" usado nesta 
Circular significa "Arrecadadores e Agentes Finan
ceiros do Govêrno" que tenham sido autorizados a 
manter entre seus livros uma conta no nome do 
Tesouro dos Estados Unidos. Os "Arrecadadores Ge
rais" são designados e mantidos somente para os 
pontos em que o "Arrecadador" é necessárJ.o, para 
receber depósitos de dinheiros públicos para crédito 
na conta do Tesouro dos Estados Unidos ou para 
prestar outro serviço bancário essencial autorizado 
pelo Ministro do Tesouro. Os saldos em poder dos 
"Arrecadadores Gerais" para crédito do Tesouro dos 
Estados Unidos são fixados pelo volume e caráter 
dos trabalhos governamentais realizados por tais 
"Arrecadadores" e ajustados periOdicamente sôbre 
estas bases. Os 11 Arrecadadores Gerais", quando 
autorizados pelo Ministro do Tesouro, podem acei
tar depósitos para crédito na conta oficial de che
ques de outros funcionários do Govêrno com tais 
"Arrecadadores". (Ver seção 15 para definição do 
ativo e passivo dos "Arrecadadores Gerais".) 

f) Arrecadadores Limitados - Definição 

o têrmo "Arrecadadores Limitados" significa "Ar
recadadores" e "Agentes Financeiros" do Govêrno 
designados pelo Ministro do Tesouro com a única 
finalidade de receber, como especificado nas contas 
máximas, depósitos feitos por funcionários do Go
vêrno para crédito em suas contas oficiais de cheques 
com tais "Arrecadadores". Os "Arrecadadores Li
mitados" não estão autorizados a aceitar depósitos 
para crédito na conta do Tesouro dos Estados Unidos. 
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II - DEPOSITANTES DE DINHEIROS PÚBLICOS 
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Seção 2 - Depósitos nos Bancos Federais de Reservas e 
"Arrecadadores Gerais" a crédito da conta do Te
souro dos Estados Unidos. 

Os fundos recebidos devem ser depositados no 
Banco Federal de Reservas ou "Arrecadador Geral" 
da mesma cidade em que se achar localizado o res
pectivo depositante. Se não houver Banco Federal 
de Reservas ou "Arrecadador Geral" na mesma ci
dade do depositante, os depósitos, menos os de ou
tra forma autorizados pelo Ministro do Tesouro, se
rão remetidos ao Banco Federal de Reservas do Dis
trito ou à sua filial mais próxima. Os depositantes 
localizados no Distrito de Columbia deverão fazer os 
depósitos diretamente no Tesouro dos Estados Uni
dos. Os depósitos devem restringir-se a um por dia. 
Os depositantes terão hora determinada para tais 
depósitos: depois dessa hora, as quantias recebidas 
serão incluídas no depósito do dia imediato. 

Seção 3 - Saques bancários de fundos oficiais 

O Ministro do Tesouro, a seu critério, pode 
autorizar saques emitidos pelos bancos garantidos 
para a remessa de fundos recebidos por funcionários 
e agentes do Govêrno. Tal forma de remessa está 
condicionada à prévia autorização do referido Mi
nistro. 

Seção 4 - Depósitos de funcionários do Govêrno, para 
crédito nas suas contas oficiais de cheques 

Os funcionários do Govêrno, sob sua responsa
bilidade pessoal, poderão manter os saldos (inclu
sive os saques pendentes) em suas contas oficiais 
com os "Arrecadadores", nos limites autorizados pelo 
Ministro do Tesouro. Sempre que o funcionário 
determinar que o saldo na SUa conta oficial de che
que exceda do limite autorizado ao "Arrecadador", 
deve êle avisar imediatamente ao Ministério do Te
souro. O Tesouro, todavia, não assumirá nenhuma 
responsabilidade pela quantia que exceder do limite 
autorizado. 



.Seção 5 - Aceitação de cheques e saques bancários 

Os cheques e saques bancários, inclusive os emiti
dos pelo Tesouro, e os vales postais, recebidos por 
func.onário federal, mas que não possam ser reco
lhidos por motivo de perda ou destruição, estão 
sujeitos a uma providência adequada a ser tomada 
pelo depositante, idêntica à maneira adotada, quando 
o cheque não é recebido. Os pagamentos por cheque 
ou saque não serão considerados, enquanto não rece
bidos na cobrança atual e final de fundos. Os cheques 
depositados através do Banco Federal de Reservas 
devem ser recolhidos de acôrdo com o Regulamento 
do S;stema Federal de Reserva. Os cheques e saques 
bancários recebidos em pagamento de Obrigações do 
Tesouro Americano devem ser pagos em dólares 
sendo que os pagáveis na troca da opção do saque 
não serão aceitos. Nestes casos, os saques deverão 
ser executados da mesma maneira que os cheques, 
notando-se que o têrmo "cheque", usado nesta Cir
cular, exceto se de outra forma fôr estipulada no 
contexto, compreende a inclusão dos saques. Os vales 
e notas postais serão cobrados, de acôrdo com as 
Se~ões 7 e 8, desta circular. 

Seção 6 - Certificados de depósitos 

a) Formulário e sua preparação 

Os depósitos no Banco Federal de Reservas e 
"Arrecadadores Gerais", para crédito na conta do 
Tesouro, devem ser acompanhados de certificados de 
depósitos. tsses certificados de depósitos, de modo 
geral, devem ser preparados, numerados e datados 
pelo próprio depositante, com a data em que foram 
enviados ao "Arrecadador". 

b) Assinatura 

O formulário de recibo, anexado aos certificados 
de depósitos, deve ser datado e assinado pelo fun
cionário autorizado ou pelo que agir em lugar do 
"Arrecadador". A assinatura deve obedecer a uma 
das seguintes formas: 

1) assinatura manual do funcionário autorizado; 
2) impressão, a car'mbo, contendo o nome do "Arre
cadador", com a rubrica do funcionário recebedor, 
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seguida por seu título; 3) fa.c simae ou a assina
tura da impressão, a carimbo, do funcionário autori
zado, sôbre seu título oficial, com a rubrica dêste; 
4) fac simile ou assinatura sôbre a impressão, a 
carimbo, do funcionário autorizado, sob o seu título 
oficial, com a rubrica dêle. Tôdas as rubricas ou 
assinaturas manuais devem ser sempre escritas a. 
tinta. 

c) Número 

Só um certificado de depósito deve acompanhar 
cada depósito, salvo quando o depositante, autorizado 
pelo Ministro do Tesouro ou pelo Banco Federal de 
Reservas, aja como agente Fiscal do Govêrno, casos 
em que poderá adotar procedimento diferente. En
tretanto, havendo várias espécies de contas, deve ser 
usado mais de um certificado de depósito. 

d) Originais e cópias 

O original de cada certificado de depósito deve 
ser remetido ao Tesouro, pelo "Arrecadador") com a 
transcrição da conta própria onde aparece o crédito. 
Quanto às cópias, estas devem ser distribuídas de 
acôrdo com as instruções da presente circular. Em 
easo algum, uma duplicata ou uma segunda via do 
certificado poderá ser emitida sem autorização espe
cial do Ministro do Tesouro; entretanto, a~ cópias p0-
dem ser fornecidas, desde que seja declarado no an
verso, em letras destacadas: "COPIA". Se fôr desco
berto um engano depois que o original foi enviado, ° 
Tesouro expedirá imediata notificação pna que a 
correção seja feita. 

e) Relatório doa depositantes 

Os depositantes deverão fazer relatório dos cne
ques, saques, vales e notas postais depositados, de 
forma a identificar cada verba do certificado de de
pósito. 

Seção 7 - Divisão t! classificação das verbas 

As verbas depositadas nos Bancos Federais de 
Reservas e nos "Arrecadadores Gerais" a crédito da 



conta do Tesouro, devem ser divididas e classificadas 
pela forma prescrita pelo Ministro do Tesouro. 

Seção 8 - Endôsso de cheques 

a) Forma de endôsso 

O depositante deve estampar na frente ou incluir 
no endôsso de cada cheque depositado a erédito da 
conta do Tesouro estas palavras: "E:ste cheque é em 
pagamento de uma obrigação devida aos Estados 
Unidos e deve ser pago ao par N .P.", seguido de seu 
nome e título. O Banco Federal de Reservas ou o 
"Arrecadador Geral" providenciarão no sentido de 
recolher cada cheque, nestes têrmos. Se o banco 
contra o qual o cheque fôr sacado não pagá-lo ao 
par, por qnalquer razão, será êste devolvido ao de
positante como se fôsse um cheque sem fundos. 
Todo cheque deve ser assim endossado: "Pague-se 
em favor de qualquer Banco Federal de Reservas ou 
"ArrQCadador Geral" para crédito do Tesouro dos 
Estados Unidos". 

Data 

(Assinatura por sêlo ou título do depositante) 

NOTA: Os depositantes que usarem estampa especial de endôsso, 
isto é, nomeando determinado banco, não deverão mudá-la, até 
que nova estampa ou cunho se faça necessário, quando, então, 
o endôsso geral prescrito acima será substituído. 

b) Relatório de cheques 

Os depositantes devem possuir um relatório dos 
cheques depositados para, na hipótese de perda, o pa
gamento ser interrompido imediatamente e uma du
plicata poder garanti-lo. 

c) Portes de correio e gastos de registro 

As despesas relativas a porte de correio e gastos 
de registro serão atendidas por verba orçamentária 
própria que não deve, em hipótese alguma, ~er dedu
zida da importância depositada. Se o depositante não 
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dispuser de verba orçamentária para tais en:.!al'gos, 
deve êle fazer um rápido relatório ao Ministério do 
Tesouro, por intermédio da Divisão de Depósitos, e 
solicitar instruções. 

d) Proteção das perdas do Govêrno 

Os depósitos remetidos aos "Arrecadadores" são 
protegidos, de acôrdo com as disposições das Perdas 
do Govêrno, na Lei de Remessa, com as respectivas 
alterações (U.S.C. título 5, seções 134 134h) , não 
devendo, assim, ser garantidas pelos depcsitantes. 
Para isto, um aviso deve ser solicitado, para proteção 
do Tesouro. Circulares n.o 576 e 577. 

Seção 9 - Cheques não recebidos ou extraviados 

Salvo determinação em contrário do Ministro 
do Tesouro, em casos específicos, o procedimento co
mum que se aplica aos casos de cheques não pagos, 
por qualquer razão, pelo banco contra o qual fôr 
sacado (independentemente do aviso dêste não-paga
mento ser recebido antes ou depois da data de emissão 
do certificado de depósito), é o seguinte: 

a) O "Banco Federal de Reservas" ou "Arrecadador 
Geral", aqui referido como "Arrecadador", emitirá 
imediatamente a nota de débito, Formulário 5.504 
(revisto), e entregará ou remeterá ao depositante 
cópia com 3 ou 4 vias para cada cheque não pago. O 
valor dos cheques, nestes casos, não será incluído na 
conta do Tesouro. Sempre que um cheque não pago 
seja reapresentado para cobrança, pelo "Arreca1a
dor", deve acompanhar as cópias da nota de débito, 
uma notificação ao depositante, a fim de explicar as 
razões por que o cheque não foi devolvido. 

b) O depositante deve rever os documentos do verso C!as 
cópias de Formulário 5.504 (revisto), assinando a 4.a 

via se os documentos estiverem corretos, no claro 
próprio no verso do formulário, devolvendo-o imedia
tamente ao "Arrecadador" . 

c) Se fôr necessária qualquer correção da nota de débito, 
o depositante deve fazê-la também nas cópias '-,m ::eu 
poder, antes de devolver a cópia do "Arrecadador". 
Êste avisará ao Tesouro, por carta, quanto às corre
sões feitas na nota de débito_ 



d) Por ocasião do pedido do "Arrecadador", e mediante 
recibo dêle nos cheques não pagos, ou nos casos de 
que um cheque não pago ser recobrado pejo "Arreca
dador", uma anotação sôbre as razões disto deve ser 
feita, pelo depositante, no verso da série inteira da 
nota de débito. Formulário 5.504 (revisto). A série 
inteira do formulário será imediatamente remetida ao 
"Arrecadador" para anotação e retôrno ao depositante 
das 3.a e 4.a vias. Depois, o procedimento será o 
mesmo, como estipulado nas letras b e c. 

e) Quando dois ou mais cheques não pagos forem incluí
dos num mesmo depósito, deverão, ipso facto, ''ler re
gistrados na mesma nota de débito. Os cheques da 
mesma espécie de recibo serão agrupados e registra
dos na nota de débito por classes de recibo e certi
ficados de depósito. Os documentos concernentes a 
mais de um certificado de depósito, submetidos pelo 
mesmo depositante, podem ser registrados numa só 
nota de débito, desde que os referidos certificados 
tenham o mesmo número de formulário. Entretanto, 
devem ser preparadas notas de débito separadas para 
cheques não pagos, incluídos nos depósitos para cré
dito nas contas de cheques de desembôlso dos fun::io
nários ou em outros casos sob instruções específiCas. 

f) Nos casos de os cheques depositados pelo Tesouro 
não serem liquidados por qualquer razão, serão se
guidos e usados os procedimentos e formulários de 
que trata a seção i desta Circular. 

g) Se um cheque não pago fôr devolvido pelo "Arreca
dados", o depositante deve ajustar sua conta e pro
ceder prontamente à cobrança da quantia como se ne
nhum cheque tivesse sido recebido. 

h) Se um cheque fôr perdido, a:ntes ou depois do depó
sito, o depositante deve ajustar sua conta e pedir 
imediatamente ao sacador que suste o pagamento do 
cheque e expeça uma duplicata dêste. Se a duplicata 
do cheque ')u outro pagamento não fôr recebido no 
tempo devido, o depositante procederá à cobrança 
como se nenhum cheque tivesse sido recebido (ver 
seção 10 desta Circular). 

i) Quando um pagamento fôr recebido, na forma do 
disposto nas letras 9 e h desta Circular, o depositante 
considera-lo-á como nôvo depósito de cheque. 
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Seção 10.....- Acôrdo de indenização em conexão com 
a substituição de cheques, saques e outros 
documentos - Seção 3 b das Perdas do 
Govêrno na Lei de Remessa, com as res
pectivas alterações _ (U.S.C., título 5, seção, 
134b - 2), para se ler como se segue: 

3 (b) O Ministro do Tesouro fica autorizado a ce
lebrar, em nome do Govêrno, acôrdos de indenização 
que permitam a reposição de qualquer instrumento 
ou documento que, depois de recebido oficialmente 
pelos Estados Unidos ou por seu agente, se extraviem, 
percam ou danifiquem. Simultâneamente com a re
visão dos instrumentos ou documentos abrangidos 
pela alteração anterior, deve ser adotado o seguinte 
procedimento: 

a) Apurada a perda, a destruição ou o dano, o sacador 
deverá ser imediatamente avisado disto e advertido 
de que o pagamento ou entrega do instrumento ou 
do documento original deve ser interrompido. 

b) Providências devem ser tomadas, no sentido de obter 
a reposição do instrumento ou do documento, inde
pendentemente de acôrdo de indenização. 

c) Promover a reposição, sem acôrdo de indenização, 
comunicando o caso ao Ministério do Tesouro, para 
conhecimento da Divisão de Depósitos, acompanha
do de: 

1 - Descrição completa do instrumento ou do do
cumento, com cópias autenticadas de tôda cor
respondência acêrca da perda, assim como das 
providências tomadas para obter a reposição; 

2 - Relatório justificando a necessidade da reposição 
do instrumento ou do documento; e 

3 - Recomendação da Administração Geral do De
partamento Executivo, a fim de que o Ministro 
do Tesouro permita um acôrdo de indenização. 

o Ministro do Tesouro adotará tal providência, com vistas 
à execução e à concessão do acôrdo de indenização, quando êste 
fôr julgado necessário e adequado. 
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m - PARA A ATENÇÃO ESPECIAL DOS BANCOS FEDERAIS DE RESERVAS 

Seção 11 - Cobranças e créditos 

a) Bases 

Os Bancos Federais de Reservas concederão cré
dito na conta do Tesouro, para depósitos, de confor
midade com as bases ajustadas pelo Ministro do Te
souro. Os certificados de depósitos correspondentes às 
verbas depositadas na conta do Tesouro serão expe
didos na ocasião do respectivo crédito. 

b) Condições 

Os Bancos Federais de Reservas estão autorizados 
a recolher cheques depositados para crédito na conta 
do Tesouro, quando adequadamente estampados como 
prescrito na seção 8 desta Circular, de acôrdo com o 
Regulamento do Sistema Federal de Reserva sôbre a 
liquidação e cobrança dos cheques. Cabe aos referidos 

bancos diligenciar a cobrança dêsses cheques. 

c) Acôrdo$ Especiais 

As disposições anteriores desta seção não proíbem os 
Bancos Federais de Reservas de celebrarem acôrdos es
peciais com o Tesouro, quanto a depósitos individuais 
de dinheiros públicos, desde que o caráter dos mesmos 
depósitos justifiquem aquêle tratamento. 

Seção 12 - Cheques não recoLhidos e perdidos 

Salvo determinação em contrário do Ministro 
do Tesouro, o seguinte procedimento deve ser aplica
do nos casos de cheque não pago l por qualquer razão, 
pelo banco contra o qual foi sacado (independente
mente do aviso dêste não pagamento ser recebido antes 
ou depois da data em que fôr emitido o correspondente 
certificado de depósito): 

a) O Banco Federal de Reservas, aqui denominado "Ar
recadador", deve manter sempre o registro do sacador, 
do sacado e a quantia de cada cheque não pago, quan
do devolvido ao depositante como não recolhido. 

b) O "Arrecadador", exceto nas hip6teses previstas no 
item e desta Circular, deve juntar a documentação 
solicitada no formulário e carregar a conta do Tesouro 
com a quantia total dos cheques não recolhidos, regis-
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trados no formulário 5.504 (revisto); tal carga, entre
tanto, não deve entrar na coota do Tesouro antes do 
crédito de depósito no qual os cheques não recolhidos 
forem incluídos. 

c) O original do formulário 5.504, preenchido (revisto), 
deve ser remetido ao Tesouro com a transcrição da 
conta dêste no Formulário 17, na data em que a carga 
foi feita nesta conta. As demais cóp:as da série serão 
distribuídas de acôrdo com as instruções constantes 
da face desta Circular. 

d) Cada cheque não pago, incluído num documento, deve 
acompanhar as cópias do Formulário 5.504 que são 
devolvidas ao depositante. Nos casos de cheques não 
pagos e não recobrados pelo "Arrecadador", os depo
sitantes devem ser notificados, a fim de serem expli
cadas as razões por que os cheques não foram devol-
vidos, devendo as mesmas notificações acompanhar 
os documentos. 

e) Se o "Arrecadador" não puder fornecer os documen
tos solicitados na coluna "débito" do Formulário .. 
5.504 (revisto), deve devolver cada cheque não reco
lhido, ou fornecer um av-so apropriado em lugar do 
não recolhido que não puder ser devolvido, solicitan
do ao depositante que preencha o verso da série intei
ra do documento de Formulário 5.504 (revisto), que 
será remetido ao "Arrecadador" para execução. 

f) Quanto ao recibo da solicitada nota de depósito, o 
"Arrecadador" verificará se está completa e exata a 
informação fornecida e procederá relativamente aos 
certificados de depósitos descritos nesta Circular, de 
acôrdo com o estabelecido nas letras b e c. 

g) O "Arrecadador" verificará se a 4.a via do formulário 
foi devolvida corretamente e se está assinada pelo de
positante. A cópia deve ser também examinada e nos 
casos em que o depositante tiver exigido a correção 
dos documentos registrados, o "Arrecadador" deve re
meter uma carta à Divisão de Contas do Tesouro com 
a descrição integral da nota de débito e um relatório 
da" rorrecões a serem feitas. O "Arrecadador" deverá 
manter um arquivo permanente das 4.as vias assinadas 
de caaa Formulário 5.504 (revisto). 

h) Sempre que dois ou mais cheques não recolhidos fo
rem incluídos no mesmo depósito, deve ser registrado 



na mesma nota de débito. Os cheques da mesma espé
cie devem ser agrupados e registrados na nota de dé
bito, por espécie de recibo e certificado de depósito. 
Nos claros próprios, os documentos concernentes a 
mais de um certificado de depósito submetido pelo 
mesmo "Arrecadador", podem ser registrados numa 
única nota de débito, desde que os certif~cados de de
pósito tenham a mesma numeração do formulário. En
tretanto, devem ser preparadas notas de débitos, em 
separado, para os cheques não recolhidos e incluídos 
nos depósitos para crédito das contas de cheques de 
reembôlso dos funcionários, portadores de números 
simbólicos diferentes ou em outros casos de instruções 
específicas. 

i) Os Bancos Federais de Reservas nos casos de cheques 
remetidos para cobrança pelo Tesouro, por qualquer 
razão, mas que não sejam pagos pelo banco sacado, 
devem devolvê-los, se resgatados, ao Caixa (Conta
dor) do Tesouro, com a duplicata da nota de débito, 
Formulário 5.315, e o original dêste. Nos casos dos 
cheques não pagos serem resgatados pelo Banco Fe
deral de Reservas, uma anotação das circunstâncias 

deve ser feita no verso do Formulário 5.315. 

j) O cheque não se considera pago, para os efeitos desta 
Circular, até à sua liquidação final. Havendo substi
tuição de saque, por proposta do próprio banco con
tra o qual o cheque foi sacado, se o saque não fôr pago 
na liquidação final, por insolvência daquele banco, 
deve o mesmo ser retido pelo Banco ]federal de Reser
vas sob a forma de uma reivindicação. O Banco Federal 
de Reservas deve aguardar o curso ordinário para o re
gistro da reivindicação, devendo os juros de reivindi
cações dessa natureza serem aceitos somente com a 
autorizaçã.o do Ministro do Tesouro, em cada caso. Re
lativamente a cada reivindicação registrada, o Banco 
Federal de Reservas deverá cientificar o Ministro 
do Tesouro, por interméd:o da Divisão de Depósitos, 
fazendo uma descrição completa das verbas incluídas 
naquela reivindicação. 

Seção 13 - Certificados de Depósitos 

Os Bancos Federais de Reservas devem verificar 
se os certificados de depósitos foram executados de 
acôrdo com a seção 6 desta Circular. A data marcada 
no certificado de depósito pelo Banco Federal de Re-
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servas deve ser, em todos os casos, a mesma da trans
crição na qual a quantia é creditada. Os certificados 
de depósitos devem ser numerados pelo depositante 
se tiverem sido por êle preparados, e nos casos em 
que deixar de faz.ê-Io, cabe ao Banco Federal de Re
servas numerá-los. 

Seção 14 - Classes dos "Arrecadadores Gerais" 

Há duas classes de "Arrecadadores Gerais", a sa
ber: os "Arrecadadores Gerais Ativos" e os "Arreca
dadores Gerais Inativos". Denomina-se "Arrecadador 
Geral Ativo" aquêle que está autorizado a manter em 
seus livros uma conta do Tesouro e também a aceitar 
depósitos de funcionários do Govêrno para crédito 
nessa conta, ao passo que o "Arrecadador Geral Ina
tivo", embora tenha autorização para manter em seus 
livros uma conta em nome do Tesouro, não está au
torizado a aceitar depósitos de funcionários do Govêr
no, para crédito na mesma conta. 

IV - PARA A ATENÇÃO ESPECIAL I>OS ARRECADADORES GERAIS 

Seção 15 - Certificados de pepÓ6itos 
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Cumpre aos "Arrecadadores Gerais Ativos" veri
ficar se os certificados de depósito foram preenchidos 
de acôrdo com a seção 6 desta Circular. A data mar
cada no ·certificado de depósito pelos "Arrecadadores 
Gerais Ativos" deve ser, em todos os casos, a mesma 
da transcrição na qual a quantia fôr creditada. Tais 
certificados devem ser numerados pelo depositante, se 
preparados por êle mas caso não o sejam, cumpre aO 
"Arrecadador Geral Ativo" numerá-los. 

Seção 16 - Cobrança e Crédito 

Os "Arrecadadores Gerais AtivOíj" devem creditar 
à conta do Tesouro e emitir certificados de depósitos 
sôbre a totalidade dos dinheiros públicos depositados 
a crédito da conta do Tesouro, de acôrdo com esta 
Circular. 

Seção 17 - Cheques não recolhidos e perdidos 

Será aplicado o disposto na seção 12 desta Circu
lar (exceto as subseções (l) e (j), nos casos em que 
os cheques, saques ou outras verbas incluídas em de
pósitos efetuados nos "Arrecad~dores Gerais Ativos", 
não sejam recolhidos ou tenham sido extra.viados. 



Seção 18 - Excesso de saldos 

Quando os recebimentos a crédito do Tesouro, ao 
término de cada dia, excederem da quantia de seu 
saldo autorizado, o "Arrecadador Geral Ativo" de
verá providenciar a transferência do excesso ao Banco 
Federal de Reservas do Distrito de sua jurisdição, 
para crédito na conta do Tesouro em fundos dispo
níveis. 

Seção 19 - Desconto e execução de· cheques sacados 
contra o Tesouro 

Os "Arrecadadores Gerais Ativos" lançarão na 
conta do Tesoureiro do Govêrno os cheques de trans
ferência de fundos de um pagador para outro, ou da 
conta de um pagador para outra conta, ou de um pa
gador para crédito do Tesoureiro. Os "Arrecadadores 
Gerais Ativos" podem lançar também na conta do 
Tesoureiro, os Cheques apresentados pelos pagadores 
do Govêrno. O Tesoureiro, sob solicitação especial, 
deve avisar aos "Arrecadadores Gerais Ativos" se os 
saldos do crédito dos pagadores são suficientes para 
atender ao pagamento dos cheques apresentados. 
Todos os cheques lançados na conta do Tesoureiro do 
Govêrno, de acôrdo com as instruções desta seção, 
estão sujeitos ao seu exame e pagamento. Os che
ques constantes da conta do Tesoureiro devem acom
panhar a transcrição diária da conta em que foram 
laneados. As remessas de tais cheques ao Tesoureiro 
estão compreendidas na Lei de Perdas e Remessas do 
Govêrno, mas o "Arrecadador" deve reter as cópias 
das listagens, com a descrição dos cheques. Os cheques 
sacados contra o Tesoureiro do Govêrno, e pagos atra
vés de Banco Federal de Reservas particular, designa
do no anverso do cheque, não deverão ser lançados 
pelo "Arrecadador" na conta do Tesoureiro. 

Seção 20 - Restauração dos saldos exauridos 

Quando o saldo de crédito do Tesoureiro do Go
vêrno fôr inferior ao quantum fixado pelo Ministro 
do Tesouro, será êle restaurado mediante requisição 
do banco arrecadador, feita por telegrama (franquia
do) ou por carta, de acôrdo com as· instruções do re
ferido Tesoureiro (Ver Carta Circular G.A. 55, de 1.0 
de dezembro de 1944, do Tesoureiro) . 
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v - PARA A ATENÇÃO ESPECIAL DOS ARRECADADORES LIMITADOS 

Seção 21 - Arrecadadores Limitados 

O "Arrecadador Limitado" é designado pelo 
Ministro do Tesouro com a única finalidade de rece
ber, nos limites das quantias máximas fixadas, 
depósitos feitos pelo Govêrno americano aos seus 
funcionários, agentes de correios e outros devida
mente autorizados, para crédito em suas contas ofi
ciais de cheques com tais "Arrecadadores". O "Arre
cadador Limitado" não tem autorizado para aceitar 
depósitos a crédito da conta do Tesoureiro do Go
vêrno. 

VI - PAGAMENTO DE CHEQUES SACADOS CONTRA O TESOUREIRO 

DO GOVÊRNO 
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Seção 22 - Bancos Federais de Reservas 

Os Bancos Federais de Reservas farão acôrdos 
para pagar cheques sacados contra o Tesoureiro, em 
favor dos funcionários pagadores do Govêrno, quando 
sacados por êstes e por suas próprias ordens, desde 
que se identifiquem satisfatoriamente. O Tesou
reiro, quando solicitado, informará aos Bancos Fede
rais de Reservas se os saldos a crédito dos funcionários 
pagadores comportam o pagamento dos cheques apre
sentados. Os Bancos Federais de Reservas não têm 
autorização para pagar cheques do Govêrno, que lhes 
sejam apresentados pelo público, em geral. 

Cada Banco Federal de Reservas receberá os 
cheques sacados contra o Tesoureiro do Govêrno, pelos 
seus bancos membros, pelos bancos não membras que 
tenham câmara de compensação e pelos depositantes 
que garantam os endossos antecedentes, inclusive o 
endôsso do sacador, quando o cheque fôr sacado a seu 
favor, e abrirão crédito. lançando a quantia dos che
ques pagos ou recebidos na conta do Tesoureiro, su
jeitos porém a exame e pagamento, pelo Tesoureiro, 
quando se tratar de cheques descontáve;s em Was
hington D. C., e, pelo Banco Federal de Reservas, em 
se tratando de cheques descontáveis através de um 
Banco Federal de Reservas. 

O Tesoureiro tem o direito de examinar e recusar 
o pagamento de quaisquer cheques do Govêrno ma
nipulados pelos Bancos Federais de Reservas, de 



acôrdo com o disposto nesta seçâo, depois que êle 
averiguar que os saldos para crédit<. dos funcionários 
assinantes são sufic:entes, não sendo recusado o paga
mento, senão por alteração ou esquecimento da assi
natura do sacador. 

Os cheques governamentais pagos ou recebidos 
pelos Bancos Federais de Reservas, assim Como os 
sacados contra o Tesoureiro do Govêrno não descon
táveis através dos Bancos Federais de Reservas, serão 
tratados como se segue: 

1) O Banco Federal de Reservas remeterá os che
ques lançados na sua conta ao Tesoureiro do Govêrno, 
em Washington, D. C., para pagamento. 

2) O Tesoureiro devolverá ao Banco Federal de 
Reservas remetente todo cheque que tenha sido recusa
do no primeiro exame. O Banco Federal de Reser
vas tem autorização para abrir crédito, nestes casos, 
na conta do Tesoureiro, e, em conseqüência, para 
anular o crédito anterior. Mas, se o cheque fôr requi
sitado para investigação criminal ou processo legal, 
será êle retido pelo Tesoureiro para esta finalidade, 
sendo uma cópia fotostática do cheque remetida ao 
Banco Federal de Reservas. 

3) Nos casos em que o cheque pago pelo Tesou
reiro venha a ser encontrado com falta de endôsso, 
defeito material ou alteração, que não tenha sido 
observada no primeiro exame do Tesoureiro, a quan
tia respectiva será lançada em conta transitória no 
Banco Federal de Reservas em que foi recebida a 
cópia fotostática enviada pelo Tesoureiro, com a soli
citação de que tal quantia seja paga ao Banco Federal 
de Reservas para crédito na conta do Tesoureiro. Se 
êsse pagamento não fôr efetuado, o Tesoureiro tomará 
contra o banco remetente, ou contra outro depositante, 
ou ainda contra os endossantes precedentes, as provi-
dências necessárias a proteger os interêsses do Go
vêrno. Salvo quando o pagamento seja feito, o Banco 
Federal de Reservas não abrirá crédito na Conta do 
Tesoureiro, correspondente à quantia daquele cheque. 
Se êste fôr pago pelo Banco Federal de Reservas ou 
se o Tesoureiro não determinar o banco ou deposi
tante remetente, uma fotocópia do cheque será en
viada ao Banco Federal de Reservas com a recomen
dação de ser providenciado o seu reembôlso. Caso 
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o reembôlso n~o seja feito, o Tesoureiro tomará as 
providências necessárias, para proteger os interêsses 
do Govêrno. 

4) Nos casos de cheques rasurados, ou contendo· 
assinatura falsa do sacador, não observada no primeiro 
exame, inclusive naqueles em que o direito de recla
mação do Tesoureiro fôr questionado, serão êles reme
tidos ao Banco Federal de Reservas para cobrança, 
sem nenhum lançamento na conta do Banco Federal 
de Reservas, abrindo-se, todavia, o crédito na conta 
do Tesoureiro, logo que os pagamentos forem efetua
dos pelos endossantes. Uma fotocópia será devolvida 
em lugar do cheque, se êste fôr requisitado para os 
efeitos de investigação criminal ou procedimento
legal. 

Todo cheque sacado contra o Tesoureiro do Go
vêrno e descontável nos Bancos Federais de Reservas 
designados será tratado como se segue: 

1) O Banco Federal de Reservas, designadO' 
como agente e agindo em nome do Tesoureiro, pagará 
o cheque ou o devolverá ao banco ou à parte de quem 
êle foi recebido. 

2) Os cheques pagos ou recebidos por filial do 
Banco Federal de Reservas designado, ou por outro 
Banco Federal de Reservas, será remetido ao Banco: 
Federal de Reservas designado para pagamento, de 
acôrdo com a subdivisão 1) anterior. 

3) Nos casos de cheques, em favor do Tesoureiro, 
pagos pelo Banco Federal de Reservas designado, com 
falso endôsso, defeito material ou alteração, não veri
ficados no primeiro exame, a quantia será lançada em 
conta transitória do Banco Federal que tenha recebido 
primeiramente o cheque e uma fotocópia dêste será 
enviada ao banco ou depositante que tenha remetido 
o cheque para crédito na conta do Tesoureiro do Go
vêrno. Se êsse pagamento fôr efetuado, o Tesoureiro 
tomará providências contra o banco remetente, o de
positante ou os endossantes, a fim de proteger os 
interêsses do Govêrno. O Banco Federal de Reservas 
não creditará à conta do Tesoureiro essa quantia, a 
menos que o pagamento seja feito. Se o cheque fôr 
pago pelo Banco Federal de Reservas ou o Tesoureiro 
'não determinar o banco ou depositante remetente,. 



uma copIa dêle será enviada ao Banco Federal de 
Reservas que o tenha recebido primeiro, a fim de que 
uma tentativa de reembôlso seja feita. Se êste não 
tiver lugar, o Tesoureiro tomará as providências que 
julgar necessárias, no sentido de proteger os interêsses 
do Govêrno. 

4) Nos casos de cheques rasurados ou com falsa 
assinatura do sacador, não observados no primeiro 
exame pelo Banco Federal de Reservas designado, ou 
naqueles em que o direito de reivindicação do Tesou
reiro seja questionado, os cheques serão remetidos ao 
Banco Federal de Reservas que primeiro os tenha 
recebido como cobrança, sem lançamento na conta do 
Banco Federal de Reservas, creditando-se na conta do 
Tesoureiro somente, quando os pagamentos forem efe
tuados pelos endossantes dos cheques. Uma fotocópia 
pode ser devolvida em lugar do cheque, se êste fôr 
requerido para o processo de investigação criminal ou 
procedimento legal. 

o Banco Federal de Reservas desempenhará, com 
tôda cautela, os seus deveres relativamente aos che
ques governamentais, de acôrdo com o estipulado 
nesta Circular, e, quando agir na qualidade de agente 
do Tesoureiro do Govêrno, responderá somente por 
sua própria negligência. 

Seção 23 - Arrecadadores Gerais Ativos 

o Tesoureiro tem o direito de examinar todos os' 
cheques governamentais abrangidos pela seção 21, da 
Parte IV, apresentados pelos bancos arrecadadores, de 
acôrdo com as disposições da seção 21, desta Circular 
e recusar o seu pagamento. Os cheques lançados 
pelos "Arrecadadores Gerais Ativos" na conta do Te
soureiro, nos têrmos do disposto na seção 21, quando 
os saldos dos funcionários assinantes comportarem, 
somente poderão ser recusados nos casos de alteração 
ou falta de assinatura do sacador. Os "Arrecadado
res" serão chamados a garantir os endossos, inclusive 
os endossos do sacador, quando o cheque fôr sacado 
em seu favor. 

O Tesoureiro do Govêrno devolverá ao "Arreca
dador" remetente, todo cheque cujo pagamento seja 
recusado. Se êste fôr requisitado para o processo de 
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investigação criminal ou procedimento legal, será êle 
retido pelo Tesoureiro para tal fim, e uma fotocópia 
dêle será remetida ao banco arrecadador. 

Nos casos de cheques pagos pelo Tesoureiro do 
Govêrno com endôsso falso, defeito material ou alte
ração, não ver :ficados no primeiro exame, uma foto
cópia dêle será enviada ao banco arrecadador, e êste 
o creditará imediatamente na conta do mesmo Tesou
reiro. 

Nos casoS' de cheques com assinatura falsa do 
sacador, não verificada no pagamento efetuado pelo 
Tesoureiro, e naqueles em que o direito de reivindi
cação do Tesoureiro fôr questionado, serão êles reme
tidos ao banco arrecadador para a devida cobrança. 
Uma fotocópia poderá ser remetida em lugar do che
que, se êste fôr requisitado para o processo de inves
tigação criminal ou procedimento legal. 

Seção 24 ---- Acôrdos especiais entre os Bancos e o 
Tesoureiro do Govêrno 

Os Bancos que apresentam cheques descontáveis 
em Washington, D.C., diretamente ao Tesoureiro, 
mediante acôrdos especiais com êste, respondem por 
todos os endossos antecedentes, inclusive os do saca
dor, quando o cheque fôr sacado em seu benefício, 
independentemente de declaração específica do banco, 
no endôsso. 

A devolução de cheque cujo pagamento seja re
cusado será feita ao banco, a fim de providenciar o 
reembôlso ao Tesoureiro do Govêrno, antes do encer
ramento do próximo dia útil, e se o reembôlso não fôr 
feito, o referido Tesoureiro deduzirá a quantia devida 
ou que venha a tornar-se devida. Se o cheque fôr 
requisitado para o processo de investigação criminal 
ou procedimento legal, será êle retido para atender 
esta finalidade, tirando·se uma fotocópia que será for
necida ao banco. 

Nos casos de cheques pagos pelo Tesoureiro, com 
endôsso falso, defeito material ou alteração, não obser
vados no pagamento pelo Tesoureiro, uma fotocópia 
dêles será remetida ao banco com a respectiva reco
mendação de reembôlso. 



Nos casos de cheques com assinatura falsa do sa
cador, não descoberta na ocasião do pagamento pelo 
Tesoureiro, ou em outros em que a reivindicação do 
Tesoureiro seja questionada, êles serão remetidos ao 
banco que os apresentou, com a recomendação de 
reembôlso ou cobrança. Uma fotocópia do cheque 
pode ser devolvida em lugar dêle, se êste fôr requisi
tado para o processo de investigação criminal ou pro
cedimento legal. 

Seção 25 - Decorridos doze meses do encerramento do 
ano fiscal (que ocorre em 30 de junho) os cheques 
sacados contra o Tesoureiro do Govêrno (inclusive os 
descontados e pagos), através dos Bancos Federais de 
Reservas designados I não serão mais pagos pelo refe
rido Tesoureiro. Nestes casos, devem êles ser envia
dos ao Ministro do Tesouro, por intermédio da 
Divisão de Reembôlso, a fim de ser providenciado o 
pagamento pela verba denominada "Obrigações Pen
dentes", acompanhados dos pedidos de pagamento 
contra recibo dos proprietários de tais cheques. To
davia, a observância do prazo de doze meses não será 
aplicada aos casos em que os cheques forem emitidos 
por conta de débitos de Obrigações do Govêrno. 

VII - OUTRAS DISPOSIÇÕES 

Seção 26 - Tôdas as instrucões anteriores ficam sem 
efeito, passando a vigorar' unicamente as da presente 
Circular. 

Seção 27 - Salvo quando prescrita de forma contrária, 
nada desta Circular deve ser interpretado como afe
tando os depósitos feitos por funcionários do Govêrno 
para crédito em suas contas oficiais de cheques Com 
"Arrecadadores Gerais" e "Limitados". 

Seção 28 - As disposições desta Circular não se apli
cam nem atingem os depósitos de dinheiros públicos 
realizados fora dos 48 Estados e do Distrito de Co
lumbia, exceto se forem especificamente ampliadas 
pelo Ministro do Tesouro, noutra oportunidade. 

Seção 29 - O Ministro do Tesouro pode revogar ou 
alterar, a qualquer tempo, as disposições desta Cir
cular. 

(a) Ministro do Tesouro 
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1946 
Circular Ministerial n.O 176 
Emenda n.O 1 9 de setembro de 19-«) 

A Circular n.O 176 (revista), de 21 de dezembro de 1945~ 
do Ministério do Tesouro, é alterada pela presente com a 
supressão do subparágrafo (c) da seção 20 - Garantia colateral 
para depósitos -, nela substituindo-se os subparágrafos (e) e 
(f) do seguinte teor: 

"c) Os títulos dos Bancos Federais de Terras, obrigações 
dos Bancos Federais de Crédito Intermediário, obrigações dos 
Bancos Federais de Empréstimo de Casas, obrigações da Asso
ciação Federal de Hipoteca Nacional e os títulos de Pôrto Rico 
todos por seu valor nominal." 

"e) Os títulos e certificados de dívidas das ilhas Filipinas, . 
emitidas anteriormente a 1.0 de maio de 1934, de conformidade 
com os podêres expressos nas leis do Congresso dos Estados 
Unidos, todos pelo valor do mercado, não excedendo ao valor 
nominal." 

"i) As obrigações emitidas ou garantidas pelo Banco In
ternacional para Reconstrução e Desenvolvimento, todos por 
seu valor nominal" . 

(a) Ministro do Tesouro 

1947 
Circular Ministerial n.o 176 
Emenda n.O 2 14 de julho de 1947 

A Circular n.o 176 (revista), de 21 de dezembro de 1945, do 
Ministério do Tesouro, com as respectivas alterações, fica 
pela presente alterada com a supressão da seção 28, "Um ano 
de restrição no pagamento de cheques" introduzindo-se em seu 
lugar a seguinte seção 28: 

"VI - Limitação de tempo para PAGAMENTO DOS 
CHEQUES DO GOV1!RNO" 

Seção 28 - Limitação de tempo para pagamento 

a) Cheques sacados contra o Tesoureiro do Govêrno 

Os cheques sacados contra o Tesoureiro do Govêrno (in
clusive os pagos através dos Bancos Federais de Reservas de
signados), não serão por êle pagos depois da expiração de 10 
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anos, contados da data de sua emissão, nem nos casos de inca
pacidade ou falecimento do proprietário ou portador. Igual
mente não serão pagos pelo referido Tesoureiro, depois de ex
pirados os doze meses que se seguirem ao encerramento do ano 
fiscal (ocorre em 30 de junho) em que tenham sido emitidos. 
~stes cheques deverão ser remetidos, pelo proprietário ou por
tador, ao Escritório Geral de Contas, em Washington 25, D.C., 
para liquidação, acompanhados do pedido de pagamento, contra 
recibo dos mesmos proprietários ou portadores. Quanto aos 
cheques emitidos por conta de débitos públicos de obrigações 
·e transações relativas à Administração bancária e à circulação 
das leis, serão êles pagos sem limite de tempo. 

b) Cheques sacados contra Arrecadadores 

Expirado um ano do encerramento do ano fiscal (ocorre 
-em 30 de junho) em que os cheques forem sacados e, com exce-
-ção dos emitidos na conta de débito público de obrigações e 
transações relativas à Administração bancária e c:rculação das 
leis, sacados por funcionários governamentais autorizados, con
tra "Arrecadadores" designados, não serão mais pagos por êstes, 
devendo ser remetidos pelos proprietários ou portadores ao Es
critório Geral de Contas, em Washington 25, D.C., para liqui
dação, acompanhados do pedido de pagamento, contra recibo 
dos .mesmos proprietários OU portadores. O disposto nesta sub
seção não se aplica aos cheques sacados pelas Sociedades 
Anônimas com capital integralmente subscrito pelo Govêrno, 
pelas Sociedades mistas, ou pelos "Arrecadadores" designados. 

1949 
Circular Ministerial TI.o 176 
Emenda n.O 3 

(a) Ministro do Tesouro 

5 de dezembro de 1949 

A Circular n.o 17~ (revista), de 21 de dezembro de 1945, 
do Ministério do Tesouro, com as respectivas alterações, 
fica pela presente alterada com a supressão da Parte VI (PA
GAMENTO DE CHEQUES SACADOS CONTRA O TESOU
REIRO DOS ESTADOS UNIDOS), subparágrafo (b) da seção 
25, introduzindo-se em seu lugar o seguinte: 

b) Os cheques sacados contra o Tesoureiro do Govêrno 
e pagos através dos Bancos Federais de Reservas serão assim 
preenchidos: (O têrmo Banco Federal de Reservas usado nêste 
subparágrafo refere-se ao Banco Federal de Reservas designado 
no cheque ou, quando êste fôr pagável através de qualquer 
Banco Federal de Reservas, naquele em que fôr recebido). 
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1) O Banco Federal de Reservas, quando agir como agente 
e em nome do Tesoureiro, pagará qualquer cheque ou o devol
verá ao banco ou à parte de quem êle seja recebido. O Banco 
Federal lançará a crédito da conta do Tesoureiro todo cheque 
cujo pagamento seja recusado no primeiro exame. Em contra
partida, extornará o lançamento anterior na sua conta, para 
tal cheque; mas se êste fôr requisitado para o processo de inves
tigação criminal ou procedimento legal, será êle enviado pelo 
Banco Federal de Reservas ao Tesoureiro, com esta finalidade, 
remetendo-se uma fotocópia ao banco ou à parte de quem tenha 
sido recebido. 

2) Todo cheque pagável ao Banco Federal de Reservas, 
porém pago ou recebido numa filial dêle, será remetido ao 
Banco Federal designado, para pagamento, de acôrdo com o 
subparágrafo (b) (1) desta seção; assim, também o cheque 
descontado em qualquer Banco Federal de Reservas, pago ou 
recebido numa filial de Banco Federal será remetido ao do 
distrito em que a filial esteja localizada, para os efeitos do 
disposto no subparágrafo (b) (1) desta seção. 

3) Nos casos de cheques pagos pelo Banco Federal de Re
servas em favor do Tesoureiro do Govêrno, com endôsso falso, 
defeito material ou alterações, que tenham escapado ao primeiro 
exame, o Banco Federal de Reservas ou a sua filial que os tenha 
recebido primeiro, será notificado, e uma fotocópia será enviada 
ao banco ou depositante com a recomendação de a quantia ali 
estipulada ser paga ao Banco Federal de Reservas ou à sua 
Filial, para crédito na conta do mesmo Tesoureiro. Se tal pa
gamento não fôr efetuado, o Tesoureiro tomará contra o banco 
remetente, depositante ou endossante anterior, as providências 
necessárias para proteger os interêsses do Govêrno. Se, porém, 
tiver sido efetuado o pagamento, o Banco Federal de Reservas 
ou a sua filial não lançará a crédito da conta do Tesoureiro a 
quantia constante daquele cheque. Quando o cheque fôr pago 
pelo Banco Federal de Reservas ou pela sua filial, ou ainda, nos 
casos em que o Tesoureiro não determine isto ao banco reme
tente ou depositante, uma fotocópia do mesmo che1ue será 
enviada ao Banco Federal de Reservas ou à sua filial que o 
tenha recebido primeiro, com a recomendação de que seja Íeita 
~ cobertura. Se o cheque não fôr pago, o Tesoureiro tomará 
as providencias que julgar necessárias ou convenientes para 
proteger os interêsses do Govêrno. 

4) Nos casos de cheques com assinatura falsa do sacador, 
porém não descoberta no primeiro exame, e nao.ueles E:m que 
o direito de reivindicação do Tesoureiro fôr questionado, o 
Banco Federal de Reservas ou a sua filial, que os tenha rece-
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bido primeiro, será notificado, e uma fotocópia dêles enviada 
pejo Tesoureiro ao banco ou depositante que os tenha remetido 
a tal Banco Federal de Reservas ou filial, com a recomendaçã.o 
de que a quantia ali estipulada seja paga a êste ou à respectiva 
filial, pará crédito na conta do Tesoureiro do Govêrno. Se tal 
pagamento não fôr feito, o Tesoureiro tomará, contra" banco 
remetente ou depositante e os anteriores endossantes, as provi
dências que julgar necessárias para proteger os interêsses do 
Govêrno. Salvo havendo pagamento, o Banco Federal de Re
servas ou a sua filial não creditará na conta do Tesoureiro a 
quantia constante do cheque. Se êste fôr pago por um Banco 
Federal de Reservas ou sua filial, ou o Tesoureiro não puder 
determinar o banco remetente ou depositante, uma fotocópia 
dêle será enviada com a solicitação no sentido de obter a co
brança. Mas, se o cheque não fôr pago, o Tesoureiro tomará 
as providências que julgar necessárias para proteger os inte 
rêsses do Govêrno. 

(a) Ministro do Tesouro 

1949 
Emenda n.o 4 23 de janeiro de 1950 

A Circular n.o 176 (revista), de 21 de dezembro de 1945, do 
Ministério do Tesouro com as respectivas alterações, fica 
pela presente alterada, com a supressão da l.a frase do subpará 
grafo (a) da seção 8 - Endôsso e Remessa de cheque para co
brança, - inserindo-se no seu lugar a frase seguinte: 

"a) O depositante deve estampar no anverso de cada che
que depositado para crédito na conta do Tesouro, estas pala
vras: "1:ste cheque foi emitido para pagamento de uma obri
gação do Govêrno dos Estados Unidos, devendo ser pago ao 
par. " 

(a) Ministro do Tesouro. 

1954 
Emenda n.O 7 26 de abril de 1954 

A Circular n.o 176 (revista), de 21 de dezembro de 1945, do 
Ministério do Tesouro com as respectivas alterações, fica 
assim alterada: 

1. Suprimindo-se a primeira frase do subparágrafo (d) 
Disposições do Original, e cópias de acôrdo com a seção 6. Cer
tificados de Depósito, inserindo em seu lugar os seguintes di
zeres: "O original de cada certificado de depósito será reme-
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tido no encerramento dos trabalhos do dia em que foi recebido 
pelo "Arrecadador Geral" ao Banco Federal de Reservas ou 
à Filial do distrito no qual o "Arrecadador" esteja localizado." 

Os Bancos Federais de Reservas apresentarão um extrato 
das transações com os "Arrecadadores Gerais" de seus distritos 
devendo remeter os ce~tificados originais de depósitos ao Tesou
reiro do Govêrno, de acôrdo com a transcrição consolidada. 
O original de cada certüicado de depósito recebido dos" Arreca
:iadores", pelo Banco Federal de Reservas, acompanhará o ex
trato da conta do Tesouro na qual o crédito aparece. Os Bancos 
Federais de Reservas poderão ser autorizados pelo Minis
tério do Tesouro a remeter certos originais e outras repar
tições do Tesouro, exceto ao Gabinete do Tesoureiro do Govêrno. 

2. Revendo-se a Seção 18 - Cheques não cobrados ou 
perdidos referentes a depósitos a crédito da conta do Tesoureiro 
do Govêrno que passa a ter a seguioOte redação: "O procedi
mento estabelecido na seção 12 acima (exceto quanto às subse
ções (c), (i) e (j), será aplicado aos casos de cheques, saques 
ou outros documentos recebidos pelos "Arrecadadores Gerais 
Ativos", não cobrados ou perdidos. Em lugar do procedimento 
.estabelecido na subseção (c), o "Arrecadador" deverá remeter, 
na data em que a carga fôr lançada na conta do Tesouro, o 
original de cada formulário 5.504 (revisto) e a nota de débito 
ao Banco Federal de Reservas ou à sua Filial do dlstrito no 
qual o "Arrecadador" fôr localizado, bem como o extrato de 
lançamento do débito. As demais cópias serão distribuídas, de 
acôrdo com as instruções constantes do anverso do formulário." 

3. Suprimindo-se a Seção 19 - Saldos excedentes - inse
rindo-se em seu lugar os seguintes dizeres: "Seção 19 - Trans
ferência de recibos líquidos (sem redução). Cada "Arrecadador 
Geral" deverá remeter, no encerramento dos trabalhos de cada 
dia em que haja transações na Conta Geral do Tesoureiro, ao 
Banco Federal de Reservas ou à sua Filial do distrito no qual 
o "Arrecadador" estiver localizado, a quantia líqUida das tran
sações do dia, em fundos avaliáveis para crédito imediato na 
conta do Tesoureiro por tal Banco Federal de Reservas ou sua 
Filial, com o extrato em que constam as transações." 

4. Revendo-se a Seção 21 - Pagamento e preenchimento 
de cheques sacados contra o Tesoureiro do Govêrno, com a se
guinte redação: Os "Arrecadadores Gerais Ativos" não lançarão 
os cheques do Govêrno na conta geral do Tesoureiro mantida 
em seus livros, devendo escriturá-los como se segue: 

a) Os cheques do Govêrno (1), emitidos para transferên
cia de fundos dum pagador a um outro ou (2) sacados pelo 
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pagador para depósito a crédito do Tesoureiro do Govêrllo, 
serão recebidos em depósito pelo pagador para remessa, com a 
quantia líquida das transações do dia, ao Banco Federal de Re
servas ou à sua Filial do distrito em que o "Arrecadador" está 
localizado, sem lançamento na conta do Tesoureiro. ~sses che
ques, devidamente relacionados e acompanhados dos certificados 
de depósitos, serão remetidos ao Banco Federal de Reservas ou 
à sua Filial, com a quantia líquida das transações do dia, per
m.tindo, assim, que os "Arrecadadores" sejam creditados pelos 
referidos cheques, sem contudo lançá-los na conta geral do 
Tesoureiro. 

b) Os cheques do Govêrno recebidos em pagamento de
verão ser liquidados fora da conta geral do Tesoureiro, através 
dos canais normais. O Tesoureiro do Govêrno, mediante solici
tação especial, comunicará aos "Arrecadadores Gerais Ativos" 
se os saldos a crédito dos pagadores são suficientes para aten
:ler ao pagamento dos cheques apresentados. Os "Arrecada
dores Gerais Ativos", para obterem imediato crédito para tais 
cheques do Govêrno, seguirão o procedimento prescrito na seção 
22 supra. 

As remessas de cheques do Govêrno aos Bancos Federais 
de Reservas serão regulados pela Lei de Remessas e Perdas 
do Govêrno, desde que o "Arrecadador" possua cópia das lis
tagens, com a descrição dos cheques. 

5. Suprimindo-se a Seção 22 - Restauração de saldos es
gotados inserindo-se em seu lugar o seguinte: "Seção 22 -
Obtenção de crédito para os cheques do Govêrno recebidos dos 
pagadores, em troca de pagamento. Quando os "Arrecadadores 
Gerais Ativos" necessitarem de crédito para os cheques do Go
vêrno recebidos dos pagadores, em troca de pagamento, deve
rão proceder assim: Solicitarão por telegrama ao Tesoureiro do 
Govêrno, indicando o número, o símbolo e a quantia do cheque, 
que seja colocado a seu crédito uma quantia igual à constante 
do cheque. O Tesoureiro creditará êsses fundos ao "Arreca
dador" por um dos seguintes métodos usados, isto é, autorizan
do por telegrama o Banco Federal de Reservas a creditar: (1) 
na: conta do banco arrecadador, ou (2) num banco correspon
dente de qualquer cidade em que esteja localizado o Banco Fe
deral de Reservas, por conta do banco arrecadador. Após a 
remessa, comunicará ao Banco Arrecadador, por telegrama, de
vendo o "Arrecadador" levantar a quantia e lançá-la a crédito 
da conta geral do tesoureiro. O cheque receb;do do pagador 
será então usado como pagamento da quantia do depósito (re
messa de fundos) ao Banco Federal de Reservas, na forma 
prescrita na seção 21 supra." 
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6. Suprimindo-se a Seção 26 - Arrecadadores Gerais Ati
vos - As disposições desta emenda aplicam-se somente aos 
"Arrecadadores Gerais" e aos Bancos Federais de Reservas e 
suas Filiais localizados nos 48 Estados e no Distrito de Columbia, 
e entrarão em vigor, na data do recebimento pelos "Arrecada
dores Gerais" e Bancos Federais de Reservas, das instruções 
específicas do Ministério do Tesouro. 

(a) Ministro do Tesouro 

1954 
Emenda n.O 8 29 de dezembro de 1954 

A Circular n.o 176 (revista), de 21 de dezembro de 1954, 
do Ministério do Tesouro, com as respectivas alterações, fica 
alterada, com a substituição do atual subparágrafo (c) da se
ção 20 "Garantia colateral para depósitos"> pelo seguinte: 

"c) As Obrigações dos Bancos Federais de Terras, Bancos 
Federais de Crédito Intermediário, Bancos Federais de Emprés
timo de Casas, Associação Federal de Hipoteca Nacional, Banco 
Central para Cooperativas, Banco para cooperativas e os títulos 
de Pôrto Rico; todos por seu valor nominal." 

(a) Ministro do Tesouro 

1957 
Emenda n.O 9 1.0 de abril de 1957 

A Circular n.o 176 (revista), de 21 de dezembro de 1945, do 
Ministério do Tesouro, com as respectivas alterações, fica 
alterada no parágrafo (b) da Seção 11, que passa a ter a redação 
que se segue: 

"b) Condições parQ. cobrança de cheques - Os Bancos 
Federais de Reservas ficam autorizados a cobrar os cheques 
creditados na conta geral do Tesoureiro do Govêrno, os quais 
serão impressos como prescrito na seção 8 acima, de acôrdo com 
as instruções do Sistema Federal de Reserva sôbre a liquidação e 
a cobrança de cheques pelos Bancos Federais de Reservas. Cabe 
aos Bancos Federais de Reservas a cobrança dêsses cheques". 

(a) Ministro do Tesouro 
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1958 
Emenda n.O 10 22 de dezembro de 1958 

A Circular n.o 176 (revista), de 21 de dezembro de 1945, do 
Ministério do Tesouro, com as respectivas alterações, fica 
alterada na Seção 28, que passa a ter a redação que se segue: 

"Seção 28 - Limitação de tempo para pagamento 

"a) Cheques sacados contra o Tesouro do Govêrno 
Os Cheques sacados contra o Tesoureiro do Govêrno, inclusive 
quando o sejam pelas sociedades por ações, com capital total~ 
mente subscrito pelo Govêrno ou por sociedades de economia 
mista, são descontáveis sem limite de tempo. Entretanto, se na 
apresentação do cheque o Tesoureiro do Govênco tiver dú~ 
vida de direito ou de fato, o pagamento dêle será adiado até a 
liquidação pelo Escritório Geral de Contabilidade. 

"b) Cheques sacados contra os "Arrecadadores" - De
~orridos doze meses do encerramento do ano fiscal (ocorre em 
30 de junho), os cheques sacados por funcionários governa
mentais autorizados. contra "Arrecadadores" designados não 
serão descontados por êstes, devendo, pois, ser remetidos para 
liquidação, pelo proprietário ou detentor, ao E~crHório Geral de' 
Contabilidade, em Washington, D. C ., acompanhados de solici
tação de pagamento, com as resp.ectivas assinaturas e endereços. 
O disposto nesta subseção não se aplica aos cheques sacados; 
pelas sociedades por ações com capital totalmente subscrito pela' 
Govêrno, ou por sociedades de economia mista" . 

(a) Ministro do Tesouro 

1961 
Emenda n.O 11 28 de setembro de 1961 

A Circular n.o 176 (revista), de 21 de dezembro de 1945, 
do Ministério do Tesouro, com as respectivas alterações, 
fica alterada, com a substituição do atual subparágrafo (f) da 
seção 20, Garantia colateral para depósitos, pelo seguinte:. 

"f) As obrigações emitidas ou garantidas pelo Banco In
ternacional para Reconstyução e Desenvolvimento, tôdas por' 
seu valor nominal." 

(a) Ministro do Tesouro 



1964 
Çircular Ministerial:n.o 17~ 
(Revista em dezembro de 1945) 

Emenda n. o 12 

Serviço Fiscal 
Seção de Contas 

Ministério do Tesouro 
Gabinete do Ministro 
Washington, D. C. 

.. lO de janeiro de 1964 

Ao Tesoureiro' M Govêrno, aos Bancos Federais de Reser
vas e suas Filiais, aos Arrecadadores e Agentes Financeiros do 
Govêrno; assim; como aos funcionários, agentes ou. empregados 
governamentaisco'ntratados para cobrança~ depósito ou remessa 
de dinheiros púb~icos> inclusive a quem interessar possa: 

A Circular n.o 17.6 (revista) ,. de 21 de dezembro de 1945, 
do Ministério do Tesouro, com as respectivas alterações, fica 
alterada como se segue: 

1. O subparágrafo ( c) da seção 20 passa a ter a seguinte 
redação: 

"c) Asobr.igações dos Bancos Federais de Terras, Bancos 
de Crédito Int~rmed~ário, Bancos Federais de Empréstimos de 
Casas, Associação Federal de Hipoteca Nacional, Banco Central 
.para cooperativas, aancos para cooperativas, Domínio do Vale 
do Tennessee e ~ít1.llos de Pôrto Rico, todos por seu valor no
minal. " 

(a) Ministro Assisteq.te do Tesouro. 
'.: 
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ANEXO N.o 3 
. : ~ 

ARRECADAÇÃO PELARÊ~E BANCÁRIÁ NA ARGENTINA 

MINUTA DE CONVÊNIO' 

Entre la Dirección Ge:leral Impositiva,.representadn aI 
efecto por el ... .. ,....,...............: .. , .. , .. ' , .. . . . . . . . . ..... . 
en uso de las facultadeSl que le confieren los articulos 4.°, 5.° Y 
30.0 de la Ley n.o 11.683 (t. o. en 1960) yel ............... . 
representado por eI ....... ' ......... , ............... , .... . 
se conviene lo siguiente: 

Artículo 1.° - La Dirección General Impositiva (en adelante se 
denominará "Dirección General") encomienda aI ........... . 
(en adelante HeI Banco") y éste acepta atender la cobranza, 
mediante depósito banca:r:io, en efectivo o con ~heque contra ll:i 
casa bancaria cobradora o 'de otra casa bancar.i~ de plaza, de los 
importes correspondientes a los impuestos cuya recaudación está 
:a cargo de l~ Dir~cción. General. 

Artículo 2.° ~ La gestión a.que se hace referencia en el artículo 
anterior se desarrollará conforme a las normas, condiciones de 
trabajo y de retribuición indicadas en el anexo que integra 
este convenio. EI contenido de las normas referidas podrá ser 
modificado por la D~rección General previa conformidad deI 
Banco. 

Artículo 3.° - Este convenio tendrá la validez de un ano a par
tir de la fecha de su firma. Será sucesivamente prorrogable a 
su vencimiento por períodos anuales, por tácita reconducción, 
si no media voluntad en contrario de cualquiera de las partes, 
expresada a la otra en forma fehaciente, con. una anticipación 
de por los menos tres meses deI vencimiento deI período con
tractual o de su renovaci6n. 
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Artículo 4.0 
- La Direcdón General podrá rescindir el presente 

contrato por telegrama colacionado, antes deI vencimiento deI 
mismo y sin necesidad de recurrir previamente aI procedimi
ento que sefíala el artículo anterior, eu caso de que el Banco 
no de cumplimiento o sea moroso en satisfacer cualesquiera de 
las obligaciones estipuladas en el presente o en su anexo, sin 
perjuicio de las responsabilidades que le corresponda aI Banco 
por danos y perjuicios si los hubiera. Asimismo podrá rescin
dir el convenio, en las mismas condiciones prealudidas cuando, 
modificadas las normas a que se refiere el punto 2.° in-fine por 
la Dirección, el Banco se negare a prestar su conformidad. 

Artículo S.O - La Dirección General qu,eda ampliamente fa
cultada por el Banco para practicar la auditoría que sea necesa
ria, a su juicio, para verificar el cumplimento por parte dei 
Banco de las obligaciones que se asumen en este convenio. 

Artículo 6. 0 
- En Buenos Aires a los días deI mes de 

deI afío mil novecientos sesenta y quatro, se firman de 
conformidad dos ejempIares de un mismo tenor y a un solo 
efecto. 

(SIN CASA CENTRAL EN CAPITAL FEDERAL) 

ANEXO 

Artículo 1.0 - El Banco de La Pampa ............... queda 

J86 

obligado a: 

a) Recioir depósitos bancarios correspondien
tes a las cuentas de impuestos cuya recau

. dación está a cargo de esta Dirección Ge
neral; 

b) Las sucursales deI Banco transferirán a su 
Casa Central el total recaudado detallado 
por impuesto, de la siguiente forma: 

1) Dentro de las veinticuatro (24) horas 
los depósitos en efectivo o cheques de 
la casa bancaria cobradora; 

2) Dentro de las setenta y dos (72) horas 
los depósitos con cheque de otra casa 
bancaria de plaza; 



c) La Casa Central transferirá tanto su propia 
recaudación como la de sus sucursales en 
los plazos establecidos en el inciso b a las 
cuentas abiertas para cada impuesto en el 
Banco de la Nación Argentina (Casa Cen
tral) ; 

d) AI realizar la transferencia indicada en el 
inciso c) remitirá por expreso certificado a 
División Contaduría Recaudación (Rivada
via 1355, Capital) resumen con detaUe de 
los importes recaudados por Casa Central 
y Sucursales; 

e) La Casa Central y Sucursales procederán 
a confeccionar un formulario con el detalle 
de los importes recaudados por impuesto, 
el que deberá adjuntarse a los duplicados 
y triplicados de las respectivas boletas de 
depósito, según corresponda a rendición de 
24 o 72 horas; 

f) Los Bancos entregarán a las Agencias y 
Distritos de esta Dirección General dichos 
antecedentes. En caso que no tengan su 
sede en la misma localidad el Banco remi
tirá por corre0 esa documentación a la 
Agencia o Distrito que en cada caso se in
dicará. 

Artículo 2.° La Direción General Impositiva queda obligada a: 

a) Abonar como única retribución la suma de 
un peso moneda nacional por depósito, en 
concepto de comisión, más los importes que 
resulten de la aplicación de la tarifa de 
transferencia postal deI Banco de la Nación 
Argentina vigentes aI momento de produ
cirse la misma; 

b) A proveer, a título gratuito las boletas ele 
depósito correspondientes a los gravámenes 
cuyo cobro está a cargo deI Banco. 
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INSTRUCCIONES A QUE DEBERAN AJUSTARSE LAS 
INSTITUCIONES BANCARIAS DEL INTERIOR, EN LA 

ACEPTACION DE PAGOS DE IMPUESTOS 

Para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el 
convenio suscripto con esta Dirección, las Instituciones Ban
carias ajustarán su cometido a las siguientes normas 

~ Aceptarán pagos mediante depósito, en efectivo o con 
cheque contra la casa bancaria cobradora u otro banco de los 
impuestos cuyo detaUe obra por cuerda separada. 

b) La casa cobradora, verificará en el momento de aceptar 
el depósito que la boleta correspondiente esté correctamente 
cubierta en la totalidad de sus rubros. 

En ese sentido se destacan a modo de ejemplo los datos que 
son comunes a la totalidad de las boletas: 

1.0) Nombre deI banco cobrador. 

2.°) Apellido y nombre o denominación deI responsable 
y su domicilio. 

3.°) Si el pago se efectúa en efectivo o con cheque. En 
este último caso el número deI mismO. 

4.°) Importe total deI depósito en números y letras. 

5.°) Número deZ contribu-yente. En atención que pueden 
efectuar pagos personas no inscriptas, se verificará 
que si no está inserto dicho número, obre en 
el casillero correspondiente la constancia- de "no 
inscripto", o bien se anule eI mismo mediante eI tra-

zado de una línea. 

Estas dados deberán consignarse en todos lo ejempIares que 
componen la misma en letra tipo imprenta o muy clara de 
forma que permita su fácil Iectura. 

c) La casa bancaria cobradora (casa central o sucursal) 
confeccionará diariamente un detalle de los importes recaudados 
por impuesto, utilizando para tal fin un formulario por dupli
cado, de acuerdo al modelo "A", aI que deberán adjuntarse los 
duplicados y triplicados de las respectivas boletas de depósito, 
en el orden en que sus importes sean consignados en eI mismo. 
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En dicho formulario se deducirá de la recaudación total 
la suma de m$n. 1. - por depósito, en concepto de comisión, 
más los importes que resulten de la aplicación de la tarifa de 
transferencia postal deI Banco de la Nación Argentina vigente 
aI momento de producirse la misma, con lo que se obtendrá 
el total neto el que se transferirá dentro de las 24 horas de 
efectuado el depósito. 

Esa documentación será entregada dentro de dicho lapso, 
cu ando se trate de cheques librados contra la casa cobradora 
a la Agencia o Distrito de esta Dirección General que por su 
jurisdicción le corresponda. Cu ando no tenga su sede en la 
misma localidad se remitirán esos antecedentes por pieza postal 
certificada. 

d) Cuando se intervenga un valor depúsitado, por vicios 
de forma o falta de fondos, no obstante habérsele entregado aI 
contribuyente el cuadruplicado de la boleta de depósito como 
constancia de pago, el duplicado y triplicado serán anulados. 
con la leyenda "CHEQUE RECHAZADO por .......... " indi-
cando su motivo y suscribiendo tal constancia funcionario auto
rizado deI Banco, estampando sello aclaratorio de firma. El 
valor intervenido será adjuntado aI formulario "A" respectivo 
conjuntamente con el correspondiente duplicado y triplicado 
de la boleta de depósito y se registrará en el mismo el depósito 
y el rechazo (crédito y débito). 

e) Tratándose de cheques librados contra otro banco se 
entregará la documentación mediante formulario modelo "A" 
que se confeccionará especialmente para estos casos efectuando 
la acreditación de los fondos respectivos dentro deI plazo de 72 
horas de efectuado. el depósito. 

Tanto para entrega o remi-sión de la documentación como 
en 10 atinente a la comisión a percibir por el banco se procederá 
conforme a lo prescripto en el inciso c), dentro deI término 
indicado en el párrafo precedente. 

Cuando se produzcan los casos previstos en el inciso d) de 
estas instrucciones se dejará constancia deI depósito y deI re
chazo (crédito y débito) en el formulario seiíalado en el pri
mer párrafo de este inciso. 

f) Cuando el banco designe a una sucursal con sede en 
la Capital Federal como casa centralizadora, las demás sucur
sales y la Casa Central le transferirán diariamente el total re
caudado por impuesto (importe que resulta deI formulario "A"). 

La casa centralizadora totalizará por impuesto, las trans
ferencias de las sucursales y Casa Central, más su propia re-

13Ü' 



<caudac~ón, utilizando para tal efecto un formulario similar aI 
modelo "B", el que reflejará los totales líquidos consignados 
en el formularia modelo "A". 

Los totales de los formulários "B" es decir, la recaudación 
líquida de um día totalizada por impu esta se ingresará, dia
riamente, en el Banco de la Nación Argentina (Casa Central) 
mediante cheque o acreditación. 

Para tal efecto se utilizará una nota o formularia de crédito 
por duplicado similar aI modelo "C" que corresponda, el que 
será entregado en el mostrador de la oficina "Cuentas Corrien
tes Oficiales" de dicho Banco juntamente con los formularios 
modelo "B", la que sellará el duplicado como constancia de 
pago. 

g) Cuando se centralice la recaudación en la Casa Cen
tral con asiento en el interior deI país, la misma totalizará 
por impuesto las transferencias de las sucursales, más su pro
pia recaudación, utilizando también en este caso, un formu
lario similar aI modelo "B", el reflejará los totales líquidos 
'Consignados en el formulario modelo "A". 

, La institución bancaria constituída por una sola casa, utili
zará un formulário similar ao modelo "BF' en el que se detal
lará la recaudación total deI día discriminada por impuesto, 
de acuerdo con los formularias "A" correspondientes. 

Los totales de los formularias "B", as decir la recaudación 
líquida de un día totalizada por impuesto se ingresará, diaria
mente, mediante transferencia bancaria tomada en la sucursal 
deI Banco de la Nación Argentina más próxima sobre Casa 
Central (Cuentas Corrientes Oficiales) deI mismo. 

Al efectuar el ingreso en la forma indicada precedente
mente, remitirá por pieza certificada a esta Dirección Gene
ral (Divisián Contaduría RecaudaciÓll.- Rivadavia 1355 Piso 
5to. ), los formularias "B" correspondentes., 

h) La Dirección General Impositiva no aceptará ningún 
débito correspondiente a día de recaudación cuya acreditación 
ya hubiese sido comunicada. 

i) Tanto la Casa Central como las sucursales, requerirán 
directamente a la División Compras y Suministros de esta 
Dirección General, sita en Avenida de Mayo 1317-6to. piso 
- Capital Federal, la provisión de boletas de depósito. 

Estas pedidos deberán efectuarse en base a la cantidad de 
boletas que estimen utilizarán en un lapso de tres meses. 
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13\1'8110. Aires, .••.• de ............ ~ ') .... 'J. ar. 19(; •• fi 

Modelo "A" 
(24 ó 72 hOras) x 

BAlfCO ...... • " ........... oi ......................... ~. 

0&.. CerltrQJ.. o Suoursal .......................................... de ....... .. .de 196 ...... . 

lt<ll1.o1110 .. oi ......... ' ........................................................ , .................... .. 

!%uDaterido para la cu~tn-de impuesto ••.••.••••••••• # ••••••••••••••••••••••• 

......•.•. _ ... ;:~ .. ~.~ •...•...........••......•........ .......••....•...•.•.....• 

DEPOSITO S 

JilI de Importe 
Ng de Importe !T~ de Importe ard_ ordén orden 

I 
Total depos1tlldo segun boletus ••••• $ ______ _ 

Menos I Cooisión y Tarifa. Postcl ••• $ ______ _ 

TOTAL NETO A TRA..'fSFlliIR ••••••••••• $ _______ _ 

X Tacheae lo que no correeponde 



líodelo ::11" 

( 24 Ó 72. horas) x 

E~ ....... I!' ................ •••••••••• •• }I" ••.•••••••• 

;Para ser acreditado en lo. Cllerlta de impuesto ••••••••••••••••• o'" •• h ..... , ••••• 

................ ••••• .... r ••••• o..rden DIRECcION GÉNERAL DlPOS::::rIVA, en 81 

de la NaciÓn Argentina - Casa Central - Buenos Aires. 

Fechas de 
recaildaciÓn 

...... ".,. ....... . 

...... , ....... . 
." ......................... .. 

.. .. .... .... .... .. .... .. .. .. .. 

.................. oi' .. ti .... " 

............ .. ,. ............. .. 

CASAS R E C A U D A D O R .1\ S 

'Casa C~t+o1. ... , ........... " ................... " .. ~ P" • 

SUCtlr8a1 

Sucursal 

SuclU'sal 

Sucursal 

Sucursal 

Sucursal 

Sucursal 

Sucllrsal 

Sucursal 

Sucu...·sal 

Sucursal 

.,.·, .. ~ ..... ··.···f .. '.~.· ... ,. 

....... , ........•••• -.... ~ .... -
••••••••••••••••••••• # ••••••••• 

........ , ........ ~ ............... . 

., ••••••• • f ...... ~ ........ .,., , .... r_" 

TOTAL A ACREDITlR ••••••• 

•••• t .......... ~ .••••••• de ••••••••••••••.•• ~ de 196 •••• , ••• 

x Tache.e lo que no correspond~ 



Modelo 1113 1 11 

(24 Ó 72 horas) x 

:e.ANco ................. " ...... " .............. " ................ " ..... " ......... "" ...... " .......... " f. 

(único. casa) 

:Pare. ser acreditado o. la. oJ;:de)ll de la DIRECCIOllT (}ENER.AL IMPOSITIVA, 'en el 

:Banco de la Nación Argentina - Casa Central - Buenos Aires, en la c\1ente. de-

los aiguientes impuestoa: 

DETALLE 

Rédi tos .. " ....... " ...... " .. " ...... " ...... " .. "" .... " .. """"" ........ "" •• ,". " .... "" " 

Ventas .... " .......... " .. "" ......... "" ...... "" .... " .. """"" .. """ .. " .... " .... """",, .. 

Beneficios Extraordinarios ••••••••••.••••••.••••.•••.••• 

Para Educación Técnica •.••••••.•.•• ' •••••••••.•••••••••• 

"" " " ...... "" .. """" ........ "" . 
.... .. .. ... " .... " .. "" .... " ... 

$ 

$ 

$ 

$ 

TOTAL INGRESADO •••••••••••• $ 

Importe 

............ "" "" " .. " .. ...... 4' ............. de ...... " .. "" " ........ de 196 "" 

:x Tllchese lo q~e no oorreepondn. 



Moqcl0 '!C" , 

.AL BANCO DE LA NACION ARGEw.rlNA ( Casa Central) 

"Cuentas' Corrient.es Oficiales li 

Pera que se sirva acreditar en las siguicntes cuentas: 

Impueato o!Dirección G. Impositiva • 
Impuesto o!Direcc1ón G. !lnpositj,vé, $ 

Impuesto o!DirecciÕn G. Impo/3itiva $ 

liltpueeto o!D1recciÕn G. IlIlPositiva $ 

lmpueeto o!Dil.recciÓn G. Impositiva $ 

Impuesto o!DirecciÕn G. Impositiva $ 

TOTAL •••••••••• $. 

SOJr PESOS 1l0NEDA NACIONAL ••• f • ~ ., lO •••••••••••••• " ••••• , •••••••••••• ~ ••••••••• 

········~········ ••• ·.·~ •• , ••• t·.····.·.·············· .••....•.•• " ...•......• 
Se ecanpaiie,· clleQlle Na: .,.~ •• , ••••••• ~.,. cargo Banco ••••• , •••••••••••• -.~ •••• ~ •. 

• • • • • • •• • • • • ••• •• f •••••••••••••••••••• • '. por d1 cho im.p9rte• 

por el-.Benoo a- •••• t •••• " ............................ ;, 

........ :, ..................................... _ .. 
doe firmas autorizadsa 



Modélo "0''1 

JíL ?Doo DE LA. ncroN .ARGENTINA ( CÁsa Central) 

"Cuentas Corrientes O!iciales" 

l'ara que ae sirva acreditar en las siguientes cuentas: 

Impu.eato o/Dirección, G. Impositiva $ 

~pu.esto o/DIrec~n G. Impositiva $ 

Impuésto o/DirecciÕn G. Impositiva $ 

Impuesto o/DirecciÓn G. Impositiva $ 

Impueato o/DirecciÓn G. Imposi ti vo. $ -
TOTAL o. 0.$ 

SON J>~OS M!)N]!O.l lT!CIONAL .• , ............ fi" , ......... ....... _ ......... , ....... ,. ... 11" .............. ,,, 

............................ " ............ , ............ ,., .............. , ........ . 
que @e debitartÍn en nuestro. cuento. "Giros y Remeso.s". 

por el BazlcC' .................. <li ...... , ............ " ...... ~ ..................... ., 

............ " ................................................................................ . 
dos !irmas Ilutorizado.s 

:8uenoa À~re~, ."... de ....... , ............................ üe 196 ... . 



NOMINA DE IMPUESTOS CUYA PERCEPCION ATENDERA 
EL BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. Y DEMAS 
BANCOS PROVINCIALES MIXTOS Y PARTICULARES. 

A los Reditos 

A los Beneficios Extraordinarios 

A las Ventas 

A la Revaluzación de Activos - Ley 15.272 

de Sellos 

A la Transmisión Gratuita de Bienes 

A las Apuestas en los Hipodromos de Carreras 

A las Ganancias Eventuales 

A lo Pasajes aI Exterior 

A los Incrementos Patrimoniales 

Substitutivo deI Gravamen a la Transmisión Gratuita de Bienes 
p/Personas Físicas 

Substitutivo deI Gravamen a la Transmisión Gratuita de Bienes 

Substitutivo deI Gravamen a la Transmisión Gratuita de Bienes 
para las Empresas Unipersonales y Sociedades de Personas 

Para Educación Técnica 

A la Compra y Transferencia de Automotores 

A las Entradas a las Salas Cinematográficas 

A las Entradas Espectáculos Cinematográficos 

A los Avisos Comerciales Transmitidos por Radio y Televisión 

A los Ingresos Brutos por Explotación deI Servicio de Radio-
fusión yo Televisión de Emergencia - Afio 1956 

Gravamen de Emergencia - Afio 1960 

Derechos Consulares 

Derecho de Inspección de Sociedades Anónimas y Asociaciones 
Civiles 

Gravamen a las Utilidades Provenientes de Exportaciones 
Agrícolas 

14G 



Exhibición a los Estrenos de Películas Extranjeras de Largo 
Metraje 

Impuesto de Patentes 

Multas Elecciones N acionales 

Adicional deI 200% a la Compra y Transferencia de Automo
tores 

Especial deI 5% a las Ventas de Cereales, Semillas Oleacinosas 
y Lanas 

Especial a los Incrementos no Justificados 

Emergencia 1962/64. 
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ANEXO N.o 4 

ARRECADAÇÃO PELA R~DE BANCÁRIA NO BRASIL 

PORTARIA N.o 265, DE 4 DE AGôSTO DE 1965, COM AS 
ALTERAÇOES DA DE N.o 385, DE 26 DE OUTUBRO DE 1965 

O MINISTRO DE ESTADO DOS NEGóCIOS DA FA
ZENDA, no uso de suas atribuições e 

CONSIDERANDO: 

que, nos têrmos do disposto no artigo 17, da Lei n.o 4.503, 
de 30-11-1964, foi autorizada a arrecadação de receitas federais 
por intermédio de estabelecimentos bancários oficiais e privados; 

que, para facilitar aos contribuintes o cumprimento de 
suas obrigações fiscais, é indispensável colocar-se à sua dis-
posição extensa rêde arrecadadora; . 

que a utilização da rêde bancária nacional, na arrecada
ção de receitas da União, permitirá atingir êsse objetivo sem 
despesas adicionais de investimento e custeio; 

R E S O L V E aprovar as seguintes instruções regulado
ras da arrecadação de receitas federais através de estabeleci
mentos bancários: 

1. DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DOS ESTABELECI
MENTOS BANCARIOS 

I - Poderão arrecadar receitas federais, em nome e por 
conta do Tesouro Nacional, além do Banco do Brasil S.A., os 
Bancos que preencherem as condições estabelecidas pelo Banco 
Central da República do Brasil. 
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I 2. DA RESPONSABILIDADE DOS ESTABELECIMENTOS 
BANCARIOS 

11 - Os estabelecimentos bancários autorizados a arreca
dar receitas federais deverão: 

a) receber as importâncias consignadas, pelos con
tribuintes, nas guias de recolhimento, e as constantes das notifi
cações, no caso do impôsto de renda lançado, observadas as 
instruções relativas a cada tributo; 

b) no Estado da Guanabara, na Capital do Estado 
de São Paulo. e nas localidades onde os estabelecimentos ban
cários fôrem dotados de máquinas apropriadas, dar recibo em 
tôdas as vias da guia de recolhimento ou partes do "recibo", 
sendo nas duas primeiras mediante autenticação mecânica, que 
identifique o Banco, a máquina utilizada, o número da ope
ração, a data e a quantia recebida e nas demais com a aposição 
da rubrica do funcionário .. responsável pela quitação, além do 
carimbo do estabelecimento bancário, do qual devexão constar 
a data do recebimento e o nome daquele funcionário, além 
dos dizeres: "Recebi a importância acima. Duas vias foram 
autenticadas mecânicamente"; 

c) nas demais localidades, dar recibo em tôdas as 
vias da guia de recolhimento ou partes do "recibo", mediante 
aposição de carimbo do estabelecimento bancário, com data do 
recebimento e nome do funcionário responsável pela quitação, 
além da rubrica dêste; 

d) reter, como documento contábil, a última via 
das guias de recolhimento ou o cupão destacável a isso expres
samente destinado; 

e) entregar ao contribuinte uma via das guias 
de recolhimento ou a parte destacável dos recibos de impôsto 
lançado, quitadas na forma das letras "b" e "c"; 

f) reter, temporàriamente, as demais vias dos do
cumentos de receita; 

g) lançar os recebimentos em conta-corrente inti
tulada "Recebimentos por Conta do Tesouro Naci~nal", a qual 
comportará subcontas para cada tipo de tributo; 

h) relacionar, diàriamente, em modêlo a ser apro
vado pela autoridade competente, depois de lançados, as guias 
de recolhimento" notificações e outros documentos de receita 
de acôrdo com a seqüência de lançamentos nas subcontas "Re~ 
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cebimentos por Conta do Tesouro Nacional", observando as 
instruções do Departamento da Arrecadação; 

i) recolher, até o último dia útil de cada semana, 
por meio de "Boletim de Receita", em quatro. vias, em espé
cie, ou em cheque ou ordem contra fundo~ disponíveis na 
praça, ao Banco do Brasil S. A., a crédito da conta "Receita 
da União", os recebimentos efetuados na semana anterior, con
tra recibo nas quatro vias dêsse Boletim; 

j) responsabilizar-se pela liquidação dos cheques 
dados pelos contribuintes em pagamento de tributos, quando 
não observarem o disposto na Circular n.o I, de 31 de janeiro 
de 1964, do Diretor-Geral da Fazenda Nacional, acrescentan
do-se aos tributos relacionados no item 1.° dessa Circular o 
impôsto do sêlo devido por contribuintes sujeitos ao livro de 
registro; 

1) remeter ao órgão local do Departamento de 
Arrecadação, no mesmo prazo da letra "i", duas vias do "Bole
tim de Receita", acompanhadas de igual número de vias do ex
trato da conta corrente "Recebimentos por Conta do Tesouro 
Nacional" e, no prazo que o órgão competente fixar, não su
perior àquele, as vias e partes dos doc~mentos· de receita a 
isso especificamente destinados; em caso de não haver rece
bimentos em determinada semana deverão encaminhar um 
"Boletim de Receita" negativo, em que declarem a inexistência 
de arrecadação. 

In - Os estabelecimentos bancários visarão, mediante 
aplicação de carimbo especial, as guias de recolhimento quin
zenal ou mensal dos impostos de consumo e do sêlo, que apre
sentam saldo credor ou não consignem qualquer importância 
a recolher. Dar-se-á, inclusive, a êstes documentos o trata
mento determinado na letra "1" do item anterior. 

IV - Os estabelecimentos bancários somente procederão 
o recolhimento dos impostos de consumo e do sêlo, à vista da 
guia de recolhimento, devidamente quitada 0\1 visada, do pe
ríodo imediatamente anterior, salvo quando se tratar de reco
lhimento inicial ou quando o contribuinte provar que se acha 
sob ação fiscal, e só receberão as cotas do impôsto de renda, 
em face da notificaçao de lançamento referente ao período ou 
da prova de pagamento da prestação precedente. 

V - Para arrecadar receitas federais, :nenhum Banco 
poderá exigir dos contribuintes o cumprimento de qualquer 
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formalidade não prevista na presente Portaria ou nas leis e 
regulamentos. 

VI - As agências do Banco do Brasil S. A. que arreca
darem receitas da União,diretamente dos contribuintes, pro
cederão na conformidade do disposto nesta Portaria, devendo 
o "Boletim de Receita" consignar a data em que Os recebimen
tos da semana anterior foram creditados à conta "Receita da 
União" . 

3. DA ADMISSÃO DOS BANCOS NO SISTEMA 

VII - A fim de habilitar-se a: arrecadar receitas fe
derais, deverá o Banco interessado apresentar ao Diretor do 
Departamento de Arrecadação: 

a) documento emitido pelo Banco Central da Re
pública do Brasil, indicando que o Banco preenche as condi
ções do item I; 

b) relação de seus estabelecimentos (sede, sucur
sais, filiais e agências) com indicação de endereços; 

c) expressa declaração <lo representante legal do 
Banco, de que a entidade se dispõe a arrecadar receitas federais, 
eom observância das disposições contidas na presente Porta
ria e nas instruções complementares do Departamento de Arre
cadação. 

VIII - Os Bancos apresentarão os documentos referidos 
no item precedente ao Diretor do Departamento de Arrecada
ção, diretamente ou' por intermédio das Delegacias Regionais 
ou Seccionais do :referido Departamento, sendo que o Banco 
do Brasil S. A., admitido automàticamente nó sistema, deverá 
apresentar, tão-sômente, o documento previsto na letra "b" 
do item anterior; 

IX - No prazo de quinze dias, contado do recebimento 
dos documentos enumerados no item Vil ou da data em que 
forem satisfeitas eventu;lis exigências :relativas à mesma do
cumentação, o Piretor do Departamento de Arrecadação ex
pedirá portaria, admitindo o Banco no sistema de arrecada
ção pela rêde bancária nacional. A pQrtaria indicará a relação 
dos estabelecimentos do Banco (sede, sucursais, filiais e agên
cias) , com os respectivos endereços, separadamente por Es-
tado. . 
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x - o Diretor do Departamento de Arrecadação enca
minhará às suas Delegacias Regionais ou Seccionais cópia de 
tôdas as portarias expedidas na forma do item precedente. 

4. DA EXCLUSÃO DOS BANCOS DO SISTEMA 

XI - O Diretor do Departamento de Arrecadação ex
cluirá do sistemo os estabelecimentos bancários que excederem, 
pela segunda vez, o prazo de recolhimento estabelecido na 
"alínea "i" do item 11, ou que, depois de notificados, deixa
rem de cumprir, salvo comprovada fôrça maior, qualquer das 
normas desta Portaria. 

XII - No caso do item anterior, compete ao Delegado 
Regional ou Seccional do Departamento de Arrecadação, com 
jurisdição no município em que estiver localizado o estabele
cimento bancário infrator, suspender a autorização ad,·referen
dum do Diretor do Departamento de Arrecadação. 

5. DAS RENDAS ARRECADAVEIS PELOS BANCOS 

XIII - Serão obrigatoriamente recolhidos às agências do 
Banco do Brasil S. A., diretamente à conta "Receita da União": 

a) Impôsto do Sêlo devido pelos estabelecimentos 
bancários, sociedades de crédito e investimento e companhias 
de seguro e capitalização; 

b) Impôsto Único sôbre Combustíveis e Lubrifi-
cantes de produção nacional; 

c) Impôsto Único sôbre Energia Elétrica; 

d) Impôsto Único sôbre Minerais do País, devido 
pelas sociedades de economia mista; 

e) Impôsto de Renda retido na fonte pelos ór
gãos da administração pública federal, estadual e municipal, 
direta ou descentralizada, sôbre rendimentos do trabalho assa
lariado, quando recolhido no prazo regulamentar. 

XIV - Com vinculação do contribuinte ao estabeleci
mento bancário autorizado, de sua livre escolha, e obedecidas 
as instruções que forem expedidas, serão recolhidas obrigato
riamente, e tão-só a êsse estabelecimento: 
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a) Impôsto de Consumo do recolhimento mensal 
ou quinzenal; 

b) Impôsto do Sêlo devido pelos contribuintes 
sujeitos a livro de registro, salvo no caso da letra "a" do item 
precedente; 

c) Impôsto de Renda lançado das pessoas jurídi
cas, quando recolhido dentro dos prazos regulamentares; 

d) Impôsto de Renda retido na fonte pelas pes
soas jurídicas, sôbre rendimento do trabalho assalariado, quan
do recolhido dentro do prazo regulamentar, salvo no caso da 
letra "e" do item anterior. 

xv - Poderão ser recolhidos à repartição arrecadadora 
ou a qualquer estabelecimento bancário autorizado, independen
temente de vinculação do contribuinte. 

a) Impôsto de Renda lançado das pessoas físicas, 
quando recolhido dentro dos prazos regulamentares; 

b) Taxa de Serviços Federais. 

XVI - Os Bancos que dispuserem de máquinas de es
tampar com contador inviolável poderão, se o desejarem, arre
cadar o impôsto do sêlo sôbre notas promissórias e letras de 
câmbio, desde que autorizados pelo Departamento de Rendas 
Internas, nos têrmos do regulamento do mencionado tributo. 

6. DA IMPLANTAÇAO DO SISTEMA 

XVII - A implantação do sistema far-se-á pelos Dele
gados Regionais ou Seccionais do Departamento de Arrecada
ção: 

a) no Distrito Federal, no Estado da Guana
bara e na capital do Estado de São Paulo, imediatamente após 
o recebimento das cópias de portarias referidas no item X; 

b) nas capitais dos demais estados e nos mu
nicípios do interior, gradativamente, após o recebimento das 
cópias de portarias referidas no item X~ de acôrdo com o pro
grama previamente aprovado pelo Diretor do Departamento de 
Arrecadação. 

XVIII - Para cada mUlllClPlO incluído no sistema de 
arrecadação pela rêde bancária nàcional, o Delegado Regional 
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ou Seccional do Departamento de Arrecadação baixará ato, que 
deverá ser publicado na imprensa e do qual constará: 

a) relação dos estabelecimentos bancários, 
localizados no município, que estão autorizados a arrecadar 
receitas federais; 

b) especificação das receitas cujo recolhimen
to, obrigatória ou facultativamente, se fará por intermédio dos 
Bancos; 

c) indicação das repartições fazendárias a que 
deverão ser remetidos, pelos estabelecimentos bancários, os do
cumentos enumerados na alínea "1" do item III. 

XIX - Os Bancos autorizados comunicarão aos Dele
gados Regionais ou Seccionais do Departamento de Arreeada-· 
ção a denominação e enderêço dos estabelecimentos (sucursais,. 
filiais e agências) que instalarem depois de haverem sido admi
tidos ao sistema, a fim de que aquelas autoridades procedam 
a expedição de ato complementar, na forma do item precedente. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRIBUINTES 

xx - O contribuinte dos tributos discriminados no· 
item XIV, letras "a", "b", "c" e "d", indicará ao órgão do De
partamento de Arrecadação, de sua jurisdição, juntamente com 
o primeiro recolhimento que afetar, o estabelecimento bancário 
de sua preferência em que fará o recolhimento daqueles tri
butos. 

XXI - Na hipótese do item anterior, é facultada ao 
contribuinte substituir o estabelecimento indicado, desde que 
comunique ao órgão competente o nome e a localização do nôvo 
estabelecimento bancário autorizado, com antecedência de pelo< 
menos, sessenta dias do mês a partir do qual terá vigência a 
substituição. 

8. DO CONTROLE DA ARRECADAÇAO 

XXII - O Departamento de Arrecadação manterá o con
trôle permanente da arrecadação efetuado pelos estabelecimen
mentos bancários autorizados, os quais prestarão aos funcio
nários encarregados os esclarecimentos que forem solicitados, 
franqueando-lhes os documentos, livros e papéis relativos à 
arrecadação. 

XXIII - O Departamento de Arrecadação coordenará 
com os Departamentos de Rendas Internas e do Impôsto de 



Renda e com a Diretoria das Rendas Aduaneiras as provi
dências necessárias ao confronto dos documentos de receita em 
poder dos contribuintes com os que acompanham o respectivo 
balancete da receita. 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

XXIV - Nenhuma remuneração será devida aos Ban
cos, pelo Tesouro Nacional ou pelos contribuintes, a título de 
retribuição pelos serviços regulados nesta Portaria. 

XXV - Na arrecadação, fora do prazo regulamentar, 
dos tributos especificados nos itens XIII, letras "a", "b", "c" 
e "d", XIV, letras "a" e "b", e XV, letra "b", entende-se que 
os estabelecimentos bancários são autorizados a receber não só 
os tributos, como os acréscimos acaso devidos, inclusive multa 
de mora e correção monetária. 

XXVI - Mediante prévio entendimento com os estabele
cimentos bancários autorizados de cada localidade e com os 
Diretores dos Departamentos do Impôsto de Renda e das Ren
das Internas e da Diretoria das Rendas Aduaneiras, o Diretor 
do Departamento de Arrecadação poderá cometer à rêde ban
cária a arrecadação de tôdas as rendas da União. 

XXVII - Os depósitos em favor da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e da Superintendên
cia da Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA) conti
nuarão a ser feitos no Banco do Nordeste do Brasil S. A. e 
no Banco da Amazônia S. A., ou entidades bancárias por êles 
indicadas. 

XXVIII - Nos primeiros três meses da implantação do 
sistema, em cada localidade, as repartições arrecadadoras locais 
continuarão a receber dos contribuintes que, porventura, as 
procurarem, os tributos discriminados nos itens XIII e XIV, 
devendo, entretanto, serem os mesmos instruídos por aquelas 
repartições, no sentido de passarem a efetuar os recolhimentos, 
conforme o caso, nas agências do Banco do Brasil S. A. ou nó 
estabelecimento bancário autorizado de sua preferência. 

XXIX - O Departamento de Arrecadação determinará 
tôdas as providências para que o sistema seja implantado no 
Distrito Federal, na Guanabara e na Capital do Estado de São 
Paulo em 1.0 de janeiro de 1966. 
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xxx - A Contadoria Geral da República expedirá as 
instruções contábeis, que se tornarem necessárias ao registro, 
classificação e contrôle das operações de que trata esta Portaria. 

XXXI - A partir da implantação do sistema determi
nado na Portaria n.o GB-265, de 4 de agôsto de 1965, em cada 
localidade, são revogadas as Portarias n.os GB-431, de 6 de 
dezembro de 1963, GB-195, de 29 de maio de 1964, GB-395, de 
11 de novembro de 1964 e GB-409, de 24 de novembro de 1964, 
e as demais disposições em contrário, inclusive as autoriza
ções anteriormente concedidas ao Banco do Brasil S. A. e à 
Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro, para arrecadar 
tributos federais. 
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ANEXO N.- 5 

PORTARIA N.o GB-385, DE 26 DE OUTUBRO DE 1965 

o MINISTRO DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZEN
DA, no uso de suas atribuições, 

R E S o L V E alterar a Portaria n.O 265, de 4 de agôsto de 
1965, na forma abaixo: 

I - As letras ub", "c", "j" e "1", do item lI, da mencionada 
Portaria, passam a ter a seguinte redação: 

Ub) - no Estado da Guanabara, na Capital do Estado 
de São Paulo e nas localidades onde os estabele
cimentos bancários forem dotados de máquinas 
apropriadas, dar recibo em tôdas as vias da guia 
de recolhimento ou parte do "recibo", sendo nas 
duas primeiras mediante autenticação mecânica, 
que identifique o Banco, a máquina utilizada, 
o número da operação, a data e a quantia re
cebida e nas demais com a aposição da rubrica 
do funcionário responsável pela quitação, além 
de carimbo do estabelecimento bancário, do 
qual deverão constar a data do recebimento e o 
nome daquele funcionário, além dos dizeres: 
"Recebi a importância acima. Duas vias foram 
autenticadas mecânicamente"; 

c) - nas demais localidades, dar recibo em tôdas as 
vias da guia de recolhimento ou partes do "reci
bo", mediante aposição de carimbo do estabele
cimento bancário, com data do recebimento e 
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nome do funcionário responsável pela quitação, 
além da rubrica dêste; 

j) - responsabilizar-se pela liquidação dos cheques 
dados pelos contribuintes em pagamento de tri
butos, quando não observarem o disposto na 
Circular noO 1, de 31 de janeiro de 1964, do Di
retor-Geral da Fazenda Nacional, acrescentando
-se aos tributos relacionados no item 1.0 dessa 
Circular o impôsto do sêlo devido por contribu
intes sujeitos ao livro do registro; 

I) - remeter ao órgão local do Departamento de Arre-
cadação, no mesmo prazo da letra "i", duas vias 
do "Boletim de Receita", acompanhadas de igual 
número de vias do extrato da conta corrente 
"Recebimentos por Conta do Tesouro Nacional" 
e, no prazo que o órgão competente fixar, não 
superior àquele, as vias e partes dos documentos 
de receita a isso especificamente destinados; em 
caso de não haver recebimentos em determinada 
semana deverão encaminhar um "Boletim de Re
ceita" negativo, em que declarem a inexistência 
de arrecadação;" o 

II - Substitua-se· o item VIII, pelo seguinte: 

"Os Bancos apresentarão os documentos referidos no 
item precedente ao Diretor do Departamento de Arre
cadação, diretamente ou por intermédio das Delegacias 
Regionais ou Seccionais do referido Departamento, sen
do que o Banco do Brasil So Ao, admitido automàtica
mente no sistema, deverá apresentar, tão-somente, o do
cumento previsto na letra "b" do item anterior" o 

III - Substitua-se o número 5 DAS RECEITAS ARRECADA
VEIS PELOS BANCOS, itens XIII, XIV, XV e XVI, 
pelo seguinte: 
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"5 - DAS RENDAS ARRECADAVEIS PELOS 
BANCOS 

"XIII - Serão obrigatoriamente recolhidos às 
agências do Banco do Brasil S o A o, diretamente 
à conta "Receita da União": 



a) - Impôsto do Sêlo devido pelos estabeleci
mentos bancános, socIedad.es de cred.lto e 
investimento e companhias de seguro e ca
pitalização; 

b) - Impôsto Único sôbre Combutíveis e Lu
briticantes de produção nacional; 

c) - Impôsto Único sôbre Energia Elétrica; 

d) - Impôsto Único sôbre Minerais do País, de
vido pelas sociedades de economia mista; 

e) - Impôsto de Renda retido na fonte pelos ór
gãos da administração pública federal, es
tadual e municipal, direta ou descentra1iza~ 
da, sôbre rendimentos do trabalho assala
riado, quando recolhido no prazo regula
mentar. 

XIV - Com vinculação do contribuinte ao estabe
lecimento bancário autorizado, de sua livre 
escolha, e obedecidas as instruções que fo
rem expedidas, serão recolhidos obrigatoria
mente, e tão-so a êsse estabelecimento: 

a) - Impôsto de Consumo de recolhimento men
sal ou quinzenal; 

b) - Impôsto do Sêlo devido pelos contribuin
tes sujeitos a livro de registro, salvo no 
caso da letra a do item precedente; 

c) - Impôsto de Renda lançado das pessoas ju
rídicas, quando recolhido dentro dos prazos 
regulamentares; 

d) - Impôsto de Renda retido na fonte pelas 
pessoas jurídicas, sôbre rendimento do tra
balho assalariado, quando recolhido dentro 
do prazo regulamentar, salvo no caso da 
letra e do item anterior. 

XV - Poderão ser recolhidos à repartição arreca
dadora ou a qualquer estabelecimento ban
cário autorizado independemente de vin
culação do contribuinte: 
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a) - Impôsto de Renda lançado das pessoas fí
sicas, quando recolhido dentro dos prazos 
regulamen tares; 

b) - Taxa de Serviços Federais. 

XVI - Os Bancos que dispuserem de máquinas de 
estampar com contador inviolável poderão, 
se o desejarem, arrecadar o impôsto do sêlo 
sôbre notas promissórias e letras de câmbio, 
desde que autorizados pelo Departamento 
de Rendas Internas, nos têrmos do regu
lamento do mencionado tributo. 

lV - Ao número 9 - DISPOSIÇOES GERAIS - acrescente-se 
os seguintes itens: 
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XXV - Na arrecadação, fora do prazo regulamentar, 
dos tributos especificados nos itens XIII, le
tras a, b, c, e d, XIV, letras a e b, e XV, 
letra b, entende-se que os estabelecimentos 
bancários são autorizados a receber não só 
os tributos, como os acréscimos acaso devi
dos, inclusive multa de mora e correção mo
netária. 

XXVI - Mediante prévio entendimento com os esta
belecimentos bancários autorizados de cada 
localidade e com os Diretores dos Departa
mentos do Impôsto de Renda e das Rendas 
Internas e da Diretoria das Rendas Adua
neiras, o Diretor do Departamento de Arre
cadação poderá cometer à rêde bancária a 
arrecadação de tôdas as rendas da União. 

XXVII - Os depósitos em favor da Superintendência 
do Desenvolvimento do Nordeste (SUDE
NE) e da Superintendência da Valorização 
Econômica da Amazônia (SPVEA) conti
nuarão a ser feitos no Banco do Nordeste do 
Brasil S.A. e no Banco da Amazônia S.A., 
ou entidades bancárias por êles indicadas. 

XXVIII - Nos primeiros três meses da implantação do 
sistema, em cada localidade, as repartiçõe& 
arrecadadoras locais continuarão a receber 



dos contribuintes que, porventura, as procu
rarem, os tributos discriminados nos itens 
XIII e XIV[ devendo, entretanto, serem os 
mesmos instruídos por aquelas repartições, 
no sentido de passarem a efetuar os recolhi
mentos, conforme o caso, nas agências do 
Banco do Brasil S.A., ou do estabelecimento 
bancário autorizado de sua preferência. 

XXIX - O Departamento de Arrecadação determinará 
tôdas as providências para que o sistema 
seja implantado no Distrito Federal, na Gua
nabara e na Capital do Estado de São Paulo 
em 1.0 de janeiro de 1966. 

XXX - A Contadoria Geral da República expedirá 
as instruções contábeis, que se tornarem ne
cessárias ao registro, classificação e contrôle 
das operações de que trata esta Portaria. 

XXXI - A partir da implantação do sistema determi
nado na Portaria n.o GB-265[ de 4 de agôsto 
de 1965, em cada localidade, são revogadas 
as Portarias n.OS GB-431, de 6 de dezembro 
de 1963, GB-195, de 29 de maio de 1964, GB-
395, de 11 de novembro de 1964, e GB-409, 
de 24 de novembro de 1964, e as demais dis
posições em contrário[ inclusive as autori
zações anteriormente concedidas ao Banco do 
Brasil S. A. e à Caixa Econômica Federal do 
Rio de Janeiro, para arrecadar tributos fe
derais. 
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ANEXO N.o 6 

PORTARIA N.o G8-31, DE 1.0 DE FEVEREIRO DE 1966 

o MINISTRO DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FA
ZENDA, no uso de suas atribuições e 

Considerando que a implantação do sistema de arrecada
ção dos tributos federais pela rêde bancária, oficial e privada~ 
visou facilitar aos contribuintes o cumprimento de suas obri
gações fiscais; 

Considerando que, no primeiro mês de funcionamento, foi 
possível identificar as faThas existentes no sistema; 

Considerando que a principal objeção dos contribuintes é 
a vinculação obrigatória a determinado estabelecimento ban
cário; 

Considerando que essa vinculação pode ser dispensada, sem 
prejudicar o contrôle necessário da arrecadação; 

Considerando, ainda, que é conveniente ampliar o sistema" 
com a inclusão de outros tributos, além dos já especificados; 

Considerando que outras medidas são convenientes ao, 
aperfeiçoamento do sistema; 

RESOLVE alterar as Portarias n.OS GB-265, de 4 de agôsto de-
1965 e GB-385, de 26 de outubro de 1965, da seguinte forma: 

I - O item XIV da referida Portaria n.o 265/65 passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Serão recolhidos obrigatoriamente a qualquer estabeleci
mento bancário autorizado, independentemente de vinculação, 
os seguintes tributos: 

a) Impôsto de Consumo de recolhimento mensal ou 
quinzenal; 
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ôb) Impôsto do Sêlo devido pelos contribuintes sujei
tos a livro de registro, salvo no caso da letra a do item nrece-
dente; ~ 

c) Impôsto de Renda lançado das pessoas jurídicas, 
quando recolhido dentro dos prazos regulamentares; 

d) Impôsto de Renda retido na fonte pelas pessoas 
jurídicas, sôbre rendimento do trabalho assalariado, quando 
recolhido dentro do prazo regulamentar, salvo no caso da letra 
e do item anterior; 

e) Impôsto de Renda retido na fonte, de qualquer 
natureza, desde que recolhido no prazo regulamentar e a res
pectiva guia sejà visada previamente pela repartição compe
tente. " 

II - Acrescente-se ao item XV o seguinte~ 

c) Outros tributos, desde que o actmselhar o inte
rêsse do serviçó, mediante 'previoentendimento do órgão regio
nal do Departamentó de Arrecadação, com os estabelecimentos 
bancários autorizados de cada localidade e os órgãos compe
tentes dos Departamentos de Rendas Internas e do Impôsto de 
Renda e da Diretoria das Rendas AduaneIras. 

III - Quando (}l Banco possuir mais de um estabelecimento 
numa localidade. as relações diárias da arrecadação efetuada 
serão resumidas em demonstrativo também diário, a ser orga
nizado pela matriz ou por uma agência centralizadora indicada 
pelo Banco, obedecido o modêlo que fôr aprovado pelo Depar
tamento de Arrecádaçãó, devendo o recolhimento semanàl da 
r~ceita ser efe.t~adopor intermédio dêsse estabelecimento, 
mediante BoletiIn de. Receita que inc1uà ó'movimento de todos 
os departamentos do Banco. ' 

IV - Na organização das relações !ia art~cadação proce
dida, o Banco do Brasil S.A. cumprirá também as determi
nações desta Pottro:iá:; podendo; entretanto, proceder às neces
sárias adaptações' 'para atender 'ao' recolhimento dos tributos 
discriminados no item XIII da Portaria n.o 265/65. 

V - O Diretor' do Departamento de' &tecadação expedirá 
as instruções necessárias ao cumprÍmEmto' desta Portaria. 

VI ~ Esta .P~t~ia, entra~á em ~~gor, n~ data de sua publi
cação, salvo quanto aos itens IH e IV, que, vigorarão quinze 
dias. após. 

Octavio Gouv~a de Bulhões 



ANEXO N.o 7 . 

INSTRUÇÃO DE SERViÇO N.o 9, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1965 

O DffiETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, 
no uso de suas atribuições e tenqo em vis~l:l o que consta da 
Portaria n.o 265, de 4 de agôsto de 1965, I;lltera~a pela de n.o .. 
GB-385, de 26 de outub:ro de 1005, do Senhor Ministro da Fa-
zenda, . 

RIlsOLVE 

baixar as seguintes instruções para a a:r;recadação de rendas 
federais atravé~ de estabelecimentos bancári9S: 

1. INTRODUÇÃO 

I - A expressão "BANCO", quando usada na Porta
ria Ministerial n.o 265/65 e nesta Instrução de Serviço, refere
se à sociedade abrangendo tôda sua orgaIlização enquanto 
a denominação "ESTABELECIMENTO BANCARIq" indica 
cada um dos departamentos do Banco, considerado isolada
mente, seja matriz, agência, sucursal ou filial. 

2. DA ADMISSÃO DOS BANCOS NO SISTEMA DE 
ARRECADAÇAO 

rI - Para admissão dos Bancos no sistema de arreca
dação de rendas federais serão observadas as seguintes normas: 

a) o Banco requererá sua admissão no sistema 
ao Departamento de Arrecadação, nos têrmos do modêlo n.O 4, 
anexo, diretamente ou por intermédio da Delegacia Regional 
ou Seccional com jurisdição no local de sua sede, declarando 
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ter conhecimento das prescnçoes contidas na Portaria Minis
terial n.O 265/65, alterada pela de n.O GB-385f65, e nesta Ins
trução de Serviço e juntará relação de seus estabelecimentos 
(sede, sucursais, filiais e agências) com os respectivos ende
reços, além de comprovante fornecido pelo Banco Central da 
República do Brasil relativamente ao preenchimento das con
dições que por êle forem estabelecidas para essa finalidade; 

b) as Delegacias Regionais ou Seccionais dês te 
Departamento verificarão se a documentação está perfeita, for
mulando, desde logo, qualquer exigência necessária à sua com
plementação; 

c) estando completa a documentação, ou satisfei
tas eventuais exigências, as Delegacias Regionais ou Seccionais 
remeterão o processo ao órgão central dêste Departamento, pela 
via mais rápida; 

d) a Divisão Técnica dêste Departamento exami
nará o processo e preparará a portaria de admissão do Banco 
no sistema, para ser assinada dentro do prazo de 15 (quinze) 
dias, contado do recebimento da documentação, salvo a neces
sidade de nova diligência; 

e) a portaria relacionará os estabelecimentos do 
Banco (sede, sucursais, filiais e agências) com os respectivos 
endereços, separadamente por Estado e em ordem alfabética dos 
municípios, ressalvando, entretanto, que a implantação do ser
viço em cada localidade dependerá de ato expresso do Delegado 
Regional ou Seccional dêste Departamento, depois de aprova
ção de seu Diretor; 

f) a Divisão de Administração dêste Departamen
to providenciará a imediata publicação da portaria no "Diário 
Oficial" da União e encaminhará cópia da mesma a cada uma 
das Delegacias Regionais ou Seccionais dêste Departamento, 
reproduzindo, entretanto, para cada Estado somente a relação 
dos estabelecimentos bancários autorizados de seu território; 

g) a portaria de admissão será entregue ao Banco 
interessado diretamente ou na Delegacia Regional ou Seccio
nal em que o pedido foi apresentado; 

h) qualquer alteração na rêde de estabelecimen
tos do Banco (criação, extinção ou mudança de enderêço, de
verá ser comunicada, com antecedência de 15 dias, à repartição 
local e regional e ao órgão central dêste Departamento; 

i) a Divisão Técnica dêste Departamento organi
zará fichário dos estabelecimentos bancários autorizados a efe-
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tuar a arrecadação das receitas federais, grupando-os por Es
tados e Municípios; 

j) as Delegacias Regionais ou Seccionais e os ór
gãos locais dêste Departamento manterão idêntico fichário, em 
relação aos municípios de sua jurisdição. 

3. DA EXCLUSAO DOS ESTABELECIMENTOS 
BANCARIOS 

III - Na falta de cumprimento do disposto na Porta
ria Ministerial n.o 265/65, alterada pela de n.o GB-385/65, desta 
Instrução de Serviço, observar-se-á o seguinte: 

a) os órgãos locai~ dêste Departamento, encarre
gados de controlar a arrecadação pela rêde bancária, ao verifi
carem que um estabelecimento autorizado, pela segunda vez, 
excedeu o prazo de recolhimento da receita ao Banco do Brasil 
S. A., ou infringiu disposição desta Instrução de Serviço, repre
sentará imediatamente contra o mesmo ao respectivo Delegado 
Regional ou Seccional dêste Departamento, abrindo ao faltoso 
o prazo de 10 dias para defesa; 

b) não sendo justificada a falta ou deixando o 
faltoso de apresentar defesa, o chefe do órgão local dêste De
partamento suspenderá a autorização concedida, distribuirá os 
contribuintes vinculados ao estabelecimento suspenso por outros 
autorizados da localidade, aos quais cientificará por escrito, f 

comunicará o ocorrido, no mesmo dia, ao Delegado Regional ou 
Seccional dêste Departamento, a que estiver jurisdicionado; 

c) em seguida, a suspensão preventiva será sub
metida à aprovação do órgão central dêste Departamento, que 
decidirá em definitivo, após ouvir a Administração do Banco 
a que pertencer o estabelecimento suspenso; 

d) caso seja restabelecida a autorização, os con
tribuintes vinculados ao estabelecimento serão cientificados de 
que nêle voltarão a efetuar os seus recolhimentos; 

e) indeferido o recurso, a autorização será Cance
lada, cientificando-se imediatamente o Banco Central da Repú
blica do Brasil; 

f) na hipótese da letra anterior, a Delegacia Re
gional ou Seccional dêste Departamento fixará o prazo em 
que os contribuintes vinculados deverão fazer opção por outro 
estabelecimento bancário autorizado; 
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g) quando na localidade só houver um estabele
cimento bancário e êste fôr suspenso ou tiver cancelada a auto
rização, os contribuintes a êle vinculados farão os recolhimen
tos na repartição arrecadadora de sua jurisdição; 

h) no caso da primeira inobservância do prazo dé 
recolhimento da Receita ou das normas contidas nesta 
Instrução de Serviço, por qualquer estabelecimento bancário, 
o órgão dêste Departamento a que estiver jurisdicionado pro
cederá na forma prevista na letra a anterior, para efeito de ser 
feita a necessária advertência, pelo Delegado Regional ou Sec
cional, que comunicará o fato ao órgão central dêste Departa
mento; 

i) o órgão central dêste Departamento comunicará 
à Administração do Banco, para sua ciência e devidas providên
cias, as faltas cometidas por qualquer um de seus estabeleci
mentos; 

j) poderá ser excluído, também, o estabelecimento 
cuja participação no sistema, a juízo do órgão central dêste 
Departamento, seja considerada sem interêsse para o serviço 
de descentralização da arrecadação, em face do diminuto nú
meco de opção de contribuintes em seu favor. 

~. DOS TRmUTOS QUE DEVEM SER RECOLHIDOS 
OBRIGATORIAMENTE AO BANCO DO BRASIL S.A. 

IV - Serão recolhidos obrigatàriamente às agências do 
Banco do Brasil S. A. : 

4) Impôsto do Sêlo devido pelos estabelecimen
tos bancários, sociedades de crédito e investimento e compa
nhias da seguro e capitalização; 

b) Impôsto Único sôbre Combustíveis e Lubrifi
cantes de produção nacional; 

c) Impôsto Único sôbre Energia Elétrica; 

d) Impôsto Único sôbre Minerais do País, devido 
pelas sociedades de economia mista; 

e) Impôsto de Renda retido na fonte pelos órgãos 
da administração pública federal, estadual e municipal, direta 
ou descentralizada, sôbre rendimento do trabalho assalariado, 
quando recolhido dentro do prazo regulamentar. 
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v - Inexistindo, na localidade, Agência do Banco do 
Brasil S. A., os tributos referidos no item anterior serio reco
lhidos à Repartição Arrecadadora da jurisdição. 

VI - O Banco do Brasil S. A. creditará, diàriamente, 
à conta "Receita da União", a arrecadação dos tributos relacio
nados no item IV. 

5. DA VINCULAÇÃO DO CONTRIBUINTE AO ESTA
BELECIMENTO BANCARIO DE SUA PREFER~NCIA 

VII - No ato da efetivação do primeiro recolhimento. 
o contribuinte entregará ao estabelecimento bancário autoriza
do, de sua preferência, a ficha modêlo n.o 1, devidamente pre
enchida em três (3)- vias, a qual determinará sua vinculação 
a êsse estabelecimento para o recolhimento obrigatório de todos 
os tributos abaixo discriminados: 

a) Impôsto de Consumo, de recolhimento mensal 
ou quinzenal; 

b) Imp6sto do Sêlo devido pelos contribuintes su
jeitos a livro de registro, exceto o discriminado na letra CL, do 
item IV; 

c) Impôsto de Renda, lançado, das pessoas jurí-
dicas; 

d) Ii:npôsto de Renda, retido na fonte pelas pes
soas jurídicas, sôbre rendimento do trabalho assalariado, salvo 
no caso da letra e do item IV, quando recolhido dentro do 
prazo regulamentar. 

VIII - O contribuinte, que pretender alterar a sua vin
culação, deverá entregar ao nôvo estabelecimento bancário ~
colhido outra ficha modêlo n.o 1, preenchida em três vias, e aí 
passará a recolher seus tributos sessenta dias após. 

IX - As duas fichas modêlo n.O 1, de côres branca e 
amarela, serão remetidas pelo estabelecimento bancário, ao 
órgão local do Departamento de Arrecadação, no dia imediato ao 
seu recebimento. A de côr azul permanecerá em poder do es
tabelecimento bancário, para seu uso. O órgão local dêste De
partamento organizará duas coleções dessas fichas, uma em 
ordem alfabética de contribuintes e outra, observando a mesma 
ordem, separadamente por estabelecimento bancário. 

X - As fichas de opção dos contribuintes poderão ser 
fornecidas pelos estabelecimentos bancários autorizados a arre-
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cadar rendas federais, observado rigorosamente o modêlo n.c, 
1, anexo. 

6. DAS NORMAS RELATIVAS A ARRECADAÇÃO DO 
IMPÕSTO DE CONSUMO 

XI - Na arrecadação do Impôsto de Consumo, deverão 
ser observadas as seguintes normas: 

a) somente será arrecadado por estabelecimento 
bancário o impôsto quinzenal ou mensal a que estão obrigados 
os fabricantes ou importadores e arrematantes e as filiais ou 
depósitos de vendas de fabricantes, importadores ou arrema
tantes e os demais estabelecimentos equiparados a fabricantes; 

b) o impôsto é recolhido mensalmente, com. base 
no movimento do mês vencido, até o último dia da primeira 
quinzena do mês seguinte, exceto para os fabricantes de pro
dutos classificados na posição 24.02 da Tabela do Regulamento 
do Impôsto de Consumo (fumo, charutos, cigarr~ e cigar
rilhas), que estão sujeitos a recolhimento quinzenal, com base 
no movimento da quinzena anterior, o qual deverá ser efetivado 
até o último dia da quinzena subseqüente; 

c) será prorrogado para o primeiro dia útil ime
diato o vencimento do prazo cujo término ocorrer em domingo, 
feriado nacional ou local, ponto facultativo, ou data em que, por 
qualquer motivo, não funcionarem as repartições públicas fe
derais ou os estabelecimentos bancários locais, devendo essa 
circunstância ser esclarecida na guia, em tôdas as suas vias, 
permitido o uso de carimbo; 

d) o recolhimento do impôsto de consumo é efe
tuado por guia preenchida sob exclusiva responsabilidade do 
contribuinte, conforme modelos aprovados pelo Regulamento 
do Impôsto de Consumo (Decreto n.o 56.791, de 26 de agôsto 
de 1965), sendo o de n.O 1 para os produtos nacionais saídos de 
estabelecimento produtor (fabricante), o de n.o 2 para os pro
dutos nacionais saídos de filiais e outros estabelecimentos re
vendedores, e o de n.o 3 para os produtos estrangeiros saídos 
de estabelecimento importador ou arrematante; 

e) o impôsto deverá corresponder obrigatoriamen
te à quinzena ou mês subseqüente ao último recolhimento efe
tuado, conforme se trate de contribuinte quinzenal ou mensal, 
devendo ser exigida a apresentação da guia comprovando qui
tação relativa ao período anterior; 
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f) será dispensada a apresentação da guia do pe
ríodo anterior, quando o contribuinte estiver sob ação fiscal, 
fato que será comprovado por declaração escri,ta, datada e 
assinada pelo Agente Fiscal de Rendas Internas que estiver 
procedendo a apuração fiscal, ou da repartição do Departa
mento de Rendas Internas por onde estiver correndo o respec
tivo processo, ou, ainda, do órgão do Departamento de Arreca
dação, desde que não haja, na localidade, órgão do Departa
mento de Rendas Internas; 

g) a declaração a que se refere a letra anterior 
terá validade para fim de recolhimento, até 48 (quarenta e oito) 
horas, depois de formulada; 

h) ressalvada a hipótese de ação fiscal prevista 
na letra f precedente, o contribuinte poderá recolher, de uma 
só vez, o impôsto atrasado, desde que inclua a correção mone
tária e a multa de mora devidas, utilizando para cada quinzena 
-ou mês, um requerimento-guia modêlo 6, do Regulamento do 
Impôsto de Consumo aprovado pelo Decreto n.o 56.791, de 26 
.de agôsto de 1965, e apresentando a comprovação do último 
.recolhimento efetuado; 

i) o contribuinte é obrigado a indicar na guia de 
recolhimento o número de sua incrição no Cadastro Geral de 
Contribuintes, instituído pela Lei n.o 4.503, de 30 de novembro 

·de 1964, apresentando o respectivo comprovante por ocasião do 
primeiro recolhimento, para efeito de conferência; 

j) enquanto não entrar em execução o serviço pre
visto na letra anterior, o contribuinte indicará na guia de reco
lhimento, no lugar destinado ao número da inscrição, o número 
de sua Patente de Registro, a ser apresentada por ocasião do 
primeiro recolhimento, para efeito de conferência; 

L) nos recolhimentos posteriores, o número da Pa
tente de Registro ou da inscrição no Cadastro Geral de Con
tribuintes será conferido com o constante da guia relativa ao 
período anterior; 

m) a guia de recolhimento do impôsto, seja quin
zenal ou mensal, ou ainda quando corresponda a período fora 
do prazo regulamentar, será preenchida em quatro vias, das 
quais a primeira será devolvida ao contribuinte, como recibo, 
e as demais serão enviadas ao órgão do Departamento de Arre
~adação, que fôr indicado na forma da letra c do item XLI; 

n) quando, em determinada quinzena, ou mês, não 
houver impôsto a recolher, ou existir saldo credor, o contri-
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buinte apresentará, no prazo normal de recolhimento, uma guia 
negativa ou de saldo credor, também em quatro vias, das quais 
a primeira lhe será devolvida como recibo e as demais terão 
a mesma destinação prevista na letra precedente. 

7. DAS NORMAS RELATIVAS A ARRECADAÇÃO DO 
IMPôSTO DE RENDA 

XII - Na arrecadação do impôsto de renda serão obser
vadas as seguintes normas: 

a) o impôsto de renda lançado das pessoas físicas 
poderá ser recolhido à repartição arrecadadora da jurisdição ou 
a qualquer estabelecimento bancário autorizado, independente
mente de vinculação; 

b) o impôs to de renda lançado das pessoas jurí
dicas e o impôsto de renda descontado pelas pessoas jurídicas 
sôbre rendimento do trabalho assalariado serão recolhidos obri
gatoriamente ao estábelecimento bancário autorizado de pre
ferência do contribuinte, com a vinculação prevista no item 
VII, excetuado o caso previsto no item IV, letra e; 

c) os tributos relacionados na letra precedente so
mente serão recebidos pelos estabelecimentos bancários auto
rizados, quando recolhidos dentro dos prazos regulamentares, 
devendo, em caso contrário, o contribuinte ser instruído para 
",e dirigir à repartição arrecadadora de sua jurisdição; 

d) os prazos para recolhimento, nos casos pre
vistos na letra anterior, são elS seguintes: 1) impôsto das 
pessoas jurídicas lançado no ato da entrega da declaração: a 
cota única ou a 1." cota deverá ser paga até o dia marcado no 
"Recibo de entrega de Declaração e Notificação de Lança
mento", e as demais cotas até igual dia dos meses subseqüen
tes; 2) impôsto das pessoas jurídicas lançado por notificação 
expedida após a entrega da declaração: o vencimento de cada 
cota será no dia marcado na notificação ou recibo enviado pela 
repartição lançadora; 3) impôsto lançado das pessoas físicas: 
o vencimento de cada cota será no dia marcado na notificação, 
ou recibo enviado pela repartição lançadora; 4) impôsto des
contado pelas pessoas jurídicas sôbre os rendimentos do trabalho 
assalariado: o recolhimento deverá ser feito até o último dia 
do mês seguinte àquele a que corresponder o pagamento ou o 
crédito dos rendimentos aos beneficiados; 

e) será prorrogado para o primeiro dia útil ime
diato o vencimento do prazo cujo término ocorrer em 



domingo, feriado nacional ou local, ponto facultativo, ou data 
em que, por qualquer motivo, não funcionarem as repartições 
públicas federais ou os estabelecimentos bancários locais, deven
do essa circunstância ser esclarecida na guia ou recibo, em tôdas 
as suas vias ou partes, permitido o uso de carimbo; 

f) os documentos próprios para o recolhimento do 
impôs to são os seguintes: 1) impôsto das pessoas jurídicas lan
çado no ato da entrega da declaração: a guia de pagamento, 
conforme modêlo aprovado pelo Departamento do Impôsto 
de Renda; 2) impôsto das pessoas jurídicas lançado por notifi
cação expedida após a entrega da declaração: o recibo enviado 
ao contribuinte; 3) impôsto lançado das pessoas físicas: o "Re
cibo" enviado ao contribuinte; 4) impôsto descontado pelas pes
soas jurídicas sôbre os rendimentos do trabalho assalariado: a 
guia de recolhimento do impôsto retido na fonte; 

g) deverão ser apresentados ao estabelecimento 
bancário autorizado: 1) no caso do impôsto das pessoas jurídicas 
lançado no ato da entrega da declaração: o "Recibo da entrega 
da Declaração e Notificação de Lançamento", fornecido pela re
partição, quando se tratar de cota única ou da cota inicial do 
impôsto; o "Recibo da entrega de Declaração e Notificação de 
Lançamento" e o comprovante do pagamento da cota anterior, 
quando se tratar do recolhimento de cota subseqüente; 2) no 
caso do impôsto das pessoas jurídicas lançado após a entrega 
da declaração: a notificação expedida, quando se tratar de cota 
única ou da cota inicial do impôsto; a notificação expedida e 
o comprovante do pagamento da cota anterior, quando se tra
tar do recolhimento de cota subseqüente; 3) no caso do im
pôsto lançado das pessoas físicas: a notificação expedida, quan
do se tratar de cota única ou da cota inicial do impôsto; a noti
ficação expedida e o comprovante do pagamento da cota ante
rior, quando se tratar do recolhimento de cota subseqüente; 

h) as guias de pagamento do impôsto das pessoas 
jurídicas lançado no ato da entrega da declaração, bem como 
as relativas ao impôsto retido pelas pessoas jurídicas sôbre ren
dimentos do trabalho assalariado serão preenchidas pelos pró
prios contribuintes, em quatro vias, que terão o seguinte des
tino: a primeira será devolvida, como recibo, e as demais se
rão enviadas ao órgão do Departamento de Arrecadação que fôr 
indicado na forma da letra c do item XLI; 

i) nas guias de que trata o item anterior, o con
tribuinte é obrigado a indicar seu número de inscrição no Ca
dastro Geral de Contribuintes, instituído pela Lei n.o 4.503, 
de 30 de novembro de 1964, apresentando o respectivo compro-
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"ante por ocasião do primeiro recolhimento, para efeito de con
ferência; 

j) enquanto não entrar em execução o Cadastro 
Geral de Contribuintes, será indicado o número de inscrição 
n. Departamento do Impôsto de Renda, que também deverá 
ser apresentado por ocasião do primeiro recolhimento, para efeito 
de conferência; 

l) nos recolhimentos posteric..res, o número de ins
crição será conferido com o constante da guia relativa ao período 
anterior; 

m) o "Recibo". que é encaminhado ao contribuinte 
pelas repartições do impôsto de renda, compreende três partes, 
que terão o seguinte destino: a primeira será entregue ao con
tribuinte, como recibo, e as demais serão enviadas ao órgão 
do Departamento de Arrecadação que fôr indicado na forma da 
letra c do item XLI; 

n) os depósitos em favor da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e da Superintendên
cia da Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA) continua
rão a ser feitos, respectivamente, no Banco do Nordeste do Bra
sil S. A. e no Banco da Amazônia S. A., ou entidades bancá
rias por êles indicadas. 

8. DAS NORMAS RELATIVAS A ARRECADAÇÃO DO 
IMPóSTO DO S~LO 

XIII - Na arrecadação do impôsto do sêlo serão obser
va~s as seguintes normas: 

a) somente será recolhido a estabelecimento ban
cário autorizado o impôsto devido pelos contribuintes sujeitos 
ao livro de registro, previsto no regulamento do Impôsto do Sêlo, 
aprovado pelo Decreto n.O 55.852, de 22 de março de 1965, ex
cetuado o das sociedades de economia mista, dos estabeleci
mentos bancários, das sociedades de crédito e investimento e 
das companhias de seguro e capitalização, que, na forma do 
item IV, letra a, deverá ser recolhido exclusivamente às agên
cias do Banco do Brasil S. A.; 

b) o impôsto será recolhido quinzenalmente, até 
o oitavo dia seguinte ao término de cada quinzena, por guia 
preenchida sob inteira responsabilidade do contribuinte, con
forme modêlo n.o 8 do Regulamento do Impôsto do Sêlo, apro
vado pelo Decreto n.O 55.852, de 22 de março de 1965; 
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c) será prorrogado para o primeiro dia útil ime
diato o vencimento do prazo cujo término ocorrer em domingo, 
feriado nacional ou local, ponto facultativo, ou data em que, por 
qualquer motivo, não funcionarem as repartiçQes públicas fe
derais ou os estabelecimentos bancários locais, devendo essa cir
cunstância ser esclarecida na guia, em tôdas as suas vias, per
mitido o uso de carimbo; 

d) o recolhimento corresponderá obrigatoriamente 
cinco vias, uma relação diária da arrecadação efetuada, de 
vendo sempre ser exigida a apresentação da guia comprovando 
quitação relativa à quinzena anterior; 

e) será dispensada a apresentação do comprovante 
de recolhimento do período anterior, quando o contribuinte es
tiver sob ação fiscal, fato que será comprovado por declaração 
escrita, datada e assinada, do Agente Fiscal de Rendas Internas 
que estiver procedendo a apuração fiscal, ou da repartição do 
Departamento de Rendas Internas por onde estiver correndo o 
respectivo processo, ou ainda, do órgão do Departamento de 
Arrecadação, desde que não exista na localidade, órgão do De-
9artamento de Rendas Internas; 

f) a declaração a que se refere a letra anterior, 
terá valià",de, para fim de recolhimento, até 48 (quarenta e oito) 
horas depois de formulada; 

g) ressalvada a hipótese de ação fiscal, prevista na 
letra e precedente, o contribuinte poderá recolher, de uma só 
vez, utilizando uma guia para cada quinzena, os impostos em 
atraso, acrescidos da correção monetária e da multa de mora 
tlevidas, apresentando sempre a prova do último recolhimento; 

h) o contribuinte é obrigado a indicar na guia 
de recoihimento o número de sua inscrição no Cadastro Geral 
de Contribuintes, instituído pela Lei n.o 4.503, de 30 de no
vembro de 1964, apresentando o respectivo comprovante por oca
sião do primeiro recolhimento, para efeito de conferência; 

i) enquanto não entrar em execução o Serviço 
previsto na letra anterior, o contribuinte indicará na guia de 
recolhimento, no lugar da inscrição, o número de sua Patente de 
Registro, devendo esta ser apresentada por ocasião do primeiro 
recolhimento, para efeito de conferência; 

j) nos recolhimentos posteriores, o número da Pa
tente de Registro, ou da inscrição no Cadastro Geral de Con
tribuintes será conferido com o constante da guia relativa ao 
período anterior; 
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l) o contribuinte que não fôr obrigado a Patente 
de Registro, nos têrmos da legislação do impôsto de consumo, 
ficará dispensado da indicação de número de inscrição, até que 
lhe seja fornecido o número do Cadastro Geral de Contribuintes; 

m) a guia de recolhimento quinzenal do impôsto 
será preenchida em quatro vias, das quais a primeira será en
tregue ao contribuinte, como recibo, e as demais serão enviadas 
ao órgão do Departamento de Arrecadação que fôr indicado na 
forma da letra c do item XLI; 

n) quando, na quinzena, não houver impôsto a re
colher, o contribuinte apresentará, dentro do prazo regulamen
tar, guia negativa, também em quatro vias, das quais a primeira 
lhe será devolvida como recibo, e as demais terão a mesma des-
tinação prevista na letra precedente; , 

, . o) os estabelecimentos bancários que dispuserem 
de maquma de estampar com contador inviolável poderão arre
cadar o impôsto do sêlo sôbre notas promissórias e letras de 
câmbio, desde que autorizados pelo Departamento de Rendas 
Internas, nos têrmos do regulamento do mencionado tributo. 

9. DAS NORMAS RELATIVAS A ARRECADAÇÃO DA 
TAXA DE SERVIÇOS FEDERAIS 

XIV - Na arrecadação da Taxa de Serviços Federais 
serão observadas as seguintes normas: 

a) a taxa de serviços federais é recolhida antes da 
prestação do serviço ou da ocorrência do fato gerador da inci
dência, por guia, preenchida sob inteira responsabilidade do 
contribuinte, conforme modêlo n.o 1, anexo ao respectivo Re
gulamento (Decreto n.o 56.288, de 17 de maio de 1965); 

b) qualquer pessoa, natural ou jurídica, poderá 
recolher a taxa de serviços federais às repartições fazendárias 
competentes ou a qualquer estabelecimento bancário autoriza
do, independentemente de vinculação, não sendo necessária a 
indicação, na guia de recolhimento, de número de inscrição ou 
de patente de registro; 

c) o recolhimento da taxa de serviços federais, 
posteriormente à prestação do serviço ou à ocorrência do fato 
gerador da incidência da taxa, será efetuado, com inclusão da 
correção monetária, se fôr o caso, e da multa de mora sôbre o 
valor a recolher, por meio da guia modêlo n.o 2, anexo ao res
pectivo Regulamento (Decreto n.O 56.288, de 17 de maio 
de 1965); 
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d) a guia de recolhimento será preenchida em 
quatro vias, das quais a primeira será entregue ao contribuinte, 
como recibo, e as demais serão enviadas ao órgão do Departa
mento de Arrecadação que fôr indicado na forma da letra c do 
item XLI; 

e) será facultado ao contribuinte emitir mais uma 
via da guia de recolhimento, a qual lhe será devolvida, devida
mente quitada, juntamente com a primeira. 

10. DO PAGAMENTO POR CHEQUE 

XV - Os estabelecimentos bancários serão responsá
veis pela liquidação dos cheques dados pelos contribuintes em 
pagamento de tributos, quando não observarem as disposições 
da Circular n.o 1, de 31 de janeiro de 1964, do Diretor-Geral 
da Fazenda Nacional, nos têrmos seguintes: 

a) sàmente poderão ser aceitos cheques, nos casos 
. de recolhimento do impôsto de renda, impôsto de consumo, 
quinzenal ou mensal, e impôsto do sêlo quinzenal, sacados con
tra banco ou casa bancária (sede, sucursal, filial ou agência) 
existente no lugar do pagamento, à ordem da repartição arreca
dadora, os quais deverão conter, além da assinatura do emi
tente o seu nome e enderêço, em letra legível; 

b) o cheque será emitido pelo próprio contribuinte, 
não sendo admitido, em hipótese alguma, o pagamento medi
ante cheque de emissão de terceiros; 

c) o cheque deverá corresponder exatamente ao 
valor do débito, exigindo-se um cheque para cada guia de re
colhimento ou recibo; 

d) o cheque ficará vinculado ao respectivo paga
mento, devendo constar do documento da quitação a segumte 
declaração a ser preenchida pelo contribuinte, datilografados 
ou carimbados seus dizeres invariáveis: "Pago pelo cheque n.O 
................ " Série ................ , contra o Banco 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . no valor de Cr$ ................. . 
( ........................ ). No caso de não ser honrado o 
cheque, o débito será automàticamente restabelecido, dando-se 
início aos processos fiscal e criminal que no caso couberem"; 

e) recusado o cheque, o débito será automàtica
mente restabelecido, ficando sem efeito a quitação dada no do
cumento de receita, caso em que a repartição fazendária com-
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petente promoverá a cobrança da dívida, que ficará sujeita a 
acréscimos e multas, na forma da legislação em vigor; 

f) no caso da letra anterior, o valor do cheque será 
estornado na conta "Recebimentos por Conta do Tesouro Na
cional"; 

g) dentro de 24 (vinte e quatro) horas da recusa 
do cheque, o estabelecimento bancário dará conhecimento do 
fato ao contribuinte e promoverá as medidas necessárias ao 
restabelecimento do débito, mediante comunicação ao órgão 
local do Departamento de Arrecadação; 

h) se a recusa do cheque ocorrer por falta de fun
dos, a repartição fiscal competente procederá na forma deter
minada no Regulamento do Impôsto do Sêlo, aprovado pelo 
Decreto n.O 55.852, de 22 de março de 1965; 

i) recusado o cheque por falta de fundos, o con
tribuinte que o houver emitido ficará proibido de recolher im
pôsto por meio de cheque. 

XVI - Para efeito de liquidação dos cheques emitidos 
em pagamento de tributos, os estabelecimentos bancários ficam 
constituídos em mandatários do órgão local do Departamento 
de Arrecadação, à ordem do qual os cheques foram emitidos. 

11. DAS OBRIGAÇõES DO ESTABELECIMENTO BAN
CARIO NO ATO DO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS 

XVII - No ato de arrecadar os tributos e a taxa de 
serviços federais referidos nesta Instrução de Serviço, o es
tabelecimento bancário deverá: 

a) verificar: 1) quando se tratar de impôsto de 
renda, se está sendo utilizado o "Recibo" enviado pela repar
tição lançadora ou a guia de recolhimento própria, e neste 
último caso, se o número de inscrição foi corretamente indi
cado; se está sendo feita prova de pagamento da prestação an
terior, quando fôr o caso; e se o recolhimento está sendo efe
tuado dentro do prazo estabelecido, ficando esclarecido que, na 
hipótese negativa, o tributo não será recebido e o contribuinte 
será instruído para se dirigir à repartição arrecadadora de sua 
jurisdição; 2) quando se tratar dos demais tributos - se foi 
utilizado o modêlo próprio de guia de recolhimento e o númerO 
de vias exigido, se foi indicado corretamente o número de ins
crição, quando fôr o caso, e se está sendo apresentado o COm

provante referente ao recolhimento anterior; 
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b) no Estado da Guanabara, na Capital do Estado 
de São Paulo e nas localidades onde os estabelecimentos ban
cários forem dotados de máquinas apropriadas, passar recibo 
em tôdas as vias da guia de recolhimento ou partes do "Recibo", 
sendo nas duas primeiras mediante autenticação mecânica, que 
identifique o Banco, a máquina utilizada, o número da opera
ção, a data e a quantia recebida e nas demais com a aposição 
da rubrica do funcionário responsável pela quitação, além de 
carimbo do estabelecimento bancário, do qual deverão constar 
a data e o nome daquele funcionário, além dos dizeres: "Recebi 
a importância acima. Duas vias foram autenticadas mecâni
camente"; 

c) nas demais localidades, passar recibo em tôdas 
as vias da guia de recolhimento ou partes do "Recibo" mediante 
aposição de carimbo do estabelecimento bancário, com data e 
nome do funcionário responsável pela quitação, além da ru
brica dêste; 

d) devolver ao contribuinte, juntamente com os; 
outros documentos apresentados, a primeira via da guia de re
colhimento ou a parte do "Recibo" a isso· expressamente des
tinada; 

e) reter, provisoriamente, as demais vias da gula 
de recolhimento ou partes do "Recibo". 

12. DA RELAÇÃO DIARIA DOS TRIBUTOS 
ARRECADADOS 

XVIII - O estabelecimento bancário organizará, em 
cinco vias, uma relação diária da arrecadação efetuada, de 
acôrdo com o modêlo n.o 2, anexo, observando as instruções 
dêle constantes e mais as seguintes: 

a) a cada tributo (impôsto de consumo, impôsto 
de renda e impôsto do sêlo e taxa de serviços federais) cor
responderá uma relação diária, cuja numeração anual, em or
dem crescente, será precedida da dezena do ano e dos pre
fixos: "IC" - para o -impôsto de consumo; "IR" - para o im
pôsto de renda; "IS" - para o impôsto do sêlo, e "TX" 
para taxa de serviços federais; 

b) as relações serão totalizadas por "fôlha", não 
sendo permitido o uso de "saldos de transporte"; 

c) as fôlha5 complementares que forem utilizadas 
terão o mesmo número atribuído à primeira, seguido de seria-
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ção indicativa alfabética ou numenca. figurando na última 
fôlha um resumo do montante de cada uma delas e o total 
geral; 

d) tôdas as vias da relação, além dos dizeres in
dicados no modêlo n.o 2, serão datadas e autenticadas pelo es
tabelecimento bancário; 

e) a segunda, a terceira e a quarta vias das guias 
de recolhimento do impôsto de consumo, do impôsto do sêlo, 
da taxa de serviços federais, do impôsto de renda descontado 
na fonte sôbre rendimento do trabalho assalariado e do im
pôsto de renda das pessoas jurídicas lançado no ato da entrega 
da declaração, serão grampeadas, respectivamente, à primeira, 
à segunda e à terceira vias da relação a que corresponderem, 
na ordem em que estiverem relacionadas; e as duas partes do 
"recibo" do impôsto de renda das pessoas físicas e das pessoas 
jurídicas lançado posteriormente à entrega da declaração serão 
grampeadas. na mesma ordem, as primeiras e segunda vias da 
mesma relação: 

XIX - Tôdas as cinco vias de cada relação acompa
nhadas as três primeiras dos documentos que lhe foram gram
peados, na forma da letra e do item anterior, serão encaminha
das ao órgão do Departamento de Arrecadação, que fôr indicado 
nos têrmos do disposto na letra c. do item XLI. obedecidos 
os prazos e instruções por êle estabelecidos. 

XX - No ato de receber do estabelecimento bancário 
as relações e documentos a elas correspop:-dentes; o órgão local 
do Departamento de Arrecadação fornecerá comprovante, que 
poderá ser o recibo no protocolo utilizado. 

XXI - O órgão do Departamento de Arrecadação con
frontará as relações com os documentos correspondentes, de
clarará sua exatidão em tôdas as vias, e restituirá a quarta 
ao estabelecimento bancário, dentro de 48 (quarenta e oito) 
horas de sua entrega. . 

XXII - Verificada a existência de erros, na conferên
cia prevista no item anterior,' o assunto será objeto de processo 
para as necessárias retificações. 

XXIII - O estabelecimento bancário arquivará em 
pasta especial a via da relação conferida que lhe fôr restituída 
pelo órgão do Departamento de Arrecadação, a qual servirá 
para suil comprovação e para os efeitos do item XXII, da Por
taria .Kuusterial n.o 265/65. 

'" 
"' 
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:XXIV - Quando houver vanos estabelecimentos au
torizados de um Banco, num mesmo município, o encaminha~ 
mento das relações ao órgão do Departamento de Arrecadação 
poderá ser feito através de uma agência centralizadora da lo· 
calídade. 

XXV - O estabelecimento bancário, nos dias em que 
não houver arrecadação, deverá encaminhar ao órgão do D~ 
partamento de Arrecadação idênticas relações, para fins de 
contrôle, com a seguinte inscrição, em diagonal: "NAO HOUVE 
RECOLHIMENTO" . 

13. DA ESCRITURAÇÃO DOS RECEBIMENTOS E DOS 
EXTRATOS DA RESPECTIVA CONTA 

XXVI - Os fatos contábeis decorrentes da arrecadação 
de tributos e seu recolhimento ao Banco do Brasil S. A. serão 
registrados em cada estabelecimento bancário, em conta intitu
lada "RECEBIMENTOS POR CONTA DO TESOURO NACIO
NAL", podendo também ser de~ifl'11::1da "TESOURO NACIO
NAL - CONTA DE RECEBIMENTOS'. 

XXVII - Os lançamentos da arr~cadação serão feitos 
diàriamente, em partida global cujo histórico determinará com 
precisão o montante arrecadado por espécie de tributo, em sub
contas "Impôsto de Consumo", "Impôsto de Renda", "Impôst() 
do Sêlo" e "Taxa de Serviços Federais", reportando-se cada lan
çamento à respectiva relação diária referida. no item XVIII. 

XXVIII - Nessa mesma conta serão feitos os acer
tos rCi!sultantes dos cheques porventura não honrados ou devol
vidos. 

XXIX - Até o quinto dia útil de cada mês, será en
caminhado, pelos estabelecimentos bancários, ao órgão local 
dêste Departamento e' à Contadoria Seccional ·da Contadoria 
Geral da República junto às Delegacias Regionais e Seccionais 
do Departamento de Arrecadação extrato da conta "RECEBI
MENTOS POR CONTA DO TESOURO NACIONAL", relativo 
ao mês anterior. 

14. DO BOLETIM DE RECEITA E DO RECOLHIMENTO 
AO BANCO DO BRASIL S. A. 

xxx - O estabelecimento· bancârio autorizado pr~ 
encherá, semanalmente, o "Boletim de Receita", em cinco vias, 
conforme modêlo n.O 3, anexo. 
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XXXI - Até o último dia útil de cada semana, o 
estabelecimento bancário autorizado recolherá ao Banco do 
Brasil S. A. o total arrecadado na semana anterior, utilizando 
o "Boletim de Receita" referido no item precedente. 

XXXII - O recolhimento ao Banco do Brasil S. A. 
deverá ser feito em moeda, cheque ou ordem contra fundos dis
poníveis na praça. 

XXXIII - O recolhimento será creditado pelo Banco 
do Brasil S. A. na conta "RECEITA DA UNIÃO". 

XXXIV - Cada estabelecimento bancário (sede, su
cursal, filial ou agência) deverá efetuar o recolhimento de seu 
próprio movimento de arrecadação, não sendo permitida a cen
tralização, mesmo nas localidades onde o Banco tenha mais de 
um estabelecimento. 

XXXV - No ato do recolhimento, o estabelecimen
to bancário receberá do Banco do Brasil S.A., em devolução, 
quatro vias do "Boletim de Receita", devidamente quitadas. 

XXXVI - O estabelecimento bancário conservará em 
"Seu poder, como prova do recolhimento, uma das vias qui
tadas, arquivando-a junto com as cópias das relações diárias 
da arrecadação. 

XXXVII - As três vias restantes de cada boletim 
serão encaminhadas, no mesmo dia ou no dia útil imediato, ao 
órgão do Departamento de Arrecadação que fôr indicado na 
forma da letra c do item XLI, o qual, por sua vez, enviará uma 
delas à Delegação da Contadoria Geral da República a que 
estiver vinculado'. 

XXXVIII - No caso de não' haver arrecadação em 
uma semana, o' estabelecimento bancário remeterá um "Bole
tim de Receit~" negativa, com a declaração seguinte em dia
gonal: "NÃO HOUVE ARRECADAÇÃO", observando o mesmo 
número de vias e prazo previsto no item XXXI; 

XXXIX - Nas localidades servidas por mais de uma 
agência do Banco do Brasil S.A., o recolhimento da Receita 
poderá ser efetuado a qualquer uma delas. Onde não houver 
agência do Banco do Brasil S. A., o recolhimento será efetuado 
à agência dêsse Banco da praça bancária a que pertencer o 
estabelecimento autorizado. 
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15. DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 

XL - A implantação do sistema far-se-á pelos Dele
gados Regionais ou Seccionais dêste Departamento: 

a) no Distrito Federal, no Estado da Guanabare 
e na capital do Estado de São Paulo, imediatamente após o 
recebimento das cópias de portarias referidas no item 11, letra f; 

b) nas capitais dos demais Estados e nos municí
pios do interior, gradativamente, após o recebimento das có
pias de portarias referidas no item 11, letra f, de acôrdo com 
o programa previamente aprovado pelo órgão central dêste De
partamento. 

XLI - Para cada município incluído no sistema de 
arrecadação pela rêde bancária nacional, o Delegado Regio
nal ou Seccional dêste Departamento baixará ato, que deverá 
ser divulgado por edital afixado no órgão local dêste Departa
mento e nos estabelecimentos bancários autorizados e, se pos
sível, pela imprensa, e do qual constarão: 

a) a relação dos estabelecimentos bancários, lo
calizados no município, que estão autorizados a arrecadar ren
das federais; 

b) a especificação das rendas cujo recolhimento, 
obrigatória ou facultativamente, se fará por intermédio dos 
bancos; 

c) a indicação dos prazos e das repartições fa
zendárias a que deverão ser remetidos, pelos estabelecimentos 
bancários, os documentos relativos à arrecadação dos tributos 
e ao recolhimento da receita ao Banco do Brasil S. A. 

XLII - Os Delegados Regionais e Seccionais expedi
rão atos complementares, sempre que receberem as comuni
cações previstas na letra h do item 11. 

16. DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITóRIAS 

XLIII - A fim de integrarem a primeira relação de 
estabelecimentos bancários a ser publicada para conhecimento 
e escolha dos contribuintes, na implantação do sistema no Dis
trito Federal, no Estado da Guanabara e na Capital do Estado 
de São Paulo, os Bancos deverão requerer sua admissão até 
15 dias após a publicação desta Instrução de Serviço. 
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XLIV - Excetua-se da eXlgencia do item anterior o 
Banco do Brasil S. A., admitido automàticamente no sistema 
incumbindo-lhe, apenas remeter a êste Departamento, no prazo 
ali fixado, relação completa, por unidade da Federação, de seus 
estabelecimentos. 

XLV - Os Bancos que requererem sua admissão 
depois daquela data, sàmente virão a participar do sistema, 
nos municípios em que o serviço já estiver implantado, nos 
casos de pedidos de transferência feitos pelos contribuintes. 

XLVI - As agências do Banco do Brasil S. A. que 
arrecadarem rendas da União, discriminadas nos itens XIV e 
XV, da Portaria Ministerial n.o GB-265, de 4 de agôsto de 1965, 
alterada pela de n.o GB-385 de 26 de outubro de 1965, procede
rão na conformidade do disposto nesta Instrução de Serviço, 
devendo o "Boletim de Receita" consignar a data em que os 
recebimentos da semana anterior foram creditados à conta "Re
ceita da União". 

XLVII - O destino das vias dos documentos de re
ceita, das relações diárias da arrecadação e dos boletins de 
receita será determinado no ato a ser expedido por ocasião da 
implantação do sistema em cada localidade, na forma do item 
XLI, letra c, mediante entendimento prévio do Delegado Re
gional ou Seccional dêste Departamento com 03 órgãos dos De
partamentos de Rendas Internas e do Impôsto de Renda e da 
Contadoria Geral da República, para atender às necessidades dO' 
serviço a cargo de cada um dêles. 

XLVIII - Da mesma forma indicada no item ante
rior se procederá para a determinação dos prazos que, em 
cada localidade, os estabelecimentos bancários deverão obser
var na remessa das relações diárias da arrecadação, acompanha
das dos respectivos documentos de receita. 

XLIX - Mediante prévio entendimento com os es
tabelecimentos bancários autorizados de cada localidade e com 
os Dir~ores dos Departamentos do Impôsto de Renda e de 
Rendas- Internas e da Diretoria das Rendas Aduaneiras, o Dire
tor do Departamento poderá cometer à rêde bancária a arreca
dação de tôdas as rendas da União. 

L - Nos primeiros três meses da implantação do sis
tema, em cada localidade, as repartições arrecadadoras dêste 
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Departamento continuarão a receber dos contribuintes que, 
porventura, as procurarem, os tributos discriminados nos 
itens IV e VII desta Instrução de Serviço, devendo, entretanto, 
serem os mesmos instruídos por aquelas repartições, no sentido 
de passarem a efetuar os recolhimentos, conforme o caso, nas 
agências do Banco do Brasil S.A. ou no estabelecimento ban
cário autorizado de sua preferência. 

LI - Para arrecadar rendas federais, nenhum esta
belecimento bancário poderá exigir dos contribuintes o cum
primento de qualquer formalidade não prevista nesta Instru
ção de Serviço ou nas leis e regulamentos. 

LII - Nenhuma remuneração será devida aos esta
belecimentos bancários, pelo Tesouro Nacional oU pelos con
tribuintes, a título de retribuição pelos serviços regulados nesta 
Instrução de Serviço. 

LIII - O recolhimento do impôsto de renda, fora do 
prazo regulamentar, deverá ser efetuado obrigatoriamente à 
repartição arrecadadora da jurisdição do contribuinte, não po
dendo ser feito a estabelecimento bancário autorizado. 

LIV - As dúvidas sôbre a aplicação das normas cons
tantes desta Instrução de Serviço serão resolvidas por êste 
Departamento, dentro da esfera de competência de seu órgão 
central e das repartições que lhe são subordinadas. 

LV - São aprovados os seguintes modelos anexos a 
esta Instrução de Serviço: 

Modêlo n.o 1 - Ficha de indicação de estabelecimento 
bancário em que o contribuinte fará 
o recolhimento de seus tributos; 

Modêlo n.o 2 - Relação diária da arrecadação; 

Modêlo n.o 3 - Boletim de Receita; 

Modêlo n.O 4 - Requerimento do Banco pedindo sua 
admissão ao sistema. 

LAURO DE ALENCAR CASTELLO BRANCO 
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Modêlo n ll 1 

NOME' __________________________________________________ _ 

ENDEREÇO, __________________________________________ __ 

Categoria' __________________ __ Seção Fiscal, 
-----------------

declara,para os efeitos da Instrução de Serviço n ll 

partamento de Arrécadagão,que fará os recolhimentos 
/65 do De_ 

de seus t~ 
butos devidos à Fazenda Nacional,pela Ag6ncia ________________ __ 
do Banco ______________________________________________________ __ 

Ender3ço, __________________________________________________ __ 

______________ ,_ de ________ de 19_ 

Ao 

Orgão local do Derartamento de Arrecadação, 

NOTA. Esta ficha deverá ser impressa ou datilografada em cartolina , 
no tamanho 4 x 6, em três vias, sendo a primeira em cOr branc~ 
a segunda amarela e a terceira azul. 



}!od~lo n Q 2 

li.Iltco •..••••.•• ~ ••..•..•.••...•.•.•...• 

AgOncia. •. , • _,_ •••••••••.• " •••.••.•••••.•• Relação nO •••••••••• 

1 ............. _ ........................................................ . 
. . . (Nome da repartição) 

.A.BP.ECADAÇXO DO IMPOSTO DE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Creditamos na conta "Recebimentos por Conta do Tesouro "N.! 
ciOJlofill" o valor líquido dos recebimentos abaixo rel'8cionados. 

~ 

, 

,.. 

Oodigo do Banco 
e de AgGnM.& 

. 
RECEBIMENTO Número Número da o 

de ins - peração dã 
Quinze- crição de mág,uina aE; lfll de seção Total recebi 
na, mês contribE; tentica -

Data Fiscal dor a do 
ordem ou cota inte {J 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I • , ••••• de •••••••••••.•• de ••••••••••• 

Assinatura 

(Para uso da repartição) 
Recebemos e conferimos. 

•••••••••••• ,de .•.•••• de •••..••••••• de •••••••• 

Assinatura 
. 

Pre~cha esta rela2ão à máquína, em cinco vias 
Preencha uma relaçao 'para cada imp8sto. 
Ouando,ncs cfSOS de ,recibos QU Guias dQ :i,mp8sto de rendI;!. lauç!l1-
c!onao CaOS ar Q numero de 1nscriçao,l.ndique o numero· da GÜl..a 
ou Ua notlr caça0. 

4. Hão havendo. na guia, número de inscrição indi~ue, no verSo 
desta relaçap, o nome e o ender~ço do contribul.nte,dispensada 
essa indicaçao no caso da "Taxa de Serviços Federal.s". 

5. A indicação da seção fiscal é exigida somente na relação dos 
impostos de consumo e do oêlo,podendo Ber omitida quando não 
constar da guia de recolhimento. 



Modêlo n2 3 

KINISTERIO DA FAZENDA 

Boletim de Receita 

N2 ________________ __ 

Via ________________ __ 

(Den~inação do Estabelecimento) 

(Rua, número, bairro, município. e Unidade da Federação) 

recolhe ao Banco do Brasil S,A., Agência de __________________________ __ 

1 conta "RECEITA DA UNIÃO", a quantia de Di 

(por extenso) 

proveniente da arrecadação das rendas da União, abaixo discriminadas,no pe-

r1odo de ___________ a __ ----___ de __________ de 196_ 

D I S CR I M I NA CÃ O IMPOR TANC IA CIi 

1. Impesto de Consumo ...... " , . " " ....... " " " ... 
2. Impesto de Renda " " " .. ". " " " , . , . " " .. " .. " .. " " 
3. Impesto do S@lo " " " " . ", ... " . , . , . " . " ." " , . " ." " 
4. Taxa .e Serviços Federais .. " .. " " . " " " " " , . " " 

T O T A L " . " . , " ... " . " " " " " " " .. " 

" , • " , , • " " " " , " • " " •• " " •• " " " " " "I ""." de "."" .. """""""". de 19G •• 

Banco 

Quitação 



M9dêlo n t 4 

ILKO. SR. nIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO 

O MNCO ______________________________________________ _ 

sediado em , l rua ________ __ 

n. , autorizado a funcionar. pela carta Patente n 2 _______ _ 

pretendendo ar;-ecadar rendas federais, por seus departamentos em funciona 

aento oúque vierem a fUncionar no Pais, requer a V.Sa. sua admissão no si~ 

teaa, nos têrmos da Portaria Ministerial na 265, de 4 de agasto de 1965 a1 

ter,ada pela de n i GB-385, de 26 de outubro de 1965, e das Instruções compl~ 

.entares constantes da Instrução de Serviço n 2 _____ " de 

,_, d@sse Departamento, das quais tem pleno conhecimento e cuj,as dispo .. 

sições se compromete a <,bservar integralmente. 

Para os devido$ fins, jUllta a documentação ·exigida. 

Nestes t!!rrnos, 

P. Deferimento. 

_________ ,. ____ de _________ ,de 196 

ACQS: ~.> dOc;;Wnentó:~:emitído pelo Banco· Central da República do Brasil ali!:. 
IIliÍndo: que o Banco preenche as 'condições estabelecidas por aquele 
6~g.ãó. . ' 

b) relaç~o dos estabelecimentos do requerente e respectivos ~ndere~ 
ços. 



ANEXO N.- 8 

INSTRUÇAO DE SERVIÇO N.O 2/66, DE 15 DE FEVEREIRO 
DE 1900 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, 
no uso de suas atribuições e tendo em vista o que consta das 
Portarias n.OS GB-30 e GB-31, de 1.0 de fevereiro de 1966, do Se
nhor Ministro da Fazenda, 

RESOLVE 

alterar, na forma adiante indicada, a Instrução de Serviço n.o 9, 
de 8 de novembro de 1965, dêste Departamento, que baixou 
normas para a arrecadação de rendas federais através de esta
belecimentos bancários: 

A. O item IV, o Capítulo 5 e os itens VII, XI, letra b, XVIII 
e letras d e e, XIX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXIX, 
XXXIV, XXXVIII, XLVI e XLIX, da referida Instrução de 
Serviço, passam a ter a seguinte redação: 

"IV - Serão recolhidos, obrigatoriamente, às agências do 
Banco do Brasil S. A . : 

a) Impôsto do Sêlo devido pelos estabelecimentos 
bancários, sociedades de crédito e investimento 
e companhia de seguro e capitalização; 

b) Impôsto Único sôbre Combustíveis e Lubrifi
cantes de produção nacional; 

c) Impôsto Único sôbre Energia Elétrica; 

d) Impôsto Único sôbre Minerais do País, devidos 
pelas sociedades de economia mista; 

e) Impôsto de Renda retido na fonte pelos órgãos 
da administração pública federal, estadual e 
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municipal, direta ou descentralizada, sôbre ren
dimentos do trabalho assalariado, quando reco
lhido dentro do prazo regulamentar; 

f) Impôsto de Consumo, devido pelos fabricantes 
classificados. na posição 24.02 da Tabela do Re
gulamento do referido Impôsto (fumo, charutos, 
cigarros e cigarrilhas). 

5 - TRIBUTOS OBRIGATàRIAMENTE RECOLHIDOS 
AOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS AUTOJ:U
ZADOS. 

VII -Serão recolhidos, obrigatoriamente, a qualquer es
tabelecimento bancário autorizado, de livre escolha do contri
buinte, os seguintes tributos: 
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a) Impôsto de Consumo de recolhimento mensal; 

b) Impôsto do Sêlo devido pelos contribuintes su
jeitos a livro de registro, salvo no caso da letra 
a do item precedente; 

c) Impôsto de Renda lançado das pessoas jurídi
cas, quando recolhido dentro dos prazos regula
mentares; 

d) Impôsto de Renda retido na fonte pelas pessoas 
jurídicas, sôbre rendimento do trabalho assala
riado, quando recolhido dentro do prazo regula
mentar, salvo no caso da letra e do item anterior; 

e) Impôsto de Renda retido na fonte, de qualquer 
outra natureza, desde que recolhido dentro do 
prazo regulamentar e a respectiva guia seja vi
sada, previamente, pela repartição competente 
do Departamento do Impôsto de Renda 

XI - ................................................ . 

b) O impôsto é recolhido mensalmente, com base 
no movimento do mês anterior, até o último dia 
da primeira quinzena do mês seguinte, exceto 
para os fabricantes de produtos classificados na 
posição 24.02 da Tabela do Regulamento do Im
pôsto de Consumo ( fumo, charutos, cigarros e 
cigarrilhas) que serão recolhidos: 



1 - o correspondente à prin;:teira quinzena de 
cada .mê.s será efetuado até o dia 10 (dez) do 
mês seguinte; e '. 

2 - o 'correspondente à segurida quinzena de 
cada mês até o dia 20 (vinte) 'do mês seguinte. 

XVIII-O estabelecimento bancário ~rganizará, em qua
tro vias, uma relação diária da arrecadação efetuada, de acôrdo 
com o modêlo n.o 2, anexo, observando as instruções dêle cons
tantes, e mais as seguintes: 

d) tôdas, as vias, de relação, I;llém dos dizeres indi
cados no modêlo n. o 2,se~ão dat~das e autentica
das pelQ estabelecimento ba.nc~.i<;> e conterão o 
código que a êste será oportun,amimte atribuído; 

e) a segunda, a terceira e a quarta vias das guias 
de recolhimento do impôsto de consumo, do im
pôsto do sêlo, da taxa de serviços federais, do 
impôsto de renda descontado na fonte e do im
pôsto de renda das pessoas jurídicas lançado no 
ato da entrega da declaração, serão grampeadas, 
respectivamente, à primeira, à segunda, e à ter
ceira vias da relação a qqe corresponderem, na 
ordem em que estiverem relacionadas; e as duas 
partes do "recibo" do. impôsto de renda das pes
soas físicas e. das pessoas j1..U'Ídicas lançado pos
teriormente à entrega da declaração serão grar.n
peadas, na mesma ordem, às primeiras e segun
das vias da mesma relação, de modo a formarem 
um sólido volume; " 

XIX - Tôdas as quatro vias de cada relação, acompa
nhadas, as três primeiras, dos documento,s que lhe forem 
grampeados, na forma da letra e do item anterior e de modo a 
ficarem solidamente fixados à relação, serao encaminhadas ao 
6rgão do Departamento de Arrecadação, que fôr indicado nos 
têrmos da letra c, do item XLI, obedecidos os prazos e instru
ções por êle estabelecidos, se o banco possuir apenas um es
tabelecimento na localidade; quando, porém, o Banco poSSlir 
mais de um estabelecimento na localidade,a documentação 
correspondente à arrecadação por êstes efetuada, acompanhada 
da relação diária, devidamente separada, por estabelecimento, 
será encaminhada à agência centralizadora, a que alude o item 
XXIV, a qual organizará um RESUMO DIARIO, também em 
quatro vias, de acôrdo com o modêlo anexo, e, com êste, a 
encaminhará ao órgão dêste Departamento, que fôr indicado. 
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XXI - O órgão do Departamento de Arrecadação con
ferirá cada uma das relações diárias com os documentos corres
pondentes, cotejando-as, a seguir, com o Resumo Diário, quando 
fôr o caso, declarando sua exatidão em tôdas as vias do Re
sumo e restituindo a quarta via da relação diária, ou do Re
sumo, ao estabelecimento ou à Agênc:a centralizadora, tal seja 
o caso, até setenta e duas (72) horas de sua entrega ao órgão 
local dêste Departamento. 

XXIII - No caso da primeira parte do item XIX, o esta
belecimento bancário arquivará, em pasta especial, a quarta 
via da relação diária conferida, que lhe fôr restituída, a qual 
servirá para sua comprovação e para os efeitos do item XXII 
da Portaria Ministerial n.o, 265/65. Na segunda hipótese, a 
agência centralizadora da localidade arquivará a quarta via 
do Resumo Diário, para os mesmos efeitos. 

XXIV - Quando houver vários estabelecimentos auto
rizados de um Banco, na mesma localidade, o encaminhamento 
das relações ao órgão do Departamento de Arrecadação será 
feito através de uma agência centralizadora da localidade. 

xxv - Na hipótese prevista nCll item anterior, caso um 
ou mais estabelecimentos não efetuar arrecadação, esta circuns
tância será obrigatOriamente declarada no Resumo Diário, dis
pensada a emissão da relação diária. 

XXIX - Até o quinto dia útil de cada mês, será encami
nhado pelos estabelecimentos bancários, ou pelo estabelecimen
to centralizado r, quando fôr o caso, ao órgão local dêste De
~partamento e à Contadoria Seccional da Contadoria Geral da 
República junto às Delegacias Regionais ou Seccionais do De
partamento de Arrecadação, um extrato da conta "RECEBI
MENTOS POR CONTA DO TESOURO", relativo ao mês ante
rior. 

XXXIV - Possuindo o Banco, numa localidade, mais de 
um estabelecimento, o recolhimento, ao Banco do Brasil S.A., 
deverá ser efetuado em um único Boletim de Receita, obedecido 
o modêlo n.O 6, anexo, pela agência centralizadora. 

XXXVIII - No caso de não haver arrecadação em uma 
semana, o estabelecimento ou a agência centralizadora reme
terá um Boletim de Receita negativo, com a declaração seguin
te, - em diagonal- "NÃO HOUVE ARRECADAÇÃO", obser-
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vando o mesmo número de vias e prazo previstos no item 
XXXI. 

XLVI - As agências do Banco do Brasil S. A. que arre
cadarem rendas da União, discr:minadas nos itens XIV e XV, 
da Portaria Ministerial n.O GB·265, de 4 de agôsto de 1965, 
alterada pela de n.O GB-385, de 26 de outubro de 1965, proce
derão de conformidade com o disposto nesta Instrução de Ser
viço, devendo o Boletim de Receita consignar a data em que 
os recebimentos da semana anterior foram creditados à conta 
Receita da União. 

XLIX - O Departamento de Arrecadação, mediante 
prévio entendimento com os Bancos autorizados e com os Dire
tores dos Departamentos do Impôsto de Renda e de Rendas In
ternas e da Diretoria das Rendas Aduaneiras, desde que o acon
lhar o interêsse do serviço, poderá cometer aos estabelecimen
tos de cada localidade, onde o sistema já estiver implantado, a 
arrecadação de outros tributos não mencionados no capítula 
cinco (5) desta Instrm;ão de Serviço. 

B. O item XVII da Instrução de Serviço n.o 9/65 fica 
acrescido de mais uma letra - f - com a seguinte redação: 

f) o estabelecimento bancário apor á, mediante ca
rimbo, em destaque, em todos os documentos a 
serem enviados aos órgãos dêste D. Ar., o códigO' 
que lhe será atribuído. 

C. O item LIV da Instrução de Serviço n.o 9/65 passa a ter-
a seguinte redação: 

LIV - As agências do Banco do Brasil S.A. encaminha
rão às Delegac.:as Regionais e Seccionais de Arrecadação, 
mesmo nos Estados em que o sistema de que trata a presente 
Instrução de Serviço não tiver sido implantado, até o quinto dia 
útil do mês seguinte, usando, para êsse fim, feita a necessária 
adaptação, a reiação n.o 2, obedecidas as normas previstas no' 
Capítulo 12, item XVII, letra a, no que couber, e letras b e d, 
as segundas vias das guias de recolhimento dos tributos especi
ficados no Capítulo 4, item IV. 

D. Os itens LIV e LV da Instrução de Serviço n.O 9/65 pas
sam, com a mesma redação, a constituir os itens LV e LVI, 
respectivamente. 

E. Ficam suprimidas, no texto da Instrução de Serviço n.o 
9/65. as referências à vincuiac:ão do contribuinte a determinado 
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estabelecimento bancário para recolhimento dos tributos indica
dos no item VII. 

F. Ficam, outrossim, revogados os itens VIII, IX e X, da re
ferida Instrução de Serviço, bem como as letras g, do item XI, e 
t, do item XIII; suprimido o modêlo n.o 1, a que se refere o 
item LV daquéla Instrução de Serviço e acrescidos os modelos 
n.OS 5 e 6, anexos, a serem utilizados pelas agências centrali
zadoras a qUe alude o item XXIV. 
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••• via. 

MINISTIfRIO 
DEPARTAMENTO 

- RESUMO 

DA FAZENDA 
DE ARRECADA CÃO 
DIÁRIO' 

Modêlo 5 

" O Bll.n.oo ......... 111 .. " ..... " .... , .... to ... " .......... " ..... " ... ' ..... " ... ~ ..... " 111 " .. :. .. " .. " • " f. 

apresenta a ••• ~.~ ••••••••••••••.••••••••••• por,intar.mcd10 de suo Agencia C~ 
trol1zadora I Cod1go ........................ ( + ), sediada a. .......... """ ........ " ..... f " .. , " •• " .... . 

•••••••••••••••••••••••• o demon~~rativo da arrecadaçõo, por tributo, ~fctuada 
no dia ••• / ••• / •••••• , por seus estabelecimentos credenciados, juntando os res 
pectivos comprovantes e relação diária de cada estabelecimento. -

Código do Impôsto de Impôsto de ImpÔsto do Taxa de S. Somas. Estab. Consumo Ecnda Sêlo l'ederaia 

Totais 

JiOTA t Qs esPllQbs Eonti~ho.dos indicam,a inexistência de: orrecadaçõo caso eJIl 
que a relaçao diaria negativa e substituída pela presente. 

(+) Reparti9ão que tôr indicada, na :fo= do item XLI, lctra ~ da :I:nstr;!! 
ção de Serviço D.Ar. ng 9/65. 

Em .~ •••• de ••••••••••••• , •••• , ••••••• de 19 •••••• 



Modêlo 6 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 

,DEPAR'rAMENTO DE· ARRECADAÇÃO 

BOLETIM DE RECEITA 

........ via NO ." ... " ... " ... ".,. 
A Ag!mCià Centralizadorà, Código ,"o ....... o •••• do Banoo •••••••• 

.. . .. .. .. " .......................... " ..... ~' ....... " .............................. .... , localizada ........ , ...... , ........... « •• 

.. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. " ................... " .. " ........ , .............. .... " recolhe ao Banco do Brasil S.A .. -
Agência ." ......... o • o •••••••••••• .à oOlíta. ''RECEITA J)A UNIÃo"}' á quantia de 
(i! ••••••••••••••••• , •••••• " ••••• (., •••• 11. ........................... , ••••••••••••. ).;. 

proveniente da arrecadação d~rendas da União, abaixo"discriminadasJ e~tna
da pelas Agências a seguir cooifi'C'"ildas, }lO período de ••• o' o' ••••••• o o • o". .. .... 

a •....... , ..••.•.•. ,., ••.••. # 

.cÓdigo TRIBUTOS 'Somas 
da I Impôsto Impôsto ImpÔsto iI Agência 

ConS\llllO Renda Sêlo Tx. S. Fed." 

Totais . 

de·~ •••••••••••••••••••••• , de 19 •••••• 

Gerente Oontador 

_--'----___ :1 

(Dimensões, 0,33 x 0,22) 




